Zamyslenia na týždeň po 3. nedeli po Zjavení
Nedeľa 22. januára 2017 – 3. nedeľa po Zjavení
Piesne: ES č. 40, 539
Text: 2Kr 5, 1 – 19a
„Ajhľa, poznal som, že nieto Boha na celej zemi, len v Izraeli.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Aktuálne, pravé je Božie slovo, hoci nám zaznieva z hlbín takmer 3000 rokov. Hodno ho viackrát
prečítať a s poslušnou vierou prijať. Aj malé, ponížené, zdanlivo bezmocné Božie dieťa môže
spasiteľne usmerniť velikána v jeho bytostnej núdzi. Preto nikdy nie je márne vychovávať svoje
deti k známosti, bázni a milovaniu Pána Boha. Je úžasné, že mocný a vždy sebestačný vojvodca
sa vôbec opovážil predstúpiť pred svojho kráľa s návrhom malej izraelskej otrokyne. Asi oboch
denne trápilo, že smrteľne chorému doteraz nik nedokázal pomôcť. Zlyhali všetci lekári, kňazi,
mágovia, modly, obete, obrady, masti. Preto kráľ hneď bohato vystrojil svojho ochrancu
a chránenca k izraelskému kráľovi a listom ho žiadal, aby v rámci svojej moci zariadil jeho
uzdravenie. Adresát vedel, že to nie je v ľudskej, jedine v Božej moci. Bol si istý, že ide
o zádrapku k vojne, ktorú iste prehrá. Na znak zúfalstva si roztrhal rúcho. O všetkom sa dozvedá
Boží muž Elízeus a prísne ich karhá za neveru. Káže malomocného mocnára poslať k sebe. Ten
aj príde i so sprievodom a s nevídanými darmi. Elízeus ho však ani len neprivíta, neukáže sa mu
a dá mu počuť LEN Božie slovo! „Choď a umy sa sedemkrát v Jordáne!“ Naamán sa cíti
dotknutý. Čakal niečo úplne iné, čosi oveľa viac ako LEN Božie slovo! Bol hotový splniť
i najnáročnejšie požiadavky, úkony, obete, no dostalo sa mu LEN Božieho slova, čo ani tak
neznelo a čo predsa len mal vierou prijať a poslušne splniť. Nastavil nám tým zrkadlo, lebo aj my
sme ako on. Všetci. Aj v objatí smrti sme pyšní, do posledného dychu neposlušní, samý vzdor.
Vždy vieme lepšie než Boh, čo by nám pomohlo, prospelo a čo by On mal robiť. Nepripúšťame,
že Božie slovo a naša poslušná viera je všetko, čo potrebujeme, čo uzdravuje a vytrhne zo smrti.
Keď Naamán pohrdol Jordánom, zase ho zachraňuje len dohováranie tých bezvýznamných, aby
veril a poslúchol. Napokon sa podvolí a zrazu poznáva i uverí a aj vyzná, že jedine Hospodin je
Boh, ktorý zachraňuje nezachrániteľných. Sľubuje, že Jemu jedinému bude slúžiť po všetky dni
života! Celý jeho život bude odteraz odpoveďou na Božiu milosť a lásku. My, obdarení ňou ešte
v oveľa väčšej miere v Ježišovi Kristovi, by sme mali Naamána prevýšiť v poslušnosti
a oddanosti aj v horlivej viere. Amen.
Modlitba:
Drahý Pane Ježiši Kriste, prosíme, očisť nás všetkých i celú svoju cirkev od malomocenstva
hriechu. Vieme, že to chceš. Dotkni sa nás! Povedz slovo milosti a my budeme žiť! Bytostne Ťa
potrebujeme! Ďakujeme, že nás počuješ. Amen.
Mgr. Michal Hudák, evanjelický a. v. duchovný na dôchodku, Vavrišovo
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