Zamyslenia na týždeň po 26. nedeli po Sv. Trojici 20. 11.
Nedeľa 20. novembra 2016 – 26. nedeľa po Svätej Trojici – Posledná nedeľa cirkevného
roka, Nedeľa večnosti
Text: Iz 6, 3
Jeden takto privolával druhému: Svätý, svätý, svätý je Hospodin mocností, plná je všetka zem
Jeho slávy.
Piesne: ES č. 239, 365
Zamyslenie nad Božím slovom:
V rozhovore s priateľom rímskokatolíckeho vyznania som vyjadril nepochopenie a nesúhlas
s mnohonásobným odriekaním otčenášov a zdravasov. Vo východných náboženstvách odriekajú
svoju osobnú „mantru“, a tým sa dostávajú do zvláštneho duchovného či duševného stavu. Zdá sa
mi to veľmi podobné a navyše považujem za úplne zbytočné odriekať jednu a tú istú vec
mnohokrát za sebou. Môj priateľ sa len usmial a povedal, že možno neskôr ma aj táto forma
zbožnosti osloví. V podstate mal pravdu. Nie v tom, že by som začal odriekať Zdravas alebo
niečo iné za účelom dosiahnutia Božej milosti, či aby som sa dostal do akéhosi výnimočného
duševného stavu, ale i ja som našiel potešenie v opakovaní toho, čo ma oslovuje. Sú teda chvíle,
keď si tento verš opakujem veľakrát za sebou. Robia to aj anjeli v nebi, keď takto privolávajú
jeden druhému.
Pýtate sa, prečo to robím? Lebo i ja chcem vyznávať, že môj Boh je naozaj „svätý, svätý,
svätý…“ a právom Mu patrí chvála, úcta, sláva, rešpekt a zvelebovanie. Hoci On je svätý a ja nie
− a rozdiel medzi Ním a mnou je ako rozdiel medzi svetlom a tmou, predsa len ma zahŕňa svojou
milosťou a pozornosťou a môžem byť Jeho dieťaťom. On je ten mocný a ja slabý, ale s Ním
môžem dosiahnuť aj to, čo by som sám nikdy nezvládol. Rozdiel medzi Ním a mnou ma
fascinuje a fakt, že On ma napriek tomuto rozdielu nezavrhol, ma napĺňa obdivom a vďačnosťou.
Apoštol Pavel hovorí, že aj neveriaci ľudia môžu odpradávna pozorovať Božiu slávu vo všetkom
stvorení, a preto nemajú výhovorky pre svoju neveru. Denne si uvedomujem výnimočnosť
Božieho stvorenstva. Tí, čo hľadajú krásu, majú sa na čo dívať. Tí, ktorých fascinuje veda
a technika, majú čo obdivovať a skúmať. A tu kdesi sa rodí túžba byť súčasťou tejto zeme, ktorá
je plná Božej slávy. I ja chcem byť súčasťou toho, čo oslavuje svätého Boha, čo je na Božiu
slávu. Chcem, aby môj život, moje správanie, moje rozhodovanie boli na Božiu slávu, aby sa
Božia sláva aj na mne odrážala a svedčila o tom, že „svätý, svätý, svätý je Hospodin mocností“.
Chcem byť súčasťou Božej slávy už dnes a potom sa nemusím báť, žeby ma svätý Boh našiel
nepripraveného, keď si ma povolá. Amen.
Modlitba:
„Svätý, svätý, svätý je Hospodin a plná je všetka zem Jeho slávy.“ Ďakujem Ti, Pane, že hoci Ty
si svätý a ja nie, predsa máš so mnou trpezlivosť, aby som sa učil, ako žiť na Tvoju slávu. Daj mi
milosť, aby som i ja mohol byť súčasťou Tvojej slávy už tu na zemi, a tak čakal na to, kedy Ťa
uzriem tvárou v tvár. Amen.
Mgr. Miroslav Kerekréty, námestný farár v CZ ECAV Ratkovské Bystré (GES)

1

