Zamyslenia na týždeň po 15. nedeli po Svätej Trojici
Štvrtok 13. septembra 2018
Piesne: ES č. 496, 565
Text: 1Kron 29, 9 – 18
„9Ľud sa radoval z ich ochoty, lebo celým srdcom ochotne obetovali Hospodinovi. Ba i kráľ
Dávid zaplesal veľkou radosťou. 10Potom Dávid dobrorečil Hospodinovi v prítomnosti
celého zhromaždenia a povedal: Požehnaný buď Hospodin, Boh Izraela, nášho otca, od vekov
až naveky. 11Tvoja je, Hospodine, veľkosť, moc, dôstojnosť, sláva i velebnosť, veď Tvoje je
všetko na nebi i na zemi. Tvoje je kráľovstvo, Hospodine. Ty si ten, ktorý sa ako hlava vypína
nad všetkým. 12Bohatstvo a česť sú od Teba, Ty panuješ nad všetkým. Vo svojej ruke máš silu
a moc, v Tvojej ruke je, či učiníš niekoho veľkým a mocným. 13Tak teda, Bože náš, ďakujeme
Ti a chválime Tvoje slávne meno. 14Veď ani ja ani môj ľud by sme neboli schopní priniesť
toľké milodary. Veď od Teba je všetko, takže z Tvojej ruky sme Ti dali. 15Lebo sme pred
Tebou cudzincami a usadlíkmi ako všetci naši otcovia. Naše dni na zemi sú ako tieň a bez
nádeje. 16Hospodine, Bože náš, všetka táto hojnosť, ktorú sme pripravili, aby sme postavili
dom Tvojmu svätému menu, je z Tvojej ruky a Tvoje je všetko. 17Viem však, Bože môj, že
skúmaš srdce a obľubuješ si úprimnosť. Ja som z úprimného srdca ochotne obetoval všetko
toto, ba s radosťou som teraz videl, že i Tvoj ľud, tu prítomný, ochotne obetoval.
18Hospodine, Bože Abraháma, Izáka a Izraela, našich otcov, zachovaj to naveky ako vzor
zmýšľania Tvojho ľudu a pripútaj si jeho srdce.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Videli sme už niekedy popredného politika, ministra alebo prezidenta, ako sa úprimne modlí
za zverený ľud? Ak by sa nám niekedy naskytol takýto pohľad, určite by sme za to boli Pánu
Bohu vďační. Kým v dnešnej dobe sa vysokopostavení ľudia radi spoliehajú na seba, svoje
schopnosti alebo na svojich spolupracovníkov, u kráľa Dávida vidíme presný opak. Dávid sa
modlí v prítomnosti celého zhromaždenia. Oslavuje Pána Boha a Jeho sväté meno za všetko,
čo od Neho prijíma. Z jeho modlitby cítiť úprimnosť, pokoru a absolútnu odovzdanosť do
Božích rúk. Dávid nevyzdvihuje ani seba, ani svojich služobníkov, ale vyznáva, že všetka
chvála, sláva a vďaka patrí jedine Pánu Bohu. Ako je to dnes s nami? Uvedomujeme si, že
všetko, čo sme a čo máme, je nezaslúženým darom Božím? Netúžime kdesi v kútiku srdca,
aby boli všetci vďační práve nám, keď prinesieme milodar, keď prídeme na brigádu
v cirkevnom zbore alebo v mieste, kde žijeme? Veď zdravie, múdrosť a silu k práci máme od

Pána Boha. Ak túžime po vďačnosti a chvále od ľudí, tam máme svoju odplatu. Dávid však
vyznáva niečo iné. „Bože náš, ďakujeme Ti a chválime Tvoje slávne meno. Veď ani ja, ani
môj ľud by sme neboli schopní priniesť toľké milodary. Veď od Teba je všetko, takže
z Tvojej ruky sme Ti dali.“ Ak z plnosti srdca hovoria ústa, potom nám je viac ako jasné, čím
bolo naplnené srdce kráľa Dávida. V srdci toho, ktorý bol Bohom vyvolený za kráľa, aby
spravoval „ľud tak mnohý“, je pokora, vďačnosť, úprimnosť, a tiež tu cítiť absolútnu
odovzdanosť kráľa do Božích rúk. Cítiť dôveru v Božie múdre vedenie aj do budúcnosti. Ako
veľmi by sme si želali, keby srdce tých, ktorí stoja na čele jednotlivých štátov a rôznych
spoločenstiev v dnešnej dobe bolo také, ako Dávidove. Dávid nepostavil chrám Hospodinovi,
lebo mal ruky pošpinené krvou. Jeho úloha však bola jasná. Zhromaždiť potrebný materiál pre
stavbu chrámu, a to urobil. Dokonca ani vo svojom nasledovníkovi nevidí konkurenciu, ale sa
za neho úprimne modlí (v. 19) a vyzýva aj celé zhromaždenie: „Dobrorečte Hospodinovi,
svojmu Bohu.“ Preto dnes spoločne prosme Pána Boha o to, aby mocní dnešnej doby prijali
do svojho srdca zvesť evanjelia. Ak sa to stane, potom bude celá spoločnosť iná. Potom
nebude vládnuť ani pýcha, ani egoizmus a Božie požehnanie pocítime v konkrétnych
skutkoch vykonaných pre ľudí. Amen.

Modlitba:
Drahý Otče nebeský, ďakujeme Ti za všetko, čo od Teba dostávame. Uvedomujeme si, že si
to nezaslúžime. Odpusť nám, že Ti zabúdame ďakovať aj za tie najmenšie veci. Prosíme, daj
nám pokorné a čisté srdce, ktoré s úprimnosťou dáva, čo od Teba prijalo. Daj nám silu
k modlitbe za tých, ktorí nesú zodpovednosť za dianie vo svete, a tiež silu žiť podľa Tvojej
svätej vôle. Amen.
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