Zamyslenia na týždeň po 9. nedeli po Svätej Trojici 2017
Nedeľa 13. augusta 2017 – 9. nedeľa po Svätej Trojici
Piesne: ES č. 483, 479
Text: Jer 1, 4 – 10
„Nato mi riekol Hospodin: Nehovor: Som primladý. Ale choď, ku komukoľvek ťa pošlem, a
hlásaj všetko, čo ti rozkážem!“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Jeremiáš bol za proroka povolaný ako mladý muž. Ako mladík má pri svojom povolaní
pochybnosti a váha stať sa Božím hovorcom. Niečo podobné sme už pred ním mohli vidieť
u Mojžiša (2M 3, 10 – 4, 17). Jeremiáš však nepochybuje, že toto posolstvo dostal od
samotného Pána Boha. To jasne vyjadrujú slová: „Takto mi zaznelo slovo Hospodinovo.“
Tieto slová znejú ako refrén v celej jeho knihe od začiatku až do konca. A práve v tom
spočíva istota proroka, že hoci národ bude proti nemu, jeho bude chrániť samotný Hospodin.
Jeremiášove pochybnosti Pán Boh vyvracia slovami, že ho poznal už dávno predtým, ako sa
narodil, posvätil ho a ustanovil za proroka národom. Predurčil ho na to, aby každému, ku
komu ho pošle, zvestoval Božiu vôľu. Tu si možno povzdychneme, že prorok bol Bohom
povolaný, a predsa váhal, čo teda my... Ale aj my, kresťania, sme poslaní hlásať Božiu vôľu
všetkým, s ktorými sa stretávame. Ak si myslíme, že nám nezaznelo Božie povolanie, veľmi
sa mýlime. V Krste svätom každého z nás naším menom oslovil a povolal samotný Hospodin
do svojej služby. No koľko ľudí na to zabudlo, koľkí si to neuvedomujú, či nechcú počuť
Boží hlas! Všetkým verným Božím však jasne znie: „Neboj sa, lebo ja som s tebou, aby som
ťa vyslobodil.“ My sme v rukách Božích a ako kresťania sme poslaní do tohto sveta, aby sme
hlásali Božiu vôľu bezbožnému svetu. Nemusí to byť práve kázaním slova Božieho, ale našou
vierou, láskou, nádejou, skrátka, celým naším životom. Lebo kresťanmi sme stále, nielen
vtedy, keď sme v deň nedeľný, deň sviatočný v chráme Božom. Toto krásne vyjadril
Mahátma Gándhí slovami: „Určite by som sa stal kresťanom, keby kresťania boli kresťanmi
celých dvadsaťštyri hodín denne.“ Mnohým kresťanom chýba povedomie, že kresťanmi sme
vždy, nielen vtedy, keď sa nám to hodí. To je práve tá „prezieravá múdrosť“, o ktorej hovorí
dnešná nedeľa. Nedajme sa teda nikým a ničím odradiť od svojej viery, od Pána Boha, ktorý
aj nás povolal do svojej služby, lebo On je predsa stále s nami, aby nás vyslobodil. „Lebo vie
Hospodin o ceste spravodlivých, ale cesta bezbožných vedie do záhuby.“ (Ž 1, 6) Amen.
Modlitba:
Nebeský náš drahý Pane, Ty riadiš tento svet a Ty aj nám určuješ cestu životom. V Krste
svätom si nás povolal do svojej služby, aby sme svetu zvestovali Tvoju vôľu celým svojím
životom, a to nielen vtedy, keď sa nám to hodí, ale stále. My sme však len slabí a hriešni
ľudia, preto Ťa prosíme o dar Ducha Svätého, ktorý nás urobí Tvojimi vernými služobníkmi
a nasledovníkmi, aby všetko, čo robíme, slúžilo Tebe na česť a slávu a nám na večné
spasenie. Amen.
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