Sobota 15. októbra 2016
Text: Ž 119, 33
Nauč ma, Hospodine, ceste svojich príkazov, ich zachovávanie Ti bude odmenou.
Piesne: ES č. 279, 534
Zamyslenie nad Božím slovom:
Nikto nás nemusí učiť zlému, ale určite potrebujeme niekoho, kto nás bude učiť dobrému.
K dobrému životu potrebujeme učiteľa. Odmalička nás učia rodičia i učitelia. Akokoľvek sú
dobrí, tým najlepším učiteľom pre nás je však Hospodin. A to je aj posolstvo tej časti najdlhšieho
žalmu, ktorá sa začína práve naším veršom. Žalmista je presvedčený, že len Hospodin mu môže
ukázať tú najlepšiu cestu pre život. Prosí Ho v pokore, aby bol Jeho učiteľom. Pán Boh nám
ukazuje cestu, On nás vyučuje. Žalmista jasne dôveruje Bohu, Jeho slovu, ktoré môže byť
užitočné pre jeho život. Božie slovo iste čítal, učil sa naspamäť, veril mu, bol mu poslušný
a naďalej sa chce nechať vyučovať Hospodinom.
Aj my si musíme priznať, že toho ešte veľa nevieme. Nechcime patriť medzi tých, ktorí si myslia,
že už vedia všetko. Boh prijíma tých, ktorí si uvedomujú svoju nehodnosť a chcú sa Ním nechať
viesť. Aj my dovoľme Hospodinovi, aby nás vyučoval. Dôležité je, aby sme si uvedomili, že náš
Boh je ten najlepší učiteľ. Nemôžeme sami seba naučiť žiť správne a ani svet nás nemôže naučiť
žiť dobre. Jedine Hospodin je Ten, ktorý nám ukáže cestu – ako sa modlí žalmista. Takže aj my
musíme uznať, že sa nemáme utiekať k nikomu a ničomu inému. Inde nám nebude ponúknutá
lepšia cesta pre život. Náš dnešný text je vlastne modlitbou o poslušnosť spojenú s radosťou.
Z toho vidíme, že je potrebné modliť sa o takú poslušnosť. Takou modlitbou je celý 119. žalm.
Nechajme sa aj my ako žalmista učiť Hospodinom prostredníctvom Jeho príkazov. Žalmista
našiel úzku cestu (Mt 7, 13 – 14), ktorou sa necháva viesť Božím slovom. A tak prosí o to, aby
bol vyučovaný prostredníctvom Hospodinových príkazov. Učme sa poslušnosti Božej vôli, Jeho
cestám. Amen.
Modlitba:
Svätý náš Bože, Tvoje slovo je živé a mocné. Ty nás ako náš najlepší učiteľ chceš vyučovať
a viesť našimi životmi. A my sa len k Tebe chceme utiekať; nechceme chodiť po cestách
bezbožníkov. Prosíme Ťa preto, aby sme mali vždy chuť a túžbu nasledovať Tvoju vôľu a nechať
sa viesť len Tvojím Božím slovom. Ďakujeme Ti za Tvoje slovo, za to, že sme mohli poznať Jeho
hĺbku a životnú dôležitosť pre nás. Prosíme Ťa preto aj za tých, ktorí sa nechcú učiť Tvojim
cestám a Tvoje slovo odmietajú. Ty vstúp do ich životov a premeň ich svojím Svätým Duchom.
Amen.
Mgr. Tibor Molnár, zborový farár v CZ ECAV Mengusovce (TAS)
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