Sobota 25. júna 2016
Text: Ž 92, 2
Dobre je Hospodinovi ďakovať a ospevovať Tvoje meno, Najvyšší.
Piesne: ES č. 206, 207
Zamyslenie nad Božím slovom:
Čítanie tohto žalmu je pre kresťanov akýmsi naladením k správnemu sväteniu nedele. Tento žalm
zdôrazňuje, že je dobré oslavovať Pána Boha. Aj básnik Ján Smrek vnímal, že je dobré oslavovať
Hospodina. Napísal báseň uverejnenú v zbierke Proti noci – Básne vnútorného exilu. V jednej
básni, ktorá je datovaná na sobotu 3. 8. 1952, sa vyznáva zo svojho vzťahu k službám Božím.
Čítanie tohto vyznania je inšpirujúce aj pre nás: „Na tom si zakladám, že každý chorál / znám
naspamäť, jak kostolník a zvonár, / a že viem naspamäť aj antifóny. / Celý svet ovoňal som, preto
k vôni / voskovíc chrámových sa s nehou vraciam. / Mám kancionál svoj, no neobraciam / už ani
listy v ňom, ja po pamäti / spievať chcem každý spev aj chorál svätý.“
Požehnanie z oslavy Hospodina je veriacemu hneď zrejmé, a oveľa viac je viditeľné v starobe.
Hovorí sa, že na konci bič plieska. K tomuto prísloviu sa viaže poetické zakončenie 92. žalmu:
„Spravodlivý bude prekvitať sťa palma a vyrastie ako libanonský céder.“ (Ž 92, 13) Tieto verše
pripodobňujú veriaceho človeka k palme a libanonskému cédru. Palma je krásny, vysoký strom.
Palma je stála v dávaní ovocia aj v ťažkých podmienkach. Navyše poskytuje tieň uprostred
horúčavy. Ako strom, ktorý dáva tieň v čase horúčav a prináša ovocie napriek ťažkým situáciám
− taký by mal byť, obrazne povedané, aj kresťan. Kresťan by mal dokázať dobre konať nielen
tam, kde je to ľahké, ale aj tam, kde je to nesmierne náročné. K týmto myšlienkam sa hodí výrok
proroka Ámosa: „Ale nech sa právo valí ako vody a spravodlivosť ako stály potok!“ (Am 5, 24)
Prejavy spravodlivosti a lásky majú byť v živote kresťana stále a mohutné. Nemajú sa podobať
sezónnemu potôčiku, ktorý niekedy tečie a niekedy nie. K tejto stálosti sa človek nedopracuje len
tak ľahko. Je to výsledok práce Ducha Svätého, ktorý na nás pracuje a mení nás. Služby Božie –
čas, keď človek oslavuje Hospodina – sú určite takým časom, keď Duch Svätý na nás intenzívne
pracuje a formuje nás tak, aby sme aj my boli stáli v prinášaní duchovného ovocia tak, ako o tom
hovorí záver 92. žalmu. Amen.
Modlitba:
Pane, daj, aby sme sa vždy tešili na služby Božie a vnímali Tvoje požehnanie, ktoré tam od Teba
dostávame. Amen.
Por. Mgr. Ondrej Rišiaň, PhD., evanjelický a. v. farár, dekan na Veliteľstve pozemných síl
v Trenčíne, Ekumenická pastoračná služba v OS a OS v SR
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