ČO NÁM HOVORÍ BOH V NAŠEJ
SÚČASNEJ SITUÁCII S COVID-19
Náš Boh je Boh lásky. On nás netrestá, ako sa ľudia niekedy
mylne domnievajú, keď sa v ich živote stane niečo zlé. V Bohu
nie je žiadne zlo a on voči nikomu nezamýšľa zlo. No môže
nechať v našom živote pracovať/účinkovať toho, ktorý koná zlo,
aby nás ešte väčšmi očistil.
Nič sa nedeje bez Božieho vedomia a dovolenia. My potrebujeme
len pokorne spoznať a priznať naše chyby a nie klásť Bohu
otázky, pochybovať o ňom alebo ho obviňovať za naše nezdary.
Kráľ Dávid povedal: „Proti tebe, proti tebe samému som sa
prehrešil a urobil som, čo je v tvojich očiach zlé“ (Ž 51, 6).
Boh vyslobodil Izraelitov z egyptského otroctva, aby mohli
zvelebovať Pána (pozri Ex 7, 16). Preto „prezrime svoje cesty,
preskúmajme ich a vráťme sa k Pánovi“ (porov. Nár 3, 40)
a položme si otázku, či ZVELEBUJEME Pána a KLANIAME SA nášmu
Stvoriteľovi. Máme vo svojom každodennom živote na Boha čas?
Vzdávame mu svojím život česť? Dnes ľudia nemajú na Boha čas.
Počas dňa aj noci sú zaneprázdnení mnohými vecami – hromadením
čoraz väčšieho majetku alebo užívaním si svetským potešení
a rozkoší.
Teraz sme v dôsledku šírenia
nového korona vírusu prinútený
zostať doma. Sme nútení zohnúť
svoje kolená a prosiť Boha, aby
spravil zázrak. Teraz sa modlí
viac ľudí; majú čas čítať Božie
slovo
a
vyhlasovať
jeho
prisľúbenia. Sme nútení uvedomiť
si našu úplnú závislosť od Boha. Je čas zhodiť zo seba našu
pýchu, aroganciu, pocit sebestačnosti, ktoré sme si
nahromadili tým, že sme dosiahli mnohé veci „svojou vlastnou

silou a mocou svojej ruky“ (porov. Dt 8, 17).
Boh nám skrze proroka Zachariáša hovorí:
„Ja mu budem ohnivým múrom dookola, hovorí Pán. A budem
slávou uprostred neho“ (Zach 2, 9).

Práve som prosil Boha, aby
prikryl
domy
mojich
priateľov Kristovou Krvou,
aby sa nás tak nemohol
dotknúť žiadny vírus ani
žiadna nákaza.
Uznajme si svoje chyby, hľadajme Božie milosrdenstvo a sľúbme
mu, že obnovíme svoj život. A potom Pána prosme, aby nás
ochránil Ohňom Ducha Svätého a mocou Drahocennej Ježišovej
krvi. (pozri Zjv 12, 11).
„V návale hnevu skryl som nakrátko svoju tvár pred tebou, no
večným zmilovaním som sa nad tebou zmiloval, hovorí tvoj
vykupiteľ, Pán“ (Iz 54, 8).

P.S.: Nezabúdajme tiež na MOC
Svätého RUŽENCA.

Svätý páter Pio povedal:
„Vo svojich rukách držte neustále ruženec. On vám prinesie
víťazstvo nad vaším Nepriateľom.“
MARY PEREIRA
(preklad: Lukáš Vaník)

