Pondelok 14. marca 2016
Text: Ž 119, 9 – 16
9Ako zachová mladík svoj chodník čistý? Keď bude zachovávať Tvoje slovo. 10Hľadal
som Ťa celým srdcom; nedaj mi poblúdiť od Tvojich príkazov! 11Tvoju reč som skryl vo
svojom srdci, aby som proti Tebe nehrešil. 12Požehnaný si, Hospodine! Vyuč ma svojim
ustanoveniam. 13Svojimi perami vyratúvam všetky súdy Tvojich úst. 14Teším sa ceste
Tvojich svedectiev viac ako všetkému bohatstvu. 15Rozmýšľam o Tvojich rozkazoch a
hľadím na Tvoje chodníky. 16V Tvojich ustanoveniach sa kochám, na Tvoje slovo
nezabúdam.
Piesne: ES č. 111, 450
Zamyslenie nad Božím slovom:
Nedávno som v istej knihe čítal, že život by sa dal rozdeliť na dve časti. V prvej človek
získava návyky a v tej druhej potom už len všetko koná podľa svojich návykov. Z toho
nepriamo vyplýva, že pre človeka je rozhodujúca mladosť: rodinné zázemie, mladícke
nerozvážne skúsenosti, chuť sa vzdelávať, charakter a morálka v čase sily, chuti
a odvahy. Často sa stáva, že človek sa v mysli vracia práve k zážitkom z mladosti.
Niektorí sú silne ovplyvnení práve skúsenosťami z mladosti a podľa toho sa rozhodujú.
Aká bola tvoja mladosť? Na ktorom mieste bol Boh a Jeho slovo? Aj v mladosti si
prežíval takú mieru závislosti od Božieho slova ako dnes? Žalmista v tejto modlitbe
presvedčivo vyjadruje svoju skúsenosť: „Mladík si zachová čistý chodník, keď bude
zachovávať Tvoje slovo.“ Z týchto slov cítiť istú dávku skúsenosti. Zachovávanie
Božieho slova je rozdelené do konkrétnych činov: ukrytie Božích slov v srdci, výučba
ustanovení, pravidelné svedectvo o pravdivosti slova, denné rozmýšľanie a rozjímanie
nad Božím slovom – súhrnne povedané: „Na Tvoje slovo nezabúdam.“
Dnešné zamyslenie nás pozýva uvedomiť si silu Božieho slova v našom živote. Konať na
základe Božieho slova, rozhodovať sa, vychovávať svoje deti a správať sa podľa lásky
Kristovej – to sú „SILNÉ“ skúsenosti. V nich človek prežíva najkrajší moment života,
ktorým je skúsenosť „Boh je pri mne“. To je to najdôležitejšie! Amen.
Modlitba:
Trojjediný Bože, vďaka, že aj dnes si sa ku mne prihovoril. Niet krajšej skúsenosti ako
vedieť, že si pri mne a si súčasťou môjho života. Prosím, dávaj mi svojho Ducha, aby
som Tvoje slovo nielen chápal a prežíval, ale aby sa stalo prioritou mojich dní. Nech som
hodný menovať sa učeníkom Tvojho slova. Pomôž mi, Bože, aby tak, ako sa spolieham
na Tvoje zasľúbenia, som aj spoľahlivo konal a zachovával všetky Tvoje nariadenia.
Amen.
Mgr. Ivan Boženík, zborový farár v CZ ECAV Dobroč (NOS)
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