Piatok 23. júna 2017
110. výročie úmrtia Pavla Zocha
Piesne: ES č. 218, 333
Text: R 8, 28
„A my vieme, že milujúcim Boha, povolaným podľa rady (Božej), všetky veci slúžia na dobro.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Dňa 23. júna pred 110 rokmi bola 4. nedeľa po Svätej Trojici. Farár Pavel Zoch desiaty rok v tú
nedeľu vstupoval do modranského kostola vykonať služby Božie. V oltári čítal starocirkevné
perikopy a na kazateľnici po prislúchajúcej epištole pre kázeň možno použil nasledujúci verš:
„A my vieme, že milujúcim Boha, povolaným podľa rady (Božej), všetky veci slúžia na dobro.“
Čo asi tušil Pavel Zoch počúvaním týchto slov? Čo si dnes myslíme ako ich čitatelia? Všetko
slúži na dobro? Nie je to šialenstvo? Koľkokrát sa čitateľ a poslucháč tých slov v duši tak pýta?
Keď človek navštívi chorých v nemocnici; keď vidí na ulici ľudí, „žijúcich“ pod tlakom zlého
údelu, zavineného druhými alebo svojím nezriadeným životom, napríklad pod vplyvom drog,
až stone v biede. Aj to všetko slúži na dobro? Kedy je možné tieto slová pochopiť? Keď stíšiš
ston a pomyslíš si na Boha, započúvaš sa do Jeho slova a Slova! Vtedy do pochodu myslenia
vkĺzne dotyk oznamu Boha v apoštolovom slove dnešnej perikopy: „Lebo tak súdim, že utrpenia
terajšej doby nie sú rovné sláve, ktorá sa má zjaviť na nás.“ A túžba bytia núti siahnuť po knihe
evanjelia a nanovo čítať slovo nebeského Otca, že v plnosti času poslal Boh Syna človeka na svet
„hľadať a spasiť, čo bolo zahynulo“. A vo svedomí sa hlási pokoj tvoriaci ubezpečenie, že On
prišiel aj kvôli tomu môjmu bedákaniu a stonaniu v tej biede! „Lebo neposlal Boh Syna na svet,
aby odsúdil svet, ale aby ho spasil.“ Ako mocne to znie v duši, vo svedomí! A človek jasá, ako
jasal hriešny Zacheus, keď Ježiš vstúpil do jeho domu. Už Ježišova iniciatíva vstúpiť do
Zacheovho domu hnala konať (L 19, 8)! To akoby nebol cítil v sebe Peter, a preto varoval Ježiša
pred vstupom do Jeruzalema (Mt 16, 22 – 23)?
Farár Pavel Zoch vykonal posledné služby slova a Slova. Na fare bratom kurátorom aj manželke
povedal: „Viac vám už nebudem kázať!“ A o niekoľko minút zomrel (CL 1907, s. 212).
„Odpásal Gedeonov meč a zložil Áronovu palicu.“ (KnS 1883, 85) Amen.
Modlitba:
Bože, Duchu Svätý, ďakujem Ti, že nás napomínaš čítať a počúvať Božie slová v Písme svätom!
Prosíme Ťa, sprevádzaj naše kroky do spoločenstva pokrstených veriacich a s nimi Teba, Bože
a Pane, oslavovať a v Tvojom slove prijímať základy pre spravodlivý život v prítomnosti a potom
v sláve Tvojho kráľovstva lásky, spásy a večného života. Amen.
ThDr. Ivan Tóth, evanjelický a. v. duchovný na dôchodku, Modra
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