Zamyslenia na týždeň po 3. pôstnej nedeli 19. 3.
19. marca 2017 – 3. nedeľa pôstna (Okuli)
200. výročie narodenia J. M. Hurbana
Piesne: ES č. 103, 113
Text: Ž 25, 15
„Moje oči sú upreté vždy na Hospodina, lebo On vyslobodí mi nohy z osídla.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Tretia pôstna nedeľa sa nazýva Oculi podľa latinského znenia Žalmu 25, 15: „Oculi mei semper
ad Dominum…“ – „Moje oči sú upreté vždy na Hospodina, lebo On vyslobodí mi nohy z osídla.“
Kam sa upierajú naše oči? Na čo zvykneme myslieť? Určite na veľa pre nás dôležitých vecí,
ktoré sú spojené napríklad s našou prácou, s rodinou, s naším zdravím, každodennými
povinnosťami alebo inými záležitosťami. Táto nedeľa nám hovorí, že očami viery sa máme
pozerať vždy na Hospodina, lebo nás skrze svojho Syna Pána Ježiša Krista zachránil od smrti
večnej a moci diabolskej, keď zomrel za naše hriechy na kríži. Poukazujú na to aj slová apoštola
Pavla, ktorý v Liste Židom 12, 2 píše: „Hľaďme na Ježiša, Pôvodcu a Dokonávateľa viery, ktorý
napriek radosti, čo Ho čakala, pretrpel kríž.“ Žalmista ďalej píše, prečo upiera svoje oči na
Hospodina: „Lebo On vyslobodí mi nohy z osídla.“ Čo môže byť pre súčasného človeka osídlom?
Je to všetko, čím sa človek dá zlákať na zlú cestu, napríklad alkohol, drogy, závislosť od počítača
– internetu, neutíchajúca túžba po majetku, peniazoch a sláve, sekty, používanie klamstiev, intríg,
nekalých praktík na dosiahnutie svojho cieľa atď. Keď človek uviazne v osídle zlého, jeho
situácia sa stále zhoršuje. Hospodin nás môže vyslobodiť z tohto osídla, ak oľutujeme svoje
správanie a v modlitbe Ho poprosíme o pomoc. Svoje oči k Hospodinovi upieral aj náš
evanjelický kňaz, superintendent Jozef Miloslav Hurban, ktorého 200. výročie narodenia si
pripomíname. Spomíname si na neho i ako na politika, prvého predsedu Slovenskej národnej
rady, vodcu Slovenského povstania v rokoch 1848 – 1849, ako na jedného z uzákoniteľov
spisovnej slovenčiny a spisovateľa. V cirkevných zboroch, kde pôsobil, viedol deti, mládež aj
dospelých k tomu, aby upierali svoje oči k Hospodinovi, čítali si Bibliu, modlili sa, žili mravne
a pobožne. Vezmime si aj my z neho príklad. Začínajme deň s modlitbou na perách, čítajme si
Bibliu, verme Hospodinovi – a potom ani naše kroky neskĺznu na nesprávny chodník. Amen.
Modlitba:
Hospodine, naše oči sa upriamujú na Teba aj v tento deň. Ďakujeme Ti za evanjelického kňaza J.
M. Hurbana, ktorý mohol vykonať požehnané dielo pre našu cirkev aj pre národ. Vzbudzuj i
v nás, prosíme, takú túžbu hľadieť očami viery na Teba, a spravuj naše kroky každý deň. Amen.
Mgr. Milan Krivda, dištriktuálny biskup Západného dištriktu ECAV na Slovensku
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