Sobota 23. júla 2016
Text: Ž 115, 1
Nie nám, ó, Hospodine, nie nám, lež menu svojmu daj česť, pre svoju milosť a vernosť!
Piesne: ES č. 339, 356
Zamyslenie nad Božím slovom:
Každý z nás má rád pochvalu. Už jednoduché „ďakujem“ za uvarený obed nás motivuje
k ďalšiemu vareniu. Slová „dobre si to urobil, urobila“ nás povzbudzujú, aby sme sa zlepšovali.
Keď niečo urobíme, túžime po spätnej väzbe, a ak je ňou pozitívne hodnotenie, buduje to v nás
sebavedomie i lepšiu snahu. Človek sa stáva lepším vtedy, keď ho chvália, nie keď ho kritizujú
(to platí aj o deťoch, aj o dospelých). Všetko však s mierou. O to viac, ak si uvedomujeme, vďaka
komu sa hýbeme a trváme: kto nás ráno zobúdza a napĺňa silou k práci; kto nás obdarúva
nadaním, talentom a darmi Ducha; kto nás chráni a dáva nám všetky prostriedky a možnosti, aby
sme postupovali, stávali sa múdrejšími, šikovnejšími. Za všetko patrí vďaka a chvála Tomu,
ktorý všetko stvoril, riadi a ktorý aj nás vytvoril so všetkými pozitívnymi hodnotami. Ako však
skĺbiť v práci, škole, domácnosti, v spoločnosti tieto dva „druhy“ chvály? Ako chváliť Boha, ale
zároveň si uvedomovať aj svoje kvality? Ako vnímať svoje dary a šikovnosť, ale nezabúdať na
Boha, ktorému patrí chvála? Pán Boh tým, že nás vytvoril, nám dal aj dôstojnosť, hodnotu;
stvoril nás s určitým zámerom a s vybavením pre život na tomto svete. Tým všetkým máme Jeho
chváliť, o Ňom hovoriť, svedčiť. Pán Boh nám slávu neberie, práve naopak, svojou prítomnosťou
a darmi nám slávu dáva. Hospodin nás neposúva na koniec rebríčka, ale práve naopak, tým, že
sme Božie deti, sme hneď na jeho začiatku. Zároveň však nikdy nemôžeme byť Bohom, ale stále
zostaneme iba Boží (Božie deti). Nikdy nebudeme mať absolútnu moc, ale svoju ľudskú moc
môžeme použiť na vytváranie dobra. Nikdy nedostaneme úplnú slávu, lebo tá svetská sláva hynie
ako poľná tráva, ale zato môžeme šíriť slávu nášho Pána. Lebo bez Neho nič nemôžeme činiť –
ako to povedal Ježiš.
Čokoľvek dnes budeš robiť, vždy ďakuj Bohu za život, za možnosti, schopnosti, ciele. Čokoľvek
ťa dnes čaká, vo všetkom prejav zdravé sebavedomie, snaž sa byť ešte lepší a prijmi fakt, že si
Božím dieťaťom. Vo všetkom, čo je dnes pred tebou, chváľ Boha, lebo za všetko vo svojom
živote môžeš ďakovať len Jemu. Pán Boh si z milosti a vernosti dnes vybral teba, aby si bol
šíriteľom Jeho slávy všade, kamkoľvek pôjdeš. Amen.
Modlitba:
Ďakujem Ti, Pane Bože, že Ty dávaš hodnotu a zmysel môjmu životu. Ďakujem za všetky dary,
ktoré od Teba mám. Pomôž mi ich primerane používať na Tvoju slávu. Túžim po uznaní, ale
viem, že ono neprichádza hneď a možno nepríde nikdy. Preto ma nauč radovať sa z toho, že šírim
Tvoju slávu. Nauč ma vnímať Tvoju radosť zo mňa. Nauč ma vo všetkom, čo robím, dávať dôraz
na Teba. Svojmu menu daj česť, Pane, a ak môžeš, použi si k tomu aj mňa. Amen.
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