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Micheáš 6,6-8
S čím mám ísť pred Boha?...
Milí bratia a sestry v Pánovi!
S čím ste dnes prišli pred Boha?...
S vlastnými prosbami, so želaniami, ktoré sa neplnia...možno keď ste odchádzali z domu,
niekto spoza dverí zakričal:“....a pomodli sa aj za mňa!....“.....tak...pre istotu.....takže ste možno
prišli s modlitbou za neho a za nich....možno ste prišli s tou hodinou, ktorú v týždni dávate
Božím veciam, možno s nejakou mincou, ktorú ste už vhodili do pokladnice, možno s vďakou za
veci, ktoré vyšli a neviete ako je to možné a tak vás napadlo, žeby v tom mohol mať prsty On,
možno s dieťaťom, ktoré ste odovzdali na besiedku v dôvere, že niečo dobré nasajú, a možno aj
s nejakým očakávaním, že dostanete odpoveď na otázky, ktoré vás trápia a nejaké jednoduché
riešenie starostí a ťažkostí, ktoré máte so sebou alebo s inými a možno aj s vyznaním, že doteraz
alebo uplynulý týždeň to nebolo dobré, že ste zlyhali a potrebujete ďalšiu šancu od Boha. S čím?
S čím ideme pred Boha?
O pár veršov skôr by sme sa dočítali, že človek s Bohom a Boh s človekom majú nejaké
nedorozumenie, že si jednoducho potrebujú niečo vysvetliť, že v ich vzťahu niečo nie je
v poriadku a pred tým, než sa človek pýta otázku: S čím mám predstúpiť pred Hospodina?, pýta
sa Boh v treťom verši u Micheáša: čo som ti urobil, čím som ťa zaťažil, odpovedz mi! ....
Naozaj sa cítiš zaťažený Bohom? Chce od teba veľa, dáva ti veľa prekážok, veľa skúšok, veľa
príkazov, má Boh neúnosné požiadavky? Možno aj my si s Bohom niekedy nerozumieme, alebo
poviem to inak, nerozumieme Mu, potrebujeme niečo vysvetliť, možno v našom vzťahu
s Bohom niečo nie je v poriadku.
A pýtame sa: „Chodím do kostola, hádžem oferu, deti mám na náboženstve, poctivo
zarábam a čo z toho mám? Zdravie sa podlamuje, manželstvo mi krachuje, v práci je dusná
atmosféra, deti ma nerešpektujú, kamarát ma podrazil a k tomu všetkému vyžaduješ
nesplniteľné. Som unavený tvojimi požiadavkami a dávkami skúšok, žiadaš viac, ako môžem
vykonať! Kedy už budeš konečne spokojný? Akú obeť mám ešte dať, čo mám urobiť, aby bolo
medzi nami všetko v poriadku?, aby si ma žehnal zdravím, pokojom vo vzťahoch, úspechom
v práci? Chceš voly, baranov, olej alebo dokonca moje prvorodené dieťa za moje zlyhania?
Ale....ja to nedokážem plniť! Som úplne na dne, akú obeť mám ešte priniesť, aby to bolo dobré?
S čím má predstúpiť pred Teba?“
Bratia a sestry, možno cítite nejaký konflikt vo vašom vzťahu s Pánom Bohom a prišli ste, aby ste
to urovnali. Možno ste unavení a máte voči nemu veľa výčitiek. A rozhodli ste sa prísť, aby ste
počúvali jeho hlas a jeho výzvy pre vás. Jeho hlas sa ťa pýta: Čím som ťa unavil? Čo som ti
urobil? Odpovedz mi!.......
Takže...Povedzte mu to...dáme si v kázni pauzu na našu odpoveď Bohu.........(tvoja modlitba).

Boh mi povedal, že nechce odo mňa nič. Žiadne veľké obete, len to, čo je dobré:
...len tri veci....len zachovávať právo, milovať láskavosť a v pokore chodiť so svojím Bohom.
Povedal mi: buď čestný človek, buď čestný v práci, v škole, s priateľmi v rodine.....
Povedal mi: buď láskavý, odpúšťaj tým, čo ti lezú na nervy, prejav empatiu k tým, ktorí sú
v ťažkostiach, buď milá k svojmu manželovi a ty k svojej žene, buď láskavý k svojim rodičom , ku
kolegom, k tým, ktorých zajtra stretneš a ja ti pošepkám:... potrebuje tvoju pomoc....
a to tretie, povedal mi: Choď so mnou! Tam kam chodím ja a tak ako chodím ja, rešpektuj moje
rozhodnutie, pýtaj sa ma na smer, na spôsob, každé ráno mi odovzdaj svoj deň a každý večer sa
spoľahni na moju silu a lásku, ktorá bdie nad tebou.
Nič viac, chcem len to, čo je dobré pre teba a tých, ktorých som ti dal...
A ak sme niekedy úprimní pred Bohom a nebudeme sa hrať na hrdinov, tak mu povieme:
„Hmm..., neviem, či to dokážem, Bože myslím si že to takto nebudem vedieť. A opäť to nebude
v poriadku medzi mnou a tebou. Nedokážem sa prekonať, dať to najlepšie zo seba, aj keď je to
správne.“

Asi ešte veľakrát Pánovi povieme: Nežiadaš odo mňa priveľa? Nie sú tvoje očakávanie príliš
prehnané. Nechceš odo mňa priveľké obete?
V Micheášovi sa unavený a znepokojený človek pýta: S čím mám pred teba prísť? Čo ešte chceš
Bože, mám snáď dať svojho prvorodeného za svoje zlyhanie? Aby sa zlepšil náš vzťah?
Ak si aj ty ten človek, potom počuješ Hospodina, ktorý ti odpovedá: Nemusíš, už som ho dal.
Aby to bolo medzi nami v poriadku. Už som dal svojho prvorodeného za tvoje zlyhania.
Amen.
Modlitba:
Pane chceme byť tvoji a chceli by sme svoj život žiť podľa tvojich pravidiel a princípov, chceme
byť čestní a láskaví a chceme kráčať s tebou tam a tak ako ty, ale vyznávame, že sa príliš
zamotávame do svojich predstáv a tvoje veci sú mimo našej každodennej reality a našich
myšlienok. Prosíme ťa, aby si nás vytrhával z našich predstáv a našich výčitiek a sťažností.
Naozaj nevieme čo je hodné ti dať. S čím prísť. Nemáme v tom jasno. A keď sa nám aj rozjasní,
tak vidíme len svoju slabosť.
Ďakujeme ti, že o nej vieš. Prosíme ťa, aby sme sa na ňu nevyhovárali, keď budeme mať
pokušenie byť nečestní, keď sa nám nebude chcieť byť láskaví a keď nám bude zaťažko ísť
s tebou.
Prosíme, aby sme mali stále pred sebou tvoje jediné dieťa na kríži kvôli našim zlyhaniam, ktoré
sme urobili alebo by sme chceli urobiť.
Prosíme, aby nám záležalo na našom vzťahu s tebou, pretože cítime a vieme, že tebe záleží na
nás. Amen.

