Zamyslenia na týždeň po 1. nedeli po Svätej Trojici
Utorok 5. júna 2018
Piesne: ES č. 344, 336
Text: Iz 43, 8 – 13
„8Vyveď národ slepý, hoci má oči, i hluchý, hoci majú uši! 9Nech sa zhromaždia všetky
národy a zídu sa ľudia! Kto z nich to môže oznámiť a ohlásiť nám predošlé veci? Nech
postavia svedkov, aby ostali v práve, aby to ľudia počuli a povedali: Pravda je. 10Vy ste moji
svedkovia - znie výrok Hospodinov - a moji sluhovia, ktorých som vyvolil, aby ste poznali a
verili mi, aby ste pochopili, že som to ja. Predo mnou nebol utvorený Boh, a ani po mne
nebude. 11Ja, ja som Hospodin, a okrem mňa nieto Spasiteľa. 12Ja som to predpovedal,
zachránil a rozhlásil som to; a nebolo u vás cudzieho boha. Vy ste moji svedkovia - znie výrok
Hospodinov - a ja som Boh. 13I naďalej som ten istý a z mojej ruky nikto nevytrhne; kto ju
odvráti, keď ja konám!“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Boh si vyvolil Izrael, aby sa skrze tento národ zjavil celému svetu. Uzavrel s ním zmluvu –
Boh sa stal jeho ochrancom a jeho ľud mal vydávať svedectvo o ňom. Boh ho zachránil z
egyptského otroctva a voviedol ho do zasľúbenej zeme. Ochraňoval ho pred nepriateľmi.
Vychovával ho, niekedy aj tvrdou rukou a Izrael niesol dejinami svetlo poznania pravého
Boha. Takto pripravil pôdu pre plnosť svojho zjavenia v Pánovi Ježišovi Kristovi. Jeho
vrcholom bola obeť Božieho Syna na kríži a Jeho slávne zmŕtvychvstanie. Týmto spôsobom
Boh uzavrel novú zmluvu, ku ktorej povolal už celé ľudstvo a úlohu vyvoleného národa
prebrali kresťania. Pán Ježiš sa stal naším Záchrancom a nás povoláva, aby sme boli Jeho
svedkami. Čo však vlastne znamená byť svedkom Pána Ježiša? Božie slovo to vysvetľuje v
Jánovom evanjeliu, kde Kristus dáva učeníkom svoje nové prikázanie lásky. „Nové prikázanie
vám dávam, aby ste sa vzájomne milovali; ako som vás ja miloval, aby ste sa aj vy vzájomne
milovali.“ (J 13, 34) Láska je teda hlavným poznávacím znakom kresťana i hlavným
svedectvom pred svetom. Ako teda byť svedkami Božími? Tým, že sa budeme milovať. Čo to
znamená? V Božom slove to čítame na mnohých miestach. Milovať sa v Kristovom ponímaní
neznamená prežívať len nejaký všeobecný pocit lásky voči ostatným. Milovať sa – to sú
konkrétne postoje a činy. Milovať druhého znamená rešpektovať ho, prijímať ho takého, aký
je. Rovnako, ako aj Boh prijíma nás takých, akí sme, hriešni. Boh vo svojej láske nechce nič
iné, len nám odpustiť, nič iné, než nás vykúpiť z našich hriechov. A my? Máme odpúšťať

druhým, každému. Neprechovávať hnev voči nikomu. Milovať druhého znamená navzájom si
pomáhať. Tak ako aj Kristus sa stal služobníkom ostatných. Takto žime, a naplníme tým
Božie povolanie vyjadrené v dnešnom texte: vyznávať vieru v Trojjediného Boha a byť Jeho
svedkami. Amen.

Modlitba:
Ďakujeme ti, Otče náš nebeský, že si nás povolal, aby sme boli Tvojím ľudom, Tvojou
cirkvou. A pretože Ťa smieme nazývať Otcom, máme byť navzájom bratmi a sestrami. Nauč
nás, prosíme, slúžiť darom, ktorý sme od Teba prijali. Spájaj nás vo viere. Búraj múry, ktoré
medzi sebou vždy nanovo staviame. Nauč nás úprimne a vrúcne prosiť za svoje rodiny, za
svojich priateľov, ale aj za tých, ktorí nás nemajú radi. Uč nás nehľadať vlastný prospech
a zabúdať pri tom na blížneho. Zbav nás nenávisti, zbav nás povýšenosti, zbav nás všetkého
zlého, čo sa stavia medzi Teba a nás a našich blížnych. Amen.
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