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Dar Božieho slova – Dar Božej lásky
Tieto dva dary nám podľa tématického rozvrhu nedieľ pripomínajú dve nedele 
pred pôstom. Takto obdarovaní každodenne môžeme na sebe aj na ostatných 
spolubratoch  pozorovať, ako sa pri nás stávajú skutočnosťou slová apoštola 
Pavla (2 Kor 3,18): 
„My všetci s odhalenými tvárami ako zrkadlá odrážame Pánovu slávu.“
Možno hovoriť o odhalených tvárach práve v čase, keď pre všeobecne platné 
nariadenia a pre vlastnú bezpečnosť musíme mať pri kontakte s inými ľuďmi 
tváre zahalené, vyznieva ako provokácia a drzosť. My však všetci vieme, že aj 
keď si nasadím rúško, stále som to pod ním ja – aký doma, taký mimo domu. 
Ak ma niekto nespozná preto, že mám zahalenú tvár, aj tak som ja stále ja. 
Ak si na hlavu položím čiapku, aby nebolo vidno, že som neostrihaný a strapatí, 
moje vlasy to vôbec nezmení - rovnakým spôsobom rúško nezmení tvár. 
Tak aj biblické hovorenie o odhalenej tvári ktorá odráža Pánovu slávu nie je 
hovorenie o našich perách a nose a očiach, lež o tej skutočnej našej živej tvári, 
ktorá navonok prejavuje našu vnútornú osobnosť.
Takáto ľudská tvár niekedy naozaj žiari. 
Sú ľudia, ktorí sú ako slniečko – kde sa zjavia, prinesú radosť, pohyb, 
prichádzajú vnútorne usmiaty. Pri niektorých povolaniach je to zvlášť vhodné. 
Niektorí ľudia aj bez úsmevu majú tváre plné svetla. Žiari z nich pokoj, 
láskavosť, bystrý um, otvorená komunikácia, aj srdce. Vo všeobecnosti je 
príjemné sa s takýmito ľuďmi stretať, máme radi ich spoločnosť. 
Aj Biblia opisuje niektoré prípady, keď z tváre človeka skutočne ako zo zrkadla 
vyžaroval jas, svetlo. Napríklad z tváre Mojžišovej. Bol na hore Sinaj, kde sa 
stretol s Bohom a prijal 10 Božích prikázaní. Keď zostúpil z hory späť k ľudu, 
ktorý ho čakal pod kopcom, jeho tvár žiarila, až si ju údajne musel zakrývať, 
aby sa ho ľudia nebáli… alebo – ako to vlastne presne bolo (?) :
„Áron a všetci Izraelci videli Mojžiša, a hľa, pokožka jeho tváre žiarila, 
i báli sa priblížiť k nemu. Mojžiš však zavolal na nich i vrátil sa k nemu Áron 
i všetky kniežatá zo zhromaždenia a Mojžiš sa s nimi rozprával. Potom sa 
priblížili k nemu všetci Izraelci a v prikázaniach im podal všetko, o čom 
Hospodin hovoril s ním na vrchu Sinaj. Keď Mojžiš dohovoril s nimi, 
dal si závoj na tvár.“ (2M 34, 30-33) 

Až potom si Mojžiš tú svoju tvár zakrýva, keď skončil prezentáciu Božích 
odkazov. Bol rád, že jeho tvár žiari. Tá žiara posilňovala jeho svedectvo o stretnutí
s Bohom. Bol na to hrdý. Po odovzdaní správy ktorú priniesol ľuďom od Boha si 
tú svoju tvár zakrýva, vedomí si toho, že postupne bude jas z nej miznúť… až sa 
on, obyčajný človek znovu bude podobať len sám na seba. 
Aj my niekedy zažiarime. Vykonáme výborný skutok, horlíme aktívne za Pána 
Boha, šikovne dodržíme Boží príkaz k obetavej láske a tak sa ovenčíme správnou 
slávou. No ten jas trvá len chvíľu. Žiadna naša svetlá chvíľa netrvá navždy. Každé
nové úskalie, každá nová nevyužitá, premrhaná príležitosť k činnej láske nám 
uberá z jasu. Keď si uvedomíme, že náš jas z našej vlastnej snahy je taký prchaví, 
začínajú nám slová apoštola Pavla dávať výborný zmysel: „My všetci s 
odhalenými tvárami ako zrkadlá odrážame Pánovu slávu.“ My máme slávu a naša
tvár má jas z Krista a z Jeho dokonalej služby zákonu. My odrážame slávu 
Kristovu, ktorá je dokonalá, nebledne, nemizne ale žiari z tváre toho, kto má 
Krista za svojho Pána a kto sa s Ním pravidelne stretáva. Kristus je náš dar plný 
svetla. Musíme pestovať s Ním spoločenstvo, aby Pán pri tom obnovoval jas našej
tváre. Sami zo seba žiariť nevládzeme a nebudeme. On nám však pri každom 
stretnutí obnovuje jas a robí z nás ľudí s akými sa každí rád stretne, aj Boh sám.
Kde sa mám stretať s Kristom? 
V kostole teraz nie… ale na kolenách a nad otvorenou Bibliou.
Nemáš Bibliu? Zavolaj na faru a vybavíme to. Slovo Božie je dar od Boha.

V tejto predpôstnej dobe Vám prinášame modlitbu 
podľa Chrámovej agendy ECAV:

Láskyplný Pane Ježiši Kriste, ktorý si sa pre nás zo slávy u svojho Otca vydal na
cestu pokory a utrpenia, aby si nás vyslobodil z otroctva hriechu a viny. Dal si
nám pozna , že hodnota života spo íva v ochotnej službe a úprimnej láske, ktoráť č
nikdy neprestane.  U íš  nás h ada  a uplat ova ,  o je dobré a pravdivé,  abyč ľ ť ň ť č
Tvoje  krá ovstvo  tu  na  zemi  rástlo  a  rozhoj ovalo  sa  medzi  nami.  My  slabíľ ň
prosíme, aby si  nám k tomu pridal  sily  a moci skrze Svätého Ducha,  ktorý s
Tebou a s Otcom nebeským žije a kra uje na veky vekov. Amen.ľ



 


