Zamyslenia na týždeň po 3. pôstnej nedeli 28. 2.
Nedeľa 28. februára 2016 – 3. pôstna nedeľa
Text: Ž 25, 15 – 16
15Moje oči sú upreté vždy na Hospodina, lebo On vyslobodí mi nohy z osídla. 16Obráť sa
ku mne a zmiluj sa nado mnou, lebo som osamelý a zúbožený.
Piesne: ES č. 96, 531
Zamyslenie nad Božím slovom:
Milí bratia a milé sestry, skúsme sa zamyslieť nad tým, na čo alebo na koho zvykneme
upierať svoj pohľad. Komu venujeme svoj pohľad? Myslím, si, že náš pohľad sa upiera
vždy na niečo, resp. niekoho, kto nás svojím spôsobom zaujme. Svoj pohľad zväčša
upriamujeme na niekoho blízkeho, na nami milovaného človeka – či už životného
partnera, rodiča, deti, alebo vnúčatá. Túžobne upriamujeme svoj pohľad aj na človeka,
od ktorého očakávame konkrétnu pomoc, ktorý je mocnejší, vplyvnejší, na vyššom
poste, ako sme my sami. Aj pisateľ žalmu svoje očakávanie a nádeje smeroval
k mocnejšiemu, väčšiemu, než bol on sám. Svoj zrak však neupriamoval na ľudí, ktorí
boli vplyvnejší než on sám, ale – ako sme počuli z Božieho slova: „Moje oči sú uprené
vždy na Hospodina.“ Jeho zrak je upretý na Hospodina, pretože v Hospodinovi
spoznáva svoju skutočnú záchranu. V Ňom spoznáva, že je nekonečne väčší ako
čokoľvek z tých vecí, ktoré na nás v tomto svete pôsobia mohutným dojmom. Veď
vedieť, že Pán Boh je väčší ako všetko, že len na Neho môžeme a máme upierať svoj
pohľad, je pre nás životne dôležité. Tieto slová sú vyznaním žalmistu, no nezabúdajme
na to, že nemusia zostať len jeho vyznaním. Ak budeme dennodenne upierať svoj
pohľad na Hospodina, On aj nás dokáže vytrhnúť z osídla, čiže zo siete hriechu, ktorý
má moc nás spútavať. Veď jeho, diablovou úlohou je odvrátiť náš zrak od Hospodina,
aby sme stratili z očí obzor života večného, ktorý sa nám ponúka z milosti skrze vieru
v Ježiša Krista, a tak upriamili zrak na to časné a pominuteľné, ktoré je také
bezvýznamné z pohľadu večnosti. Kde je náš pohľad upretý dnes? Komu venujeme svoj
pohľad? Kto je v našom zornom uhle nielen teraz, ale každý jeden deň?
Bratia a sestry, upierajme teda svoje oči neustále na Hospodina a nedajme sa odvádzať
tým zlým nielen v tomto pôstnom čase, ale stále. Je dôležité, aby naše oči boli vždy
upreté na Hospodina, na Pána Ježiša Krista, ktorý pre našu záchranu pretrpel bolestnú
smrť na golgotskom kríži, umrel, ale na tretí deň víťazne z mŕtvych vstal, žije a kraľuje
naveky. Amen.
Modlitba:
„Hospodinove oči upreté sú na spravodlivých a Jeho uši na ich volanie. Tvár Hospodinova je proti zločincom, aby ich pamiatku vyhladil zo zeme. Keď spravodliví kričia,
Hospodin ich počuje, zo všetkých súžení ich vytrhuje. Blízky je Hospodin tým, čo sú
skrúšeného srdca, a pomáha tým, čo sú ubitého ducha. Mnoho bied má spravodlivý, lež
zo všetkých ho vytrhuje Hospodin. Ochráni všetky jeho kosti, ani jedna z nich nebude
zlámaná. Nešťastie usmrtí bezbožného a pykať budú tí, čo nenávidia spravodlivého.
Hospodin vykúpi dušu svojich sluhov a z tých, čo v Neho dúfajú, nik pykať nebude.“ (Ž
34, 16 – 23) Amen.
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