Piatok 19. mája 2017
Piesne: ES č. 181, 278
Text: Ž 120, 2 – 4
„Ó, Hospodine, osloboď ma od lživých perí, od jazyka podvodného. Čo Ti dá a čo Ti pridá
podvodný jazyk? Ostré šípy hrdinu so žeravým uhlím z kručiny!“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Prečítané slová nám podávajú popis toho, čo žalmista prežíva, čo ho sužuje, ale následne aj vedie
k tomu, aby volal na Hospodina. Ničí ho klamstvo a podvod, ktoré sú ako ostré šípy a žeravé
uhlie, ktoré veľmi dlho drží svoju teplotu. Na pôde Biblie nachádzame rôzne príklady klamstva.
To sa prejavuje napríklad ako vyhýbavá Kainova odpoveď, úmyselný Jákobov podvod alebo
podvod Ananiáša a Zafiry. Takéto konanie, ktoré zažíval aj žalmista, malo za úlohu podkopať
žalmistovu vieru v Hospodina, a tým ho uvrhnúť do zúfalstva a záhuby. Avšak žalmista vie, ako
to povedal aj Pán Ježiš, že za tým všetkým je otec diabla (J 8, 44). Vieme si predstaviť situáciu,
v ktorej sa žalmista nachádza? Možno sme sami neraz boli tými, na ktorých klamstvá a jazyky
plné podvodu rovnako silno útočili či aj útočia. Určite to nebolo a ani nikdy nebude príjemné,
najmä ak sa to dotýka nás samých alebo našich blízkych, ľudí, na ktorých nám záleží. A tieto
situácie tiež neraz podkopávali našu vieru a dôveru v Pána Boha a uvádzali nás do zúfalstva.
Avšak nie sme aj my neraz tými, ktorí majú na perách klamstvo a náš jazyk je jazykom
podvodným? Uvedomujeme si, akú bolesť tým následne spôsobujeme? Uvedomujeme si, že tak,
ako to bolelo nás, to bolí aj tých druhých? Ľudia si často myslia, že klamstvom a podvodmi
dosiahnu nielen krátkodobé úspechy a ciele, ale i tie dlhodobé a možno až trvalé. Že to ani
zďaleka nie je pravda, dosvedčuje aj známe príslovie „Lož má krátke nohy“. Veď i na klamstvá,
polopravdy a rôzne podvody doľahne Boží súd, a tak zloba klamárov ako ostrý šíp v konečnom
dôsledku zasiahne toho, kto ju vypustil. Bratia a sestry, cestu do slobody otvára vždy pravda.
Preto Pán Ježiš hovorí: „A poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.“ (J 8, 32) Pravda, zjavená
nám v Ježišovi Kristovi, nás oslobodzuje od moci hriechu, ktorou sú aj lživé reči a podvodný
jazyk. Zostávajme teda v Božom slove, nie v klamstvách, ktoré sa nám podsúvajú. Hľadajme a
poznávajme pravdu, nechávajme sa oslobodzovať pravdou, ktorou je Ježiš Kristus. Amen.
Modlitba:
Pane Ježiši Kriste, nech nás Tvoja láska povzbudí k novej chvále Tvojho svätého mena! Prosíme,
odpusť nám, ak neraz aj v našich životoch víťazí klamstvo, ktorým chceme dosiahnuť svoj
úspech. Osloboď nás, prosíme, od lživých perí a od jazyka podvodného. Veď nás cestou pravdy,
ktorá oslobodzuje a ktorou je Tvoj Syn a náš Spasiteľ Ježiš Kristus. Amen.
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