Zamyslenia na týždeň po 21. nedeli po Svätej Trojici
Utorok 23. októbra 2018
Piesne: ES č. 233, 496
Text: 1S 10, 17 – 25
„17Potom Samuel zvolal ľud k Hospodinovi do Micpy. 18A prehovoril k Izraelcom: Takto
vraví Hospodin, Boh Izraela: Ja som vyviedol Izrael z Egypta a vytrhol som vás z rúk
Egypťanov a z moci všetkých kráľovstiev, ktoré vás utláčali. 19Ale vy ste dnes zavrhli svojho
Boha, ktorý vás sám vyslobodil zo všetkých vašich bied a súžení, a povedali ste: Nie; ale kráľa
ustanov nad nami. Tak sa teraz postavte pred Hospodina. Podľa svojich kmeňov a po tisícoch.
20Keď Samuel dal predstúpiť všetkým kmeňom izraelským, lós padol na kmeň Benjamín.
21Potom kázal predstupovať kmeňu Benjamín po jeho čeľadiach a lós padol na čeľaď
Matrího. Takto padol lós na Saula, syna Kíšovho, ale keď ho hľadali, nenašli ho. 22Preto sa
znova pýtali Hospodina, či ešte príde sem ten muž. Hospodin riekol: Ajhľa, skryl sa medzi
batožinou. 23Vtedy bežali a priviedli ho odtiaľ; keď sa postavil medzi ľud, o hlavu ho
prevyšoval. 24Vtedy Samuel povedal celému ľudu: Vidíte, koho si vyvolil Hospodin? Lebo
nieto mu podobného v celom ľude. Vtedy všetok ľud zajasal a zvolal: Nech žije kráľ! 25Potom
Samuel predniesol ľudu kráľovské právo, vpísal ho do knihy a uložil pred Hospodinom.
Potom Samuel rozpustil všetok ľud, každého domov.“
Zamyslenie na Božím slovom:
Saul bol pomazaný za kráľa. Udialo sa to v skrytosti. On sám o tom nikomu nepovedal. Teraz
sa má voľba kráľa verejne potvrdiť. Preto Samuel zvoláva ľud do Micpy. Tam je svätyňa.
Životne dôležité rozhodnutia sa majú diať pred Hospodinom. A tu ide o naozaj životne
dôležité rozhodnutie. Ide o voľbu kráľa. Voľba kráľa totiž poznačí celý ďalší život Božieho
ľudu. Tak ako naše voľby v spoločnosti či cirkvi. Táto voľba v Micpe však znamená aj niečo
oveľa vážnejšie. Izrael sa totiž touto voľbou zrieka Pána Boha. Robí to verejne a vo svätyni.
Pred Bohom sa vzdáva Boha. Táto myšlienka sa tiahne nielen týmto textom. Ona sa tiahne
celou Bibliou. Pán Boh nie je despotickým kráľom. Dáva nám možnosť voľby. Možnosť
výberu. Aj tu je to tak. Nechá ísť Izraelcov cestou, ktorú si sami vybrali. Urobí síce všetko pre
to, aby sa rozhodli správne, ale prinútiť ich nemôže a nechce. Hovorí o záchrane z Egypta,
hovorí o záchrane z moci cudzích kráľovstiev. Hovorí o svojej milosti. Ona má byť tým
najsilnejším motívom, aby sme si v živote vybrali práve Hospodina za kráľa. Je
nepochopiteľné, ak sa človek rozhodne inak. Ak si vyberie iného kráľa ako Hospodina.

Izraelci to však urobili. Stavili všetko na toho, ktorý ich o hlavu prevyšoval. Kto iný by mal
byť kráľom Izraela, ak nie práve tento muž? Kto iný by sa o nás postaral, zastal sa nás
a pomohol nám, ak nie práve on? Tak uvažovali Izraelci. Presne tak isto uvažujeme aj my.
Radi sa spoliehame na tých, ktorí nás o hlavu prevyšujú. A nielen svojou telesnou výškou.
Radi dúfame v človeka, v známosti na vplyvných miestach, v moc politikov. Inklinujeme
k ľuďom, ktorí nám imponujú a nazývame ich vodcami. Kvôli nim sa zriekneme aj
Hospodina. Toho, ktorý jediný nás zachránil v Ježišovi Kristovi. On stojí vždy na našej
strane. To je tragédia človeka, že si za kráľa radšej zvolí človeka ako Hospodina. Amen.

Modlitba:
Hospodine, ďakujeme Ti za to, že Ty si Bohom milosti a záchrany. Urobil si všetko pre to,
aby sme si vyvolili Teba za nášho kráľa. Odpusť nám, keď sa radšej spoliehame na ľudí ako
na Teba a hľadáme vodcov, ktorí nám imponujú. Tak ľahko sa stávame predmetom ich
svojvôle a manipulácie. Prosíme Ťa, chráň nás pred zlými rozhodnutiami a daj, aby sme si
vždy vybrali Teba ako Kráľa a Pána nad nami! Amen.
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