Zamyslenia na týždeň po 15. nedeli po Svätej Trojici
Nedeľa 4. septembra 2016 – 15. nedeľa po Svätej Trojici
Text: 1M 2, 4b – 9
Toho času, keď Hospodin Boh učinil zem a nebo – 5a nebolo ešte nijakého poľného krovia na
zemi a nijaká poľná bylina nerástla, pretože Hospodin Boh nedal dažďa na zem, a nebolo ani
človeka, aby obrábal pôdu, 6len spodná voda vystupovala zo zeme a zavlažovala celý povrch
pôdy, 7vtedy Hospodin Boh stvárnil človeka z prachu zeme a vdýchol mu do nozdier dych života;
tak sa človek stal živou bytosťou. 8Potom Hospodin Boh vysadil na východe záhradu v Édene a
postavil tam človeka, ktorého utvoril. 9Hospodin Boh dal zo zeme vyrásť všelijakým stromom,
lákavým na pohľad a dobrým na jedenie, aj stromu života uprostred záhrady, aj stromu poznania
dobra a zla.
Piesne: ES č. 281, 224
Zamyslenie nad Božím slovom:
Pán Boh stvoril svet svojím všemohúcim slovom. Pán Boh svoje slovo vždy dodrží. Ba čo viac,
On poslal Slovo, svojho Syna Pána Ježiša Krista, do tohto sveta, aby nám dokázal otcovskú
lásku. On sa stará o svoje stvoriteľské dielo. Pán Boh nám dáva všetko potrebné pre život –
pokrm, domov, priateľov, cirkev. Pán Boh sa o nás postaral a stará dokonale. Aj keď prichádzajú
bremená ustarostenosti, On je pri nás. Pán Boh nám vdýchol do nozdier dych života. Dal nám
ducha. Dal nám seba. Keď človek utrpí nejaký úraz a ostane v bezvedomí, sme povinní dať mu
prvú pomoc, poskytnúť mu dýchanie z úst do úst a stláčať mu bránicu, masírovať srdce
a opakovať to, až kým dych, vzduch nerozhýbe jeho srdce, telo. A to je úžasné. Pán Boh sa
sklonil k nám. On je Boh osobný. Dotkol sa nás a dal nám vzduch, dych, ktorý nás rozhýbal. On
dal zmysel nášmu bytiu. Pán Boh sa nás dotkol a dal nám aj priestor – neporušiteľný, o ktorý sme
svojou neposlušnosťou prišli. No Pán Boh nás nezatratil. Dal nám iný priestor – tento svet. Poslal
nás doň, aby sme aj my ľuďom ukazovali Božiu lásku, aby sme im zachránili život a vdýchli im
do života svojím životom zmysel, ducha pokoja, viery a lásky. No aj napriek tomuto bytiu hriech
zaplavuje naše srdce a znečisťuje nás. Pán Boh aj toto videl, a preto neváhal do svojho diela opäť
„investovať“. Dal všetko, čo mal: svojho Syna Pána Ježiša. Obetoval Ho na kríži. Kristus nám
očisťuje telo a ducha pred hriechom. Jeho transfúzia krvi do nás pri sviatosti Večere Pánovej nás
opäť ozdravuje a pozdvihuje z prachu zeme. My už nie sme zem, ale ľudia. Nie bezduchí, ale
s duchom, vykúpení Kristovou krvou na Golgote. Sme kristovci. Nemusíme sa strachovať, hoci
sme otrávení, ustarostení a skleslí. Pán Ježiš nedovolí satanovi, aby otrávil náš život. Nebuďme
ani my otrávení týmto svetom. Nebuďme ustarostení, lebo On sa o nás stará. Buďme ľudia,
kresťania, ktorí dávajú najavo, že sú živou bytosťou, pretože veríme vo večný život a vzkriesenie.
V Kristovom vzkriesení sa potvrdilo, že sme živou bytosťou. Všetko, čo dýcha, nech chváli
Hospodina. Amen.
Modlitba:
Hospodine mocností, s Tebou sme spojení skrze Tvojho Syna Pána Ježiša. Krstom svätým si nás
prijal do rodiny Božích detí. Dal si nám dych života, zmysel, aby sme žili Tebe na chválu a aby
sme svojim blížnym dýchali vieru, ktorú máme v Teba. Aby sme sa nedali otráviť vecami tohto
sveta, ktoré sú len márnosť. Nech nie sme príliš ustarostení o to, čo budeme jesť alebo piť. Ty
nám dávaš všetko potrebné pre život. Odpusť nám, že si to mnohokrát nevážime a berieme to ako
výsledok svojej námahy. Žijeme a hýbeme sa len vďaka Tebe a veríme len v Teba. Amen.
Mgr. Marcela Sabová, zborová farárka v CZ ECAV Východná (LOS)
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