Sobota 30. apríla 2016
Text: Ž 66, 1 – 2
1
Pre hudobný prednes. Pieseň. Žalm. Zvučne plesaj Bohu, celá zem, 2ospevujte slávu Jeho mena a
slávnym robte Jeho chválospev!
Piesne: ES č. 97, 99
Zamyslenie nad Božím slovom:
Žalm 66 je oslavný žalm. Žalmista oslavuje Pána Boha za Jeho stvoriteľský čin, za Jeho pôsobenie
v dejinách izraelského národa, za Jeho konanie v životoch jednotlivcov, ako aj mnohých národov. Božia
láska preukázaná v Ježišovi Kristovi nám prezrádza, že Boh má záujem o človeka. Medzi Bohom
a národmi aj medzi Bohom a jednotlivcami sa odohráva príbeh. K základným skúsenostiam Božieho ľudu
– Izraela – patrí vyslobodenie z egyptského zajatia, ale i prechod cez Červené more, ktoré sa rozdelilo
a opäť zatvorilo, pričom pohltilo egyptské vojsko. Aj k skúsenostiam človeka patrí, že Boh nás často
zázračne vyslobodzuje, keď prechádzame mnohými skúškami a pochybnosťami. Každý jednotlivec, ktorý
sa narodil, ale aj každý kresťanský zbor má určitú skúsenosť s Božím konaním, pomocou, vyslobodením.
Preto môžeme chváliť Boha, že nás ochránil, zachoval pri živote. Iste nie všetky trápenia, ktorými
prechádzame, sú Božou skúškou. Sú trápenia, ktoré si privoláme sami svojou neposlušnosťou a vzburou.
A sú trápenia, ktorým sme vystavení v dôsledku duchovného boja. Ako sa zachováme? Čo v nás zvíťazí?
Sebaľútosť, pomstychtivosť? Pomôžeme si vlastnou silou? Alebo máme také hlboké spoločenstvo
s Bohom, že to pretrpíme? Však On by našich nepriateľov mohol zničiť. Prečo to neurobí? Možno im
dáva čas na pokánie. V každej situácii máme možnosť oslavovať Boha. Boh nám mnohokrát nedáva
odpoveď na otázku: Prečo…? Spravidla nám však odpovedá na otázku, ako Ho môžeme oslavovať.
Žalmista sa v súžení obracal k Bohu. Nezatrpkol, ale vyslovoval Mu sľuby. Aj my môžeme Pánu Bohu zo
svojho srdca vyslovovať vďaku a chválu. Žalmista vo svojom súžení hľadal Boha, spoločenstvo s Ním.
Nastal čas – a Boh ho vyviedol z trápenia na slobodu. Aj my, keď sa nám dobre darí, ale aj vo svojich
súženiach a trápeniach hľadajme Boha a chváľme Ho. On je Ten, ktorý nám ukazuje ďalej cestu vo
svojom Synovi Ježišovi Kristovi a pomáha nám prekonávať všetky skúšky a trápenia. Amen.
Modlitba:
„Pane, keď Teba mám, všetko mám. A keď Teba o niečo prosím, všetko mi dáš, čo slúži pre moje
duchovné dobro. Aj keď neviem, o čo Ťa mám prosiť, Ty máš to, čo naozaj potrebujem. Veď mám v sebe
Teba, moje jediné dobro. Vďaka Ti, Pane, za všetko!“ (Augustín) Amen.
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