Sobota 6. februára 2016
Text: Žid 3, 15
„Keď sa hovorí: Dnes, ak počujete Jeho hlas, nezatvrdzujte si srdcia ako pri (onom)
roztrpčení.“
Piesne: ES č. 286, 570
Zamyslenie nad Božím slovom:
Denne počúvame mnohé hlasy. Sú to predovšetkým hlasy našich blízkych: detí,
manželských „polovičiek“, vnúčat, súrodencov, rodičov… No aj učiteľov, spolužiakov,
kolegov, priateľov… Do širokého spektra hlasov, ktoré sa nám v priebehu dňa
prihovárajú, patria i hlasy z médií: hlasy moderátorov, hercov, politikov, spevákov. Hlasy
ľudí vôkol nás nám hovoria všeličo: aj dôležité – potrebné, aj menej dôležité… Umením
života je, aby sme pri počúvaní všetkých tých hlasov, ktoré k nám zaznievajú,
neprepočuli jeden jedinečný hlas – Boží hlas. Ten nám hovorí, ako máme žiť, aké máme
mať priority, aby sme po skončení pozemskej existencie získali večný život, človeku
pripravený vykupiteľským dielom Božieho Syna Ježiša Krista. Boží hlas znie skrze slovo
Božie, ktoré máme v Biblii. Každý deň by sme sa mali aspoň na chvíľu vymaniť z hluku
všetkých tých ľudských hlasov a v tichosti, čítajúc Bibliu, počúvať, čo nám Pán Boh
hovorí. A potom skúmať, či je v súlade s tým náš život. Mali by sme si nájsť čas na to,
aby sme mohli počúvať Jeho hlas aj na službách Božích, na biblických hodinách, na
stretnutiach mládeže… To ochotne dokážeme robiť len vtedy, keď si osobne uvedomíme,
že Boží hlas sa nám prihovára preto, lebo Boh nás miluje a nechce, aby sme prišli o dar
spásy, ktorý je skutočnosťou vďaka Ježišovi. Pisateľ Listu Židom na základe citátu zo Ž
95, 8 varuje čitateľov pred zatvrdilosťou srdca voči Božiemu hlasu. Výstrahou – ešte zo
starozmluvných čias – im má byť príklad nesprávneho správania voči Bohu, zjavný
u generácie Izraelcov, vyvedených Mojžišom z Egypta, počas ich putovania púšťou do
zasľúbenej krajiny (pozri 2M 15, 22 – 26; 2M 17, 1 – 7). V dôsledku neposlušnosti
Božiemu hlasu ich Hospodin musel trestať dlhodobým blúdením a napokon im ani
nedovolil vojsť do Kanaánu – okrem Káléba a Józuu (pozri 4M 14, 26 – 30). Teda ani
dnes, keď počujeme Boží hlas, nezatvrdzujme si voči nemu srdcia. A nedovoľme, aby ho
prekričal akýkoľvek ľudský hlas, ani hlas toho Zlého, aby sme si tak nespôsobili stratu
večného života v nebeskej vlasti. Amen.
Modlitba:
Nebeský Otče, ďakujeme Ti, že aj dnes sa nám prihováraš hlasom svojho slova, lebo Ti
nie je ľahostajná naša prítomnosť ani budúcnosť. Preto nás vyzývaš, aby sme si
nezatvrdzovali srdcia voči Tvojmu hlasu, voči Tvojim láskavým slovám, ktoré nám radia,
ako žiť, aby to bolo správne pred Tebou, a ktoré nás i napomínajú, čo zlé máme
zanechať, aby sme si nespôsobili stratu večného života. Prosíme, aby čo najviac ľudí bolo
prístupných počúvať Tvoj hlas a dať sa ním viesť. Amen.
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