Sobota 23. januára 2016
Text: Ž 36, 10
„Lebo u Teba je prameň života a v Tvojom svetle svetlo vidíme.“
Piesne: ES č. 315, 106
Zamyslenie nad Božím slovom:
Žalmista v prečítanom texte vyznáva o Hospodinovi, že u Neho je prameň života.
Hospodin sám je tým prameňom, ku ktorému prichádzajú ľudia, aby sa občerstvili, aby
si oddýchli a nabrali sily do ďalšieho života. Prichádzajú k Nemu ľudia unavení, zničení,
sklamaní životom, ľudia, ktorí si nesú so sebou svoje trápenia. No prichádzajú aj ľudia
vo svojich radostiach, tešiac sa z Jeho požehnania. Prichádzajú k Bohu preto, aby boli
nasýtení Božím slovom, aby mohli aj ďalej kráčať po Božích cestách. Už pri putovaní
púšťou Boh dal svojmu ľudu piť z čistého prameňa, z vody, čo vytekala zo skaly, ktorá
sa nemíňala ani nevysychala. Pri čítaní týchto slov mi však napadá aj známy evanjeliový
príbeh o stretnutí Ježiša so ženou Samaritánkou práve pri studni, pri prameni. Pán Ježiš
jej hovorí, aby sa napila zo živej vody, ktorú jej On sám dá, a po nej už viac nebude
žízniť (J 4). Sám Pán Boh vo svojom Synovi teda pripravil pre nás onen prameň,
z ktorého môžeme vždy čerpať. Aj teraz tu, v tejto chvíli, smieme načierať do studnice
Božieho milosrdenstva, smieme sa napájať prameňom života pre náš každodenný život.
Žalmista však o Bohu hovorí aj ďalšiu vec: „v Tvojom svetle svetlo vidíme.“ Na čo je
nám v živote svetlo? Predovšetkým na to, aby sme videli na cestu životom, aby sme sa
nepotkli a nezišli z Božej cesty, ale aj na to, aby nám osvetlilo všetky nástrahy
a prekážky, ktoré na nás číhajú. Pán Ježiš Kristus, Boží Syn, sám o sebe hovorí: „Ja som
svetlo sveta.“ (J 8, 12) No zároveň aj nás vyzýva a upozorňuje: „Vy ste svetlo sveta.“
(Mt 5, 14) Prichádzajme teda aj dnes k Prameňu života a k Svetlu sveta, k nášmu Pánovi
Ježišovi Kristovi! Iba v Ňom nájdeme to pravé občerstvenie duše a ducha, iba Jeho
svetlom budeme môcť aj iným svietiť, a tak naplniť kresťanské poslanie, ktoré sme od
Neho prijali. Buď Mu za to vďaka! Amen.
Modlitba:
Drahý Pane Ježiši Kriste, v pokore srdca a vo vedomí svojej hriešnosti prichádzame pred
Tvoju svätú tvár. Prichádzame preto, aby sme sa napili z prameňa živej vody, ktorú nám
iba Ty môžeš dať. Prichádzame k Tebe, aby sme boli osvietení Tvojím nebeským
svetlom, ktoré tak veľmi túžime odrážať medzi ostatných ľudí, svojich blížnych. A tak
Ťa prosíme, neodmietni nás, ale milostivo a láskavo sa nás ujmi, očisti a obnov naše
duše a srdcia. Ďakujeme Ti za Tvoje vedenie, pod ktorým sme mohli až doteraz kráčať.
Oslavujeme a vyvyšujeme Tvoje sväté meno za Tvoju lásku, ktorú si nám dokázal a ku
ktorej aj nás povolávaš. Zmocňuj i nás svojím Duchom Svätým k tomu, aby sme mohli
svietiť Tvojím svetlom v našom živote. Použi aj našu nehodnú a nedokonalú službu na
to, aby Tvoje kráľovstvo rástlo a rozširovalo sa i tu na zemi. Pane, prosíme Ťa, vypočuj
nás! Amen.
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