Sobota 12. marca 2016
Text: Ž 84
1Pre hudobný prednes. Na gatský nástroj. Žalm Kórachovcov. 2Aké sú milé Tvoje
príbytky, ó Hospodine mocností! 3Duša mi túži, priam prahne po sieňach
Hospodinových; srdce a telo mi plesá v ústrety Bohu živému. 4Aj vtáča našlo si domov a
lastovička hniezdo, kde ukladá si mlaď: oltáre Tvoje, Hospodine mocností, Kráľ môj a
Boh môj! 5Blahoslavení, ktorí prebývajú v Tvojom dome, oni Ťa stále chvália. Sela.
6Blahoslavený človek, ktorý v Tebe nachádza silu, tí, čo majú na mysli cesty do chrámu!
7Keď prechádzajú suchým údolím, premieňajú ho na prameň, a požehnaním pokrýva ho
jesenný dážď. 8S pribúdajúcou silou kráčajú, aby sa ukázali pred Bohom na Sione.
9Hospodine, Bože mocností, počuj moju modlitbu, načúvaj, Bože Jákobov. Sela.
10Hľaď, Bože, štít náš, a pozri na tvár svojho pomazaného! 11Lebo lepší je deň v Tvojich
sieňach ako inde tisíc; radšej chcem stáť na prahu v dome svojho Boha ako zdržiavať sa
v stanoch bezbožnosti. 12Lebo Hospodin Boh je slnkom a štítom, milosť a slávu udeľuje;
Hospodin neodoprie blaho tým, čo chodia bez úhony. 13Ó Hospodine mocností,
blahoslavený človek, ktorý v Teba dúfa!
Piesne: ES č. 448, 637
Zamyslenie nad Božím slovom:
Každé mesto a každá dedina má svoj kostol, svoj chrám alebo aspoň modlitebňu.
Miesto, kde človek môže prísť načerpať novú silu pre svoj život. Pán Boh je
všadeprítomný, ale chrám bol vždy miestom, kde sa človek mohol so svojím
Stvoriteľom nerušene stretnúť a vyliať si pred Ním srdce a dušu. Žalmista ospevuje
chrám, kde človek môže oslavovať Hospodina. Človek je blahoslavený vtedy, keď
v Bohu nachádza svoju silu a keď má na mysli cesty do chrámu. Veď „lepší je deň
v Tvojich sieňach ako inde tisíc“. Človek je blahoslavený, keď dúfa v Hospodina
mocností! Čo všetko vedie človeka do chrámu? Radosť, šťastie, kríž, bolesť, trápenie…
Ľudia v každej životnej situácii môžu prichádzať pred Božiu tvár: pri narodení dieťaťa,
pri uzavretí manželstva, pri strate najbližšieho… V nedeľu či vo sviatok duša veriaceho
človeka cíti potrebu rozhovoru s Bohom a prichádza do chrámu… Hospodin neodoprie
blaho tým, čo chodia bez úhony… Veď „tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného
Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho“ (J 3, 16). Pán Ježiš
raz vošiel do chrámu a vyhnal odtiaľ všetkých, ktorí tam predávali a kupovali. Povedal
im: „Napísané je: Dom môj bude sa volať domom modlitby, ale vy robíte z neho peleš
lotrov.“ (Mt 21, 13) Chrám má byť miestom, kam prichádzame so všetkým, s čím sa
v živote stretávame. Pán Boh nás vypočuje, povzbudí, posilní. Z Jeho slova môžeme
načerpať novú silu, požehnanie, pokoj do našich zápasov a bojov. Pán Boh nás však aj
napomína, aby sme počúvali Jeho tichý a jemný hlas, aby sme zachovávali Jeho
prikázania, aby sme sa držali Jeho slova. Buďme preto pozornými poslucháčmi a aj
činiteľmi Jeho slov. Buďme tými, ktorí prebývajú v Jeho dome a ktorí Ho stále chvália.
„Blahoslavený je človek, ktorý v Bohu nachádza silu, tí, čo majú na mysli cesty do
chrámu! Keď prechádzajú suchým údolím, premieňajú ho na prameň a požehnaním
pokrýva ho jesenný dážď. S pribúdajúcou silou kráčajú, aby sa ukázali pred Bohom na
Sione.“ Buďme jarným i jesenným dažďom, buďme požehnaním pre svoje rodiny, pre
svojich priateľov, pre kolegov v práci… Buďme tými, ktorí slúžia Ježišovi Kristovi.
Amen.
Modlitba:
Drahý náš Pane, ďakujeme Ti za našich predkov, ktorí budovali naše chrámy
a modlitebne. Ďakujeme Ti za Tvoje požehnanie, za Tvoju lásku, ktorú si im dával
1

a ktorú cítime aj my dnes, keď sa schádzame do Tvojich chrámov k modlitbám, piesňam
a k počúvaniu Tvojho slova. Ty sám nás, Pane, napĺňaj svojím pokojom, ktorý nám
tento svet dať nemôže. Prosíme Ťa, Bože, ochraňuj naše chrámy pred škodou a skazou,
pred znesvätením a pohromami. Daj nám milovať Tvoje stánky pre Tvoje slovo
a sviatosti, pre Tvoje milosrdenstvo. Amen.
Mgr. Katarína Trtolová, námestná farárka v CZ ECAV Cinobaňa (NOS)
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