Sobota 10. septembra 2016
Text: Ž 34, 9
Okúste a spoznajte, že dobrý je Hospodin! Blahoslavený je muž, čo dúfa v Neho!
Piesne: ES č. 344, 176
Zamyslenie nad Božím slovom:
Žalm 34 je skutočne radostnou piesňou – cítiť to z každého verša. Autor dokonca chce, aby sme
sa k nemu pridali, chce nás „nakaziť“ svojou radosťou. Hovorí o svojich skúsenostiach
s Hospodinom, ktoré vyznievajú tak pozitívne, že len málo žalmov sa môže pochváliť podobným
výkrikom radosti od začiatku do konca, bez nečakaného zvrtnutia do smútočnej atmosféry.
Takýchto radostných ľudí zvykneme podozrievať z neúprimnosti, zo zľahčovania života, zo
zatajovania negatívnych skúseností, ktoré aj oni istotne majú. Naša doba je priam depresívna; už
len večerné spravodajstvo naplní človeka toľkou trpkosťou, že odmietame veriť v radostný život.
„Happy“ žalmy akoby nehovorili o nás. No žalmista je taký presvedčivý, že sa až nedá uveriť, že
by nás zavádzal. Zaiste aj on vedel, čo sú to ťažké chvíle. Žil v staroveku, nepoznal výdobytky
techniky, ktoré nám uľahčujú život. Ako muž a otec rodiny (vtedy bol každý povinne ženatý)
zaiste vedel, čo je to znášať zodpovednosť, páľavu slnka i pot pri vykonávaní práce, zákernosť
nepriateľov i hrôzu vojen, neúrodné roky či choroby, ktoré sa nedajú liečiť. Vo veršoch 5, 7, 18 –
20 to aj prizná: život prináša i trpké chvíle. Úprimná zbožnosť nikoho neušetrí od ťažkostí, ani
pozitívnym myslením nepredídeme smutným udalostiam života. Keď však počúvame žalmistu
bez predsudkov, jeho reč vyznieva tak, že tých negatívnych skúseností, keď sa cítime ustráchaní,
chudobní, keď trpíme, sme smutní či nevládzeme, je v živote podstatne menej než prejavov Božej
dobroty k veriacemu človeku. Božieho požehnania je také množstvo, že naše starosti sú
okrajovou záležitosťou, preto nemá význam kaziť nimi pieseň na oslavu Božej starostlivosti.
Tento človek nepredstiera radosť ani nezakrýva utrpenie. Chce len povedať, že pri porovnaní sa
ani nedá inak, ako ďakovať Hospodinovi a pozvať aj iných k tomuto uvedomeniu. Šťastie, ktoré
nevyprší, je možné. Ak o tom táto doba pochybuje, je to preto, že nehľadá šťastie pri
Hospodinovi, ale v populárnych knihách autorov presadzujúcich pozitívne myslenie.
Hospodinova dobrota nie je len teoretická, dá sa okúsiť. Taký človek, ktorý dúfa v Božiu dobrotu
a starostlivosť, je ukážkovým príkladom závideniahodného šťastia. Takéto šťastie je obsahom
slova „blahoslavený“, nech o ňom čítame kdekoľvek v Písme. Amen.
Modlitba:
Otec v nebi, prosím Ťa o menej mojich slov o radosti a viac skutočne prežívanej radosti. Už
viem, že radosť je možná. Ďakujem Ti za všetky uistenia z Tvojho Písma, že ak budem v Teba
dúfať v každej situácii, Tvoja starostlivosť mnohonásobne preváži všetky moje problémy, ktoré
sa v mojich očiach zdajú tak nesmierne veľké a početné. Prosím Ťa, aby môj život bol po všetky
dni žitou ukážkou 34. žalmu. Amen.
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