Sobota 11. marca 2017
Piesne: ES č. 108, 239
Text: 1S 4, 1 – 11
„Keď truhla zmluvy Hospodinovej došla do tábora, celý Izrael zajasal takým veľkým pokrikom,
že až zem zadunela.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Nosnou témou tohto starozmluvného textu je ukoristenie truhly zmluvy Filištíncami. Tento
príbeh odzrkadľuje neveru ľudu, ktorý bol povolaný k počúvaniu Božieho slova a k plneniu Jeho
vôle, avšak namiesto toho, aby srdcom priľnul k Hospodinovi, v Bohu zložil svoju nádej, len na
Neho sa spoliehal a v Jeho pomoc dúfal, uprela sa viera ľudu Izraela k truhle zmluvy. Tá mala
v Izraeli dôležité poslanie ako znamenie Božej prítomnosti. Prostredníctvom tohto predmetu
zhotoveného ľudskými rukami Izraelci nadobudli mylný dojem, že s Hospodinom je možné
manipulovať. Ohlásený Boží súd sa tak začína napĺňať v drvivej porážke Izraela, ktorý postavil
Hospodina na roveň pohanským božstvám. Namiesto uctievania živého Boha ľud uprel svoj zrak
i všetku svoju nádej na „posvätný predmet“, s ktorým tiahol do boja v domnienke, že už samotná
jeho prítomnosť zabezpečí ľudu záchranu. Z viery sa tak razom stala povera. Ťažké situácie v
živote sú neraz pokušením oslabiť vieru človeka a nahlodať dôveru v milostivého Pána. My
ľudia sa v nich snažíme hľadať zmysel, ktorý môžeme objaviť práve v tom, že zveríme svoj život
do Božích starostlivých rúk. Lebo ak človek v zápasoch viery neupiera svoj zrak na Pána Boha,
ale radšej uprednostní pozemské veci, musí rátať s tým, že sa dočká len prehry. Veriť – to
znamená žiť z Boha a plne sa na Neho orientovať. Poučme sa teda z dnešného príbehu, kde
izraelský ľud padá so svojimi nádejami. Naša nádej nech preto spočíva na niečom trvalom
a istom. Naša nádej nech spočinie na Ježišovi Kristovi, ktorý bol obetovaný, a skrze Jeho kríž
sme zachránení. Pomyslenie na Krista, na Jeho prítomnosť v našich životoch skrze živú vieru,
nech nás aj dnes povzbudí a posilní, aby sme nezúfali a neklesali na mysli, keď treba bojovať.
Amen.
Modlitba:
Hospodine, nebeský Otče, Ty si zjavil svoju vôľu ľuďom a prisľúbil si nám všetkým svoju
pomoc. Ďakujeme, že nás chrániš, keď vo viere v Teba kráčame uprostred našich každodenných
bojov. Si tu a vždy víťazíš. Prosíme, naplň naše srdcia láskou, aby sme Ťa milovali nad všetky
veci. Otvor nám duchovný zrak, aby sme videli večnú perspektívu toho, na čom skutočne záleží.
Amen.
Mgr. Zuzana Poláková, seniorálna kaplánka Gemerského seniorátu
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