Sobota 16. apríla 2016
Text: Ž 100, 3
Vedzte, že Hospodin je Boh: On učinil nás, Jeho sme, Jeho ľud, ovce Jeho pastvy.
Piesne: ES č. 605, 347
Zamyslenie nad Božím slovom:
Žalmista musel svojim zmäteným a poblúdeným súčasníkom odpovedať na ich pochybnosti
a nejasnosti. Utvrdzoval a poučoval ich vo viere vyššie uvedenými slovami. Taká jednoduchá,
a predsa podstatná myšlienka. Nie sme dielom náhody, nie sme voľne pohodené atómy,
vznášajúce sa vo vesmíre. Naším tvorcom je Boh. Jemu patríme. On všetko stvoril a všetkému
dáva zmysel. Aj náš život má vyšší zmysel. V piesni ES č. 605 spievame: ,,On stvoril more, zem
a všetko, čo živé je. Jeho dielom sú hlbiny, i končiare Jeho sú.“ Aj my sme neraz rovnako zmätení a plní pochybností a neistoty ako žalmistovi súčasníci. Slovo žalmistovo znie a povzbudzuje
aj nás. Potrebujeme ho počuť a prijať. Len vtedy, keď si s pomocou Ducha Svätého uvedomíme,
že patríme Bohu, môže mať naša existencia vyšší zmysel a ukotvenie a náš život môže byť
naplnený skutočnou radosťou. Tak ako dieťa má vytvorené bezprostredné životné puto so svojou
matkou, také isté puto by sme mali mať vytvorené s Hospodinom aj my. Chránilo by nás, dávalo
by nám pocit bezpečia, prijatia a domova. Tragédia ľudskej existencie tkvie v tom, že si vieme
(zdanlivo) vystačiť bez Boha. Zdanlivo Ho nepotrebujeme a v slepote duše nám nechýba.
Napĺňame sa všeličím iným, ku všeličomu si vytvárame vzťahy a pripútavame sa, zo všeličoho
sa tešíme a máme radosť – často len prchavú. Tieto náhrady (modly) považujeme za rovnako
hodnotné, ako je vzťah – puto so živým Bohom. V skutočnosti modly nemôžu zaplniť biele
miesta na mape nášho srdca, nemôžu rozochvieť naše vnútro skutočnou, trvalou a radostnou
melódiou. Je darom veľkej Božej milosti, že Boh k človeku nestále prichádza – prehovára k nám
a svojím svetlom prežaruje temnotu nášho hriechu. Svojím Svätým Duchom nás povoláva do
radostného, životodarného vzťahu s Ním. Ako dobrý pastier hľadá jednu stratenú ovcu, tak ani
Hospodin neľutuje námahu s nami. Tak Ho spoznával vo svojich dejinách Izrael a v Kristovi Ho
môžeme zakúsiť my všetci. Prepuknime v jasot: Kristus žije! Vstal z mŕtvych! A slovami piesne
ES č. 605 vyznávajme: ,,Hospodin je náš Boh, my sme Jeho pastvy ľud.“ Nech nás tento žalm
vedie k radostnej službe nášmu Pánovi. Veď Hospodin je dobrý, Jeho milosť trvá naveky a Jeho
vernosť z rodu na rod. Patríme Bohu, ktorý v Kristovi nás miluje úžasnou láskou. Amen.
Modlitba:
Bože, nech Ti zvučne plesá celá zem. Každé srdce nech Ťa zvelebuje, každé koleno nech
v pokore pokľakne pred Tebou a každý jazyk nech vyznáva, že Ty si Pán. Odstráň, prosíme,
našu neistotu a pochybnosti. Daj, aby všetci vedeli, kto ich stvoril, komu patria a kto ich draho
vykúpil. Sme ľud Tvojej pastvy. Tebe patríme. To je našou veľkou útechou a radosťou. Tvoja
cesta je dobrá a osvedčená. Vedieš nás ako Dobrý pastier. Skrze Krista otvoril si nám nebesá.
Vďakou nech každé srdce zaplesá. Amen.
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