Sobota 20. augusta 2016
Text: Ž 34, 2
Dobrorečiť budem Hospodinovi v každom čase, nech je chvála o Ňom neprestajne v mojich
ústach.
Piesne: ES č. 238, 260
Zamyslenie nad Božím slovom:
Každý dobrý učiteľ a otec učí deti vďačnosti. Práve tak to robí aj náš láskavý Boh. V žalmoch
nám dal príklady mnohých modlitieb vďaky. Tak napríklad 8. žalm ďakuje za stvorenie človeka.
Žalm 32 je vďakou za odpustenie. Žalm 116 ďakuje za uzdravenie z choroby. Známy Žalm 139
ďakuje Hospodinovi, že je blízko nás, že nás pozná a že Mu nemôžeme uniknúť. To sú všetko
nádherné modlitby vďačnosti. Pisateľ 34. žalmu ďakuje za ochranu v nebezpečenstve. Dávid sa
ocitol v smrteľnom nebezpečenstve pred nepriateľským kráľom. On, ktorý iste veľmi dobre vedel
o Božích zasľúbeniach ochrany, v tejto chvíli zažil, že sú to pravdivé zasľúbenia. Boh ho
skutočne ochránil a Dávid mohol spoznať, že to nebola jeho šikovnosť ani herecké umenie, ktoré
prejavil pred kráľom, ale skutočne Boh, ktorý stál verne pri ňom a nepotrestal ho, hoci Boží
pomazaný sa v tej chvíli správal ako „pomätenec“. Dávid právom zvelebuje Božie meno a chváli
Ho. Boh si to zaslúži – po všetky časy, pri všetkých príležitostiach, otvorene, na plné ústa. My
máme ešte vzácnejšie uistenie o Božej ochrane. Pán Ježiš povedal: „Ja som dobrý pastier. Dobrý
pastier život kladie za ovce. Nájomník a ten, čo nie je pastier, a ovce nie sú jeho, keď vidí
prichádzať vlka, opúšťa ovce a uteká, a vlk ich chytá a rozháňa. Ja som dobrý pastier: poznám
svoje a mňa poznajú moje, a život kladiem za ovce.“ (J 10, 11 – 14) Aké nádherné uistenie, že
i proti tomu najvážnejšiemu nepriateľovi, diablovi, máme vynikajúcu ochranu v našom
Spasiteľovi Ježišovi Kristovi! On dal za nás svoj život, takže porazil tohto nepriateľa. Každému
svojmu učeníkovi dáva silu, aby bojoval s nepriateľom. On sám je pritom našou ochranou. Toto
uistenie nám nebolo dané preto, aby sme sa z neho tešili v pohodlí svojho fotela, ale priamo
v boji s týmto nepriateľom.
Poznáš Božie zasľúbenia o ochrane? A dôveruješ im? Zápasíš s hriechom vo svojom živote? Len
tam, kde človek vykročí proti nepriateľovi v dôvere, že Boh je pri ňom, môže otvoriť svoje srdce
a ústa naplnené chválou za to, že Boh je verný a plní svoje zasľúbenia. Amen.
Modlitba:
Vzácny môj Pán a Spasiteľ Ježiš Kristus, Ty si ten najstatočnejší bojovník, ktorý si sa nezľakol
žiadneho človeka ani toho najobávanejšieho nepriateľa, satana, ale si ho slávne porazil na
Golgote. Ďakujem Ti za Tvoje víťazstvo i za to, že ma chceš svojou mocnou rukou chrániť a dať
mi podiel na tomto víťazstve a na večnej blaženosti. Prosím, aby si mi dal odvahu vzoprieť sa
satanovi, jeho klamstvám a zvodom, a pod Tvojou ochranou a s Tvojou pomocou a silou s Ním
bojovať. Ty sám nedovoľ, aby som prišiel o to najdrahšie, čo mám, o svoju dušu a o vykúpenie
pre večný život. Amen.
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