Zamyslenia na týždeň po 7. nedeli po Svätej Trojici
Nedeľa 15. júla 2018 – 7. nedeľa po Svätej Trojici
Piesne: ES č. 503, 229
Text: Iz 43, 1 – 7
„1Teraz však takto vraví Hospodin, tvoj Stvoriteľ, ó, Jákob, tvoj Tvorca, ó, Izrael: Neboj sa,
lebo som ťa vykúpil, povolal som ťa tvojím menom; môj si ty! 2Keď pôjdeš cez vodu, budem s
tebou, a keď cez rieky, nezaplavia ťa; keď budeš kráčať cez oheň, nezhoríš, ani plameň ťa
nespáli, 3lebo ja, Hospodin, som tvoj Boh, Svätý Izraela, tvoj Spasiteľ. Ako výkupné dal som
za teba Egypt, Kúš a Sebu miesto teba, 4pretože si bol drahý v mojich očiach, vzácny si bol a
miloval som ťa. Aj ľudí dám za teba i národy za tvoj život. 5Neboj sa, lebo ja som s tebou!
Privediem od východu tvoje potomstvo a zhromaždím ťa od západu. 6Severu poviem: Vydaj! a
juhu: Nedrž v zajatí! Zďaleka priveď mojich synov, od konca zeme moje dcéry, 7každého, kto
sa volá mojím menom, koho som stvoril na svoju slávu, koho som sformoval a učinil.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
„Neboj sa, lebo som ťa vykúpil, povolal som ťa tvojím menom; môj si ty!“ To povolanie je
veľmi osobné a konkrétne. Každý je k životu s Kristom povolaný menom. Je tu pripomenuté
vykúpenie i Boží legálny nárok na jeho život. Tí, čo by chceli vyjednávať, že majú slobodu
konania a jednania, tá im nie je upretá. Nemali by sme zabúdať, že nikto si život nedal,
a preto to Božie: „môj si ty!“ – je platné a trvalé pre každého, koho stvoril, sformoval a učinil.
Pán Ježiš pripravil cez svoj kríž spásu a k nej teraz povoláva! Život na zemi nie je bez
ťažkostí a to nám Kristus netají. Ježiš nevolá ku krátkemu nasledovaniu. Prorok to všetko
prešiel na tejto zemi. „Keď pôjdeš cez vodu, budem s tebou, a keď cez rieky, nezaplavia ťa.“
(v. 2) Kristus hovorí, že v slabosti sa dokazuje naša sila. Keď sme slabí a spoliehame sa na
nášho Spasiteľa, vtedy môže On konať, lebo už sa prestávame spoliehať na svoje sily. „Keď
budeš kráčať cez oheň, nezhoríš, ani plameň ťa nespáli.“ Keď počujeme o ohni, vybaví sa
nám príbeh o troch mládencoch v ohnivej peci v babylonskom zajatí, ako sa naplnilo verne
toto Božie slovo. Vybaví sa nám príbeh upálenia Jana Husa – príbeh boja za Božiu pravdu.
Často zabúdame, že je to Kristova pravda, nie tá moja, nie tá tvoja, ale Kristova pravda. Na čo
sa mohli spoľahnúť Izaiáš a traja mládenci či Jan Hus? Si drahý v mojich očiach, vzácny,
miloval som ťa. Neboj sa, lebo ja som s tebou! Je to málo? Im to stačilo. Žiadna neprávosť,
ani príkorie ťa nemôže odlúčiť od lásky Božej. Nemôže ťa prekvapiť, že ťa niekto falošne
obviní z niečoho, čo si neurobil či nepovedal. Kristov učeník vnáša do tohto sveta iné hodnoty

a pravdu. Hus stál v pravde, trpel pre pravdu, bránil pravdu, zomrel pre pravdu. A pravda
zvíťazila. Ale stalo sa to len preto, že Ježiš bol jeho život a Kristus bol pravdou. Inak by to
boli len prázdne slová, bez obsahu. „Neboj sa, lebo ja som s tebou!“ – toho Božieho sľubu sa
chytil i Jan Hus. A tohto Božieho sľubu sa môže chytiť každý úprimne veriaci kresťan. To je
jediná cesta, ako obstáť v tomto živote a tiež, ako sa dostať do večného života. Amen.

Modlitba:
Pane Ježiši Kriste, ďakujem, že Ty si Pravda, Cesta i Život. To ma posilňuje a uisťuje, že Ty
si pri mne, aj keď prechádzam cez údolie bolesti a utrpenia. Ďakujem, že voláš stále
k osobnému a úprimnému nasledovaniu Teba a uisťuješ o svojej láske a sľube, ktorý si dal
svojim učeníkom i nám, že Ty budeš s nami po všetky dni až do konca sveta. Prosím, daj nám
úprimnú vieru, aby sme povzbudzovali tých, čo sú nám zverení v úprimnej viere. Prijmi našu
vďaku za Tvoje žehnanie. Amen.
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