Piatok 30. decembra 2016
Piesne: ES č. 245, 64
Text: 5M 33, 26 – 29
„Útočišťom je ti Boh odveký a dolu vládnu večné ramená. On zahnal pred tebou nepriateľa a
riekol: Vyhub!“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Nemáme už veľa času v tomto roku. Dni a roky nášho života sú za nami a nič sa nevracia späť. Je
tu však aj Boží čas. A v ňom Božia starostlivosť, pomoc, útecha, ale i odpustenie a požehnanie.
Smieme byť za to vďační. Pán Boh bol a je s nami skrze svoje slovo. Ono sa nám zvestuje a my
mu naslúchame. Zároveň máme byť jeho nositeľmi. Veríme, že tak, ako bolo doteraz, bude s
nami aj naďalej. Božie požehnanie tu bude stále. Slovo Božieho muža Mojžiša, ktorým
požehnával Izraelcov pred svojou smrťou, je vzácnym slovom aj pre nás. Je svedectvom o Božej
vernosti svojmu ľudu. Sme vďační Bohu za doterajšiu starostlivosť. Je výnimočný. Niet Mu
podobného. V Ježišovi Kristovi nám zjavil svoju lásku. V Ňom premohol aj odvekého nepriateľa
– smrť, diabla, aby nás zachránil, priviedol do krajiny zasľúbenia a privinul k sebe. Kto Jeho
počúva, bude bezpečne bývať, bez starostí, bez strachu pred nešťastím (Pr 1, 33). On je naším
útočiskom naveky. Nasýti nás obilím, chlebom svojho slova. Muštom, prameňom živej vody,
uhasí smäd. Zhora, z nebies, bude na nás v hojnosti kvapkať rosa Jeho požehnania. Preto sme
blahoslavení, šťastní. Kto Ti je podobný, Bože? Nik sa Mu nevyrovná. Každý protivník sa musí
skloniť pred Jeho majestátom. Lichôtky nepriateľa neoklamú Boží ľud. Sme zachránení
Hospodinom. Boh v Ježišovi Kristovi je naším ochranným štítom – do našich sŕdc nám dáva
vieru; a zároveň je nám slávnym mečom – mečom Ducha, ktorým je slovo Božie (Ef 6, 16 – 17).
Povzbudení a vyzbrojení hľaďme v nádeji dopredu, lebo s Ním nás čaká dobrá budúcnosť. Len
Mu dôverujme. V Ježišovi Kristovi urobil všetko pre to, aby sme sa Mu nestratili. Sme predsa
Jeho ľud. On si nás chráni ako zrenicu svojho oka, ako vzácny diadém vo svojej dlani (Iz 62, 3).
Amen.
Modlitba:
Pane a Bože náš, ďakujeme Ti za doterajší čas nášho života. Previedol si nás mnohými úskaliami,
búrkami, ale daroval si nám aj pokojné a radostné chvíle. V mnohých okamihoch života sme
poznávali Tvoju prítomnosť, ochranu i požehnanie. Veríme, že máš pre nás pripravené ešte
mnohé vzácne dary, ktorými nás bohato obdaríš. S Tebou sa nebojíme budúcnosti. Vkladáme sa
do Tvojich rúk. Prosíme, veď nás cestou života. Amen.
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