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Milí bratia a sestry v Pánovi!
Stane sa to. Raz za čas, že si vyberieme niečo s veľmi atraktívnym nápisom, hlavne mladí ľudia. Nápisy
bývajú najčastejšie v angličtine.
Napríklad naša Rebeka má veľa tričiek s nápismi a na jednom tričku je nakreslená včielka a po anglicky napísané
bee (to znamená včielka a My – môj, ale keď to prečítate a Bí máj, tak foneticky to znamená buď môj, pretože
be, s jedným e, znamená buď. Je to veľmi milé tíneďzerské tričko so včielkou, ale minule, keď som ho vyberala
zo sušičky som si uvedomila, aký divný nápis nosí moja dcéra na sebe...
Trochu komplikovanejšie to majú tí, ktorých policajti prichytia šoférovať opitých v štáte Tenesee. Musia tri dni
zametať ulicu a zbierať na jej okraji odpadky v žiarivo oranžovom tričku s nápisom: šoféroval som opitý.
Stáva sa, že urobíme aj my zlé rozhodnutie a navlečieme si tričko s nápisom: sklamal som, alebo závidel
som alebo ublížil som. Ale hanbíme sa nosiť také tričko a tak si na neho dáme blúzku, alebo sako...Nie sme
jediní, ktoré majú také tričko na sebe a nie sme jediní, ktorí ho zakryjú košeľou alebo svetrom.
Ale koľko z nás je ochotných si tú košeľu dať dole a odkryť nápis? Urobíme to, občas,.... pri veľmi blízkej
osobe, ale nenájdeme toho, kto by si to naše tričko obliekol na seba namiesto nás. Tričko s nie veľmi
atraktívnym nápisom.
Je ťažké zbaviť sa našich tričiek. Pretože, povedzme si pravdu, pod blúzkou a sakom nemáme len jedno...
Pracujeme na tom a snažíme sa ich zakrývať a nahradiť naše zlé rozhodnutia správnymi a naše hlúpe kroky
múdrymi, ale má to jednu chybu. Nevieme sa ich zbaviť! Ale!.... nie je to beznádejné! Existuje spôsob ako sa ich
zbaviť. Samozrejme, že si ich niekto musí obliecť. A odpykať si to na tej ulici. A verejne sa nechať zosmiešniť
alebo potupiť. A tí, čo pôjdu okolo si budú hovoriť: chudák, hlupák, somár, strašný človek, ako mohol?!...
...A... On to naozaj urobil. Obliekol si vaše tričko s nápisom: závidel som priateľovi, preklínal som Boha,
opustila som manžela, podvádzal som manželku, premrhal som čas so svojimi deťmi....
Obliekol si ho na ulici, aby ho všetci videli a opľuli a zavrhli a odsúdili a kričali škaredé slová...
A On bol ticho, akoby si to vaše tričko zaslúžil...
16. augusta 1987 po páde dopravného lietadla zo 155tich pasažierov prežil len jeden jediný človek –
štvorročné dievčatko, Cecília. Záchranári ju našli v takom dobrom stave, že na začiatku pochybovali, či vôbec
bola v lietadle. Ale ona bola na zozname cestujúcich.
Rozprávala o tom, že keď nastala kritická chvíľa, jej mama si odopla vlastný bezpečnostný pás, kľakla si
pred svoju dcérku a objala ju rukami a celým svojím telom. Zachránila ju ...a jej štvorročná dcérka prežila ako
jediná.
Ježiš urobil to isté. Objal nás a pocítil celú silu dopadu. Odopol si svoj bezpečnostný pás. Vzdal sa svojej
dokonalosti a ...obliekol si naše tričko...
Existuje lepšia správa?
Áno. Je tu čosi viac. Nielenže sa zbavíme svojho trička, ale on nám ponúka svoje.
Boh nielenže odstraňuje moje zlyhanie, ale chce ma obliecť do Kristovej čistej košele..
Lebo všetci, čo ste pokrstení v Kristovi, Obliekli ste si Jeho.
A tak môžeme nosiť Jeho košeľu s nápisom:
Naplnený... V bezpečí.....Zbavený odsúdenia.......posilnený.....Boží chrám.....Božie dielo....
Naše staré tričká môžu byť na kríži zničené a som si istá, že v tej jeho košeli budeme vyzerať lepšie
Amen.

