Sobota 6. augusta 2016
Text: Ž 33, 12
Blahoslavený národ, ktorému Hospodin je Bohom, ľud, ktorý si zvolil za vlastníctvo.
Piesne: ES č. 566, 565
Zamyslenie nad Božím slovom:
Zvykne byť nepríjemné, keď o nás rozhoduje, či už rozhodol, niekto iný. Človek sa málokedy
môže spoľahnúť na druhého, vložiť svoju prítomnosť aj budúcnosť do vôle iných. Skúsenosti nás
vedú k obozretnosti, k preverovaniu úmyslov a konania druhých s dôsledkom na naše životy.
Veď napokon každý sám chce byť strojcom svojho šťastia, a nie ponechať na iného, aby ma
predbehol v mojom rozhodovaní, ba dokonca v konečnom rozhodnutí, čo je, prirodzene, pre
mnohých neprijateľné. Čosi iné je však v prípade, keď do nášho života zasahuje Boh, ktorý sám
človeka stvoril a chystá si ho pre seba ako toho svojho – vo svojom ľude. Boh si sám volí
človeka, rozhoduje sa pre hriešnika. Nie však preto, aby ho zatvrdil na jeho zlej ceste, ani nie
preto, aby ho ponechal takého, aký je. Robí to preto, aby ho voviedol do svojho ľudu. Aby ho
mal ako to svoje vlastníctvo, za ktoré platil najvyššiu cenu Jeho Syn. Draho bol hriešnik kúpený.
Krv Božieho Syna bola jedinečnou, nevyčísliteľnou cenou, ktorá priniesla dôsledok. Pýtam sa:
Aký? Boh sa v Ježišovi Kristovi rozhodol a zvolil si ľud, ktorému On bude Bohom. Boh si volí
svoj národ – národ narodený z Neho. V Jeho ľude sú len tí, ktorých si On zvolil za vlastníctvo.
Nie je to akési rozhodnutie samého človeka či iného človeka za mňa, ani nie náhodné šťastie, ale
Boh, Hospodin – On si zvolil pre mňa budúcnosť vo svojom ľude. Je pre mňa nepríjemné žiť
v Božom blahoslavenom národe? Vnímam a zažívam ťažké chvíle, keď moji rodní v tomto
novom Božom ľude nenesú požehnané ovocie, keď brat či sestra namiesto pomoci, lásky
a zázemia robia iné, než čo by mali? Iste, zažívať môžeme rôzne okolnosti a dôsledky rozhodnutia iných. Kto však pozná veci naozaj pravdivo a rozhoduje sa správne? Je to Boh, ktorý
zahanbuje človeka v jeho počínaní. On sám ma vedie k pokániu, k vzdaniu sa hriechov, k náprave
života, k vďačnosti, že On si zvolil aj mňa za svoje vlastníctvo. Tak ma vedie k tomu, aby som
Ho miloval ako svojho Boha a Vykupiteľa, ktorý sa rozhodol priviesť ma k sebe, aby som našiel
v Jeho ľude aj brata, sestru. Amen.
Modlitba:
Hospodine, Bože svojho ľudu, vzývam Ťa a oslavujem, ďakujem za Tvoju milosť, pre ktorú si sa
rozhodol aj pri mne. Ty si zvolil milosrdenstvo a lásku ku mne, hriešnikovi; prosím, dopraj oči,
srdce, vôľu a službu Ducha, ktorá napĺňa Tvoj ľud a vzdáva vďaku Pánovi Ježišovi. Požehnaj
brata, sestru, nech sme spolu Tvojím ľudom a konáme Tvoju vôľu. Amen.
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