Zamyslenia na týždeň po 1. nedeli po Svätej Trojici
Nedeľa 3. júna 2018 – 1. nedeľa po Svätej Trojici
Piesne: ES č. 367, 285
Text: 4M 6, 22 – 27
„22Hospodin hovoril Mojžišovi: 23Povedz Áronovi a jeho synom: Takto hovoriac
požehnávajte Izraelcov: 24Nech ťa požehná Hospodin a nech ťa ochraňuje! 25Nech rozjasní
Hospodin svoju tvár nad tebou a nech ti je milostivý! 26Nech obráti Hospodin svoju tvár k
tebe a nech ti udelí pokoj! 27Tak nech kladú moje meno na Izraelcov a ja ich požehnám.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Prečítali sme si veľmi známe slová. Málokto by vedel presne povedať, kde sa v Biblii
nachádzajú, no každý veriaci by ich dokázal presne odcitovať. V kresťanskej tradícii ich
nazývame Áronovské požehnanie. Tieto slová sprevádzajú ľud Boží už od dôb Mojžiša. Bol
to on, ktorý ich ako prvý počul od Hospodina a mal ich odovzdať Áronovi, ktorý mal prevziať
dedičný úrad kňaza. Úloha opakovať tieto slová nie je daná iba jednotlivcovi Áronovi, ale
i ďalším generáciám kňazov v budúcnosti. Teda i nám. To práve preto zaznievajú i na
každých evanjelických službách Božích ako posledná liturgická časť. Pre niekoho sú
signálom, že služby Božie spejú k svojmu záveru, ďalší čaká, ako ich liturg prednesie. Treba
však zdôrazniť, že ten, kto toto požehnanie prednáša, nemá byť v centre pozornosti. Nie je
ním ani Áron, po ktorom sa požehnanie nazýva. Naša pozornosť sa má sústrediť
predovšetkým na Hospodina. Taktiež musíme povedať, že žiadne požehnanie nesmie ľudí
rozdeľovať, pretože je určené pre každú ľudskú bytosť. Tak ako Božia milosť. Neexistujú
privilegovaní a neprivilegovaní. Toto požehnanie nás zaraďuje do rodiny Božích detí.
A napokon, celým týmto požehnaním je pretkaná myšlienka o Božej láske a milosti nám
darovanej. My, ľud Boží Novej zmluvy, vieme, že túto milosť Hospodin zjavil tým
najjasnejším možným spôsobom, vo svojom Synovi a našom Pánovi a Spasiteľovi Ježišovi
Kristovi. To je najzásadnejšie zjavenie Hospodinovej tváre; Jeho tvár dostala konkrétnu
podobu. V Ňom a skrze Neho nám Boh daroval omnoho viac ako len požehnanie. Daroval
nám záchranu a tak i nový život. Preto, drahý kresťan, vždy, keď začuješ tieto slová, vedz, že
spolu s nimi od Pána Boha prijímaš omnoho viac ako žehnanie. Amen.

Modlitba:

Hospodine, svätý a mocný Bože. Z našich sŕdc a úst je Ti vzdávaná vďaka za Tvoje
požehnania, ktorými nás na našej ceste zaodievaš. Ďakujeme, že i my môžeme patriť do
Tvojho vyvoleného národa tak ako Izrael. Teda i nad nami a našou cirkvou rozjasni svoju tvár
a buď nám milostivý. Udeľ nám svojho pokoja. Pre tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
Amen.
Mgr. Branislav Kováč, námestný farár v CZ ECAV Zvolenská Slatina

