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Piatok 5. pôstneho týždňa

Jer 20,10-13

Boh je v nás
Povzbudiť veriacich, aby si hlbšie uvedomovali Božiu prítomnosť
Jedna pieseň nesie názov „Boh je tak blízko nás“. Mnohí možno túto pieseň
poznáte.
Ak by ju poznal aj prorok Jeremiáš, iste by si ju rád spieval. Prečo? Lebo bol
citlivý na skutočnosť, že Boh je blízko neho. On to vyjadril slovami: „Ale Pán je so
mnou sťa mocný bojovník“ (Jer 20,11).
V prorokovi Jeriemiášovi vidí kresťanská tradícia predobraz trpiaceho Krista.
Teraz ešte raz prečítam slová proroka Jeremiáša a my si skúsme predstavovať
samotného Krista (chvíľa ticha): „Počul som potupy mnohých: Hrôza zo všetkých
strán! „Udajte ho! A udáme ho!. Aj tí čo žili so mnou v priateľstve striehnu na môj
pád....“ (Jer 20,10). Napriek všetkým vyhrážkam prorok rovnako ako Kristus dôveruje
Bohu a vie, že v boji proti všetkým nepriateľom neostáva sám je si úplne istý Božou
prítomnosťou. Je si úplne istý, že Boh je s ním. Je si dokonca taký istý, že vie, že
svojich nepriateľov porazí hovorí: „Padnú a nič nezmôžu, budú zahanbení, lebo nič
nedosiahnu: bude to hanba večná, nezabudnuteľná“ (Jer 20,11). Odkiaľ berie
prorok takú istotu a sebavedomie? Zo svojho spravodlivého spôsobu života. Je
zaujímavé, že prorok si je vedomý svojej neviny, a predsa nevyčíta Bohu, že je
prenasledovaný. Svoje prenasledovanie chápe, ako skúšku jeho viery. Výsledkom
celého boja je vyslobodenie úbohého z rúk zločincov (Porov. Jer 20,13).
Boh je s nami. V každej chvíli nášho života či je to chvíľa radosti, alebo bolesti,
Boh je pri nás. Bol s Jeremiášom, bol s celým Izraelským národom pri východe
z Egypta, prorok Izaiáš hovorí že je s nami Emanuel a mnoho iných príkladov zo
Starého zákona by sme tu mohli vymenovať. Celé približovanie sa zavŕšilo v Ježišovi
Kristovi, v ktorom sa Boh najviditeľnejšie zjavil nám ľuďom. No aj keď Ježiš vystúpil
späť k svojmu a nášmu Otcovi, predsa ostal s nami ako to sľúbil: „Ja som s vami po
všetky dni až do skončenia sveta“ (Mt 28,20). A skutočne Kristus tento prísľub
dodržal, zanechal nám Eucharistiu. Vo sviatosti lásky sa s nami s každým jedným
osobne spája a posilňuje nás v boji proti hriechu. Hovorí mne, tebe: „Ja som s tebou
sťa mocný bojovník“ (Jer 20,10). Teraz je potrebné, aby som mohol túto vetu na
základe svojej skúsenosti potvrdiť a osobne povedať: „Pán je so mnou sťa mocný
bojovník.“ Aby som skutočne vnímal Božiu prítomnosť.
Raniero Cantalemessa vo svojej knihe „Tajomstvo poslednej večere“ píše: „V
duchu môžeme stráviť dlhé hodiny na kolenách pred Najsvätejším hoci pracujeme,
alebo cestujeme vlakom...“ Áno, tu je spôsob ako žiť v neustálej Božej prítomnosti či
som v práci, škole, doma, obchode na všetkých týchto miestach je potrebné, aby sme si
to uvedomovali. Svätý Augustín po svojom obrátení zvolal: „Ty si bol so mnou, ale ja
som nebol s tebou!“ Boh je tak blízko nás, a o chvíľu pri svätom prijímaní nebude len
blízko nás ale bude v nás. Čerpajme z tohto vzácneho daru silu do nášho života Amen.

