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Boh nie je vinný
Druhý list Korintským 5,14 – 20: Veď nás ženie Kristova láska, nás, čo sme pochopili, že ak jeden
zomrel za všetkých, všetci zomreli. A za všetkých zomrel preto, aby tí, čo žijú, nežili už viac sebe, ale
tomu, ktorý za nich zomrel a bol vzkriesený. Preto odteraz nikoho nepoznáme podľa tela. Aj keď
sme poznali Krista podľa tela, ale teraz už nepoznáme. Preto ak je niekto v Kristovi, je novým
stvorením. Staré veci pominuli, nastali nové. To všetko je z Boha, ktorý nás zmieril so sebou skrze
Krista a dal nám službu zmierenia. Veď Boh v Kristovi zmieril svet so sebou. Nepočítal ľuďom ich
previnenia a nám uložil ohlasovať slovo zmierenia. V mene Krista sme poslaní a cez nás akoby Boh
napomínal. V mene Krista vás prosíme: Zmierte sa s Bohom!
Dnes začnem jedným príbehom: Istý evanjelista išiel s jedným holičom cez najchudobnejšiu časť Chicaga. Všade okolo nich bola chudoba, špina a neporiadok. Holič v tejto situácii prehlásil: „Keby bol
Boh láska, potom by niečo takéto nemohlo existovať. Boh lásky predsa nemôže pripustiť takúto
biedu!“ Po chvíli stretli zanedbaného mládenca s dlhými, špinavými vlasmi, nedbalo rozhodenými na
ramenách a s divoko rozstrapatenou bradou. „Vy nie ste dobrý holič,“ – povedal evanjelista, „inak by
takíto ľudia nebehali okolo...“ „Ako to?“ – rozhorčil sa holič. „Keby prišiel ku mne, krásne by som ho
ostrihal a oholil. Či ja môžem za to, že ku mne nepríde?“
Boh je láska a túto svoju lásku k človeku dokázal jedinečným spôsobom. Svojho Syna učinil človekom
a vydal Ho ako obeť za moje aj tvoje hriechy na Golgotskom kríži. A Pán Ježiš volá: „Kto je smädný,
nech príde, a kto chce, nech si naberie živej vody zadarmo.“ (Zj 22, 17). Ale musíš k Nemu prísť.
Slovami ap. Pavla – „Musíš sa zmieriť s Bohom!“ On ťa chce učiniť šťastným. Ale nie je vinný za to, ak
si nešťastný. Ak nechceš prísť, potom je to tvoja škoda. Potom to nie je Božia, ale tvoja vina.
Reformácia povedala: Jedine Kristus, Písmo, viera a milosť! Ten príbeh o holičovi je príbehom Cirkvi.
Cirkvi, ktorá odmieta prísť ku Kristovi, ktorého nám zvestuje Jeho Slovo, a vo viere prijať milosť, ktorá
sa nám cez Neho dostáva. Preto častokrát Cirkev vyzerá ako ten strapatý a neoholený bezdomovec
z Chicaga. Je to síce Cirkev, ale zarastená nánosom vlastného učenia, vlastných dôrazov, vlastnej
pravdy.
Častokrát sa potom ľudia naokolo rozhorčujú nad Cirkvou. Rozhorčujú sa nad tým, čo v nej vidia.
Pýtajú sa, kde je vlastne Boh tejto Cirkvi, ak vyzerá tak spustnuto a zanedbane. Ako by sa o ňu nikto
nestaral. Ak o cirkvi, o nás, ktorí ju tvoríme, platí slovo ap. Pavla: „Preto ak je niekto v Kristovi, je
novým stvorením. Staré veci pominuli, nastali nové.“, ako to, že to častokrát na cirkvi ako takej, na
kresťanoch nie je vidieť? Odpoveď je v dnešnom texte: „To všetko je z Boha...“. Nie z našich síl,
z nášho rozhodnutia, ani podľa toho, ako nám sa páči a ako sa snažíme. To nové v nás si nekúpime ani
za odpustky (ako to bolo v čase reformácie), ani za dobré skutky (o čo sa mnohí snažia dodnes). To
nové v nás je z Boha a Jeho milosti.
Nové stvorenie už totiž nie je viac tým starým človekom. V živote človeka nastane zmena, ktorá je
vidieť aj navonok. Keď sa Pavol obrátil, bol tak zmenený, že každý, kto ho uvidel, bol z neho v úžase
a len ťažko veril, že ide o tú istú osobu (Sk 9,21: „Všetci, ktorí Pavla počuli, užasli a hovorili: Či to nie
je ten, čo v Jeruzaleme a aj sem prišiel na to, aby ich -kresťanov- poviazaných odviedol ku
veľkňazom?“).
Dnes, na Pamiatku Reformácie sa môžeme sami seba opýtať: Kto som ja? Som nové stvorenie v Kristu
a z Boha, alebo som stvorenie s hrubým nánosom svojho vlastného JA? Ak to chcem spoznať, ak

chcem počuť odpoveď na túto otázku, potom potrebujem prijať dve pravdy, ktorá nám hovorí ap.
Pavel:
Tá prvá znie: Boh v Kristovi zmieril svet so sebou! On je ten, ktorý aktívne robí všetko preto, aby
došlo k zmiereniu medzi Ním a mnou i tebou. Obetoval svojho Syna, aby On sám zaplatil za môj i Tvoj
hriech. Tá obeť je dokonalá a nepotrebuje vylepšenia. Ani žiadne prídavné hodnoty. Boh to urobil!
A toto zmierenie nám podáva ako dar. Uisťuje nás, že nám už nebude viac pripomínať naše
previnenia. Naopak, chce nás urobiť tými, ktorí toto zmierenie budú zvestovať v tomto svete. Ako?
Ako holič, ktorý nás pekne ostrihá a upraví a potom otvorí dvere a my vyjdeme medzi ľudí, aby sme
svojím zjavom urobili holičovi, či kaderníčke reklamu. A od mojej kaderníčky viem, aká dôležitá je táto
reklama
. Akú reklamu svojím životom robíme nášmu Bohu? Zvestujeme svojím životom
zmierenie s Ním? Alebo náš život je chodiacou reklamou na rozbroje, hádky, podpichovanie,
presadzovanie svojej vlastnej pravdy apod.?
A tá druhá pravda hovorí: Zmierte sa s Bohom! Holič, či kaderníčka majú pre nás otvorené dvere
svojho salónu. Boh má pre nás otvorené dvere svojho kráľovstva už tu na zemi. Ale sme to my, ktorí
musíme na túto ponuku zareagovať. Zareagoval na ňu Pavel, keď povedal: „Čo chceš, Pane, aby som
činil?“(Sk 9,6). Zareagovali na ňu učeníci, keď všetko zanechali a išli za Ježišom. Reagovali a dodnes na
túto ponuku reagujú všetci, ktorí sa rozhodli zmieriť sa s Bohom. V tomto rozhodnutí je aj túžba celej
Reformácie po návrate ku Kristovi. Toto rozhodnutie v živote človeka znamená zmenu starého
stvorenia na nové. Nestane sa to samo. Potrebuješ k tomu nebeského holiča, či kaderníka, ktorý
z tvojho zanedbaného a zarasteného výzoru nánosom vlastnej pravdy a vlastnej predstavy
o kresťanstve, urobí novú bytosť. Nielen zmierenú s Bohom, ale aj takú, ktorá túži, aby toto zmierenie
prežili ďalší a ďalší ľudia.
V mene Krista sme poslaní – poslaní do tohto sveta zvestovať, robiť reklamu nášmu Bohu. Toto je
posolstvo Reformácie. Po tomto túžili reformátori po celom svete. Ukázať Boha a Krista v Jeho sláve
v tomto svete. A tým najväčším svedectvom bol ich vlastný život, ktorý častokrát aj obetovali pre túto
pravdu. Nech aj my sme z Boha tým novým stvorením, zmiereným s Bohom. Modlime sa za to
a prosme Pána Boha o to, aby nás urobil týmto novým stvorením. Iba takéto stvorenie totiž môže
zvestovať zmierenie tomuto svetu. Amen.

