Zamyslenia po Predpôstnej nedeli 11. februára 2018
Nedeľa 11. februára 2018 – Predpôstna nedeľa (Quinquagesima)
Piesne: ES č. 285, 503
Text: Iz 55, 6 – 12a
„6Hľadajte Hospodina, kým sa dáva nájsť, vzývajte Ho, kým je blízko! 7Nech bezbožný opustí
svoju cestu a muž neprávosti svoje myšlienky a nech sa obráti k Hospodinovi, aby sa zmiloval
nad ním, k nášmu Bohu, lebo On hojne odpúšťa. 8Lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky
a vaše cesty nie sú moje cesty - znie výrok Hospodinov - 9ale ako nebesá prevyšujú zem, tak
moje cesty prevyšujú vaše cesty a moje myšlienky vaše myšlienky. 10Lebo ako dážď a sneh
padá z neba, a nevracia sa tam, ale napája zem, robí ju plodnou, úrodnou a dáva semeno
rozsievačovi a jediacemu chlieb, 11tak bude moje slovo, ktoré vychádza z mojich úst:
nenavráti sa ku mne prázdne, ale vykoná, čo sa mne páči, úspešne spraví, na čo ho posielam.
12Vskutku, s radosťou vyjdete a v pokoji vás povedú;“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Prečítané verše: „Hľadajte Hospodina...“ alebo „Nech bezbožný opustí svoju cestu a muž
neprávosti svoje myšlienky...“ patria nielen tým, ktorí Pána Boha hľadajú, či v Neho ešte
neveria, ale aj veriacemu ľudu. Veď kto z nás je bez hriechu, dokonalý? Kto z nás Mu
dostatočne dôveruje, riadi sa len Jeho slovom? Pýtať sa na Božiu vôľu znamená s ochotou,
vždy a rád sa podriadiť Jeho vôli. Nebyť sám sebe pánom! A to je niečo, s čím máme všetci
problém. Mnoho ľudí za vieru pokladá presvedčenie, že Trojjediný Boh je dobrý, chcú od
Neho požehnanie, odpustenie, mnohé duchovné dary..., ale zachovávať Jeho zákony, riadiť sa
Jeho slovom a nechať sa Ním dennodenne viesť, to sa už mnohým nehodí. Ale do Božej
prítomnosti nás privádza práve túžba po kontakte s Ním, praktizované spoločenstvo viery
a spoľahnutie sa, že On riadi a najlepšie vedie náš život. Božia prítomnosť nie je vôbec
automatická, človek musí o ňu stáť, prejavovať záujem a nechať sa viesť Božím pôsobením.
Áno, Pán Boh nás prijíma takých, akí sme, ale nechce, aby sme takí ostali. Chce nás meniť na
svoj obraz! Keď nám to v živote nejde tak, ako by sme si predstavovali, neraz počuť: To sa
nemalo stať, som sklamaný, kde bol Pán Boh...? Ale aj dnešné verše nás napomínajú, že
Hospodin má v rukách celkom iné tromfy, než si myslíme. On vie, čo nás bolí, kde sme
zlyhali... a vedie nás po svojich cestách. Možno nebudeš niektorým veciam rozumieť po celý
život, ale Pán Boh má premyslený celý plán tvojho života a všetky tvoje cesty. On so svojím
pôsobením skrze slovo ešte nie je na konci a vo svojom diele sa nedá zastaviť. Jeho slovo

stále platí, tak ako padá dážď či sneh. Dar dažďa a dar Božieho slova spolu súvisia, obidva
prinášajú život. Dážď – život telu, Božie slovo – život duši. A preto nechajme, nech v nás
pôsobí, nech nás mení, nech sa v nás napĺňa, nech Hospodin koná v nás svoje dielo. Amen.

Modlitba:
Trojjediný Bože a Otče náš, zvelebujeme Ťa za čas milosti, v ktorom sa nám stále dávaš nájsť
a dávaš nám svoje slovo. Odpusť nám pochybnosti a pády vo viere, kde Ti neraz ukazujeme
len nedostatok dôvery v Tvoje cesty a Boží plán. Vďaka Ti, že máš s nami toľkú trpezlivosť,
hoci sa odkláňame od Tvojich príkazov a pravidiel. Prosíme Ťa, aby tak, ako dážď obživuje
zem, i nás menilo Tvoje slovo a nikdy nezostalo pri nás prázdne. Amen.
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