Zamyslenia na týždeň po 11. nedeli po Svätej Trojici
Sobota 18. augusta 2018
Piesne: ES č.
Text: 5M 4, 27 – 40
„27Hospodin vás rozptýli medzi národy a zostane z vás iba malý počet medzi národmi, medzi
ktoré vás Hospodin zavedie. 28Tam budete slúžiť bohom, dielu ľudských rúk z dreva a
kameňa, ktorí nevidia, nepočujú, nejedia ani nečuchajú. 29Ale keď budeš tam hľadať
Hospodina, svojho Boha, nájdeš Ho, ak Ho budeš hľadať celým srdcom a celou dušou; 30keď
budeš v biede a v posledných dňoch ťa postihnú tieto veci, navrátiš sa k Hospodinovi, svojmu
Bohu, a poslúchneš Jeho hlas. 31Lebo Hospodin, tvoj Boh, je milosrdný Boh, neopustí ťa, ani
ťa nezahubí, ani nezabudne na zmluvu s otcami, ktorú im potvrdil prísahou. 32Pýtaj sa len na
zašlé časy, ktoré boli pred tebou odvtedy, čo Boh stvoril človeka na zemi, a od jedného konca
nebies po druhý sa dozvedaj, či sa niekedy udialo niečo tak veľké alebo či sa slýchalo niečo
podobné, 33či počul ľud hlas Boží hovoriť z ohňa, ako si ty počul, a zostal si nažive?!
34Alebo či sa kedy nejaký boh pokúsil prísť a vybrať si národ spomedzi iných národov
skúškami a znameniami, zázrakmi a vojnou, silnou rukou a vystretým ramenom, veľkými
hroznými skutkami, celkom tak, ako vám urobil Hospodin, váš Boh, v Egypte pred vašimi
očami?! 35Tebe bolo dovolené vidieť, že Hospodin je Boh a že okrem Neho niet iného. 36Z
neba ti dal počuť svoj hlas, aby ťa poučil, a na zemi ti ukázal svoj veľký oheň, a Jeho slová si
počul z ohňa. 37Pretože miloval tvojich otcov a po nich si vyvolil ich potomstvo, osobne ťa
vyviedol svojou veľkou silou z Egypta, 38aby spred teba vyhnal národy väčšie a mocnejšie,
ako si ty, aby ťa voviedol do ich krajiny a dal ti ju do vlastníctva, ako je tomu dnes.
39Uvedom si to dnes a pripusť si to k srdcu, že Hospodin sám je Bohom na nebi i na zemi
dolu, a nieto iného. 40Zachovávaj Jeho ustanovenia a príkazy, ktoré ti dnes dávam, aby sa
vodilo dobre tebe i tvojim deťom, aby si dlho žil na zemi, ktorú ti Hospodin, tvoj Boh, dáva na
večné časy.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Mojžiš sa prihovára Izraelcom, ktorí prešli púšťou a sú už druhou generáciou po vyjdení
z egyptského otroctva. Opäť sa pripomínajú slávne činy Hospodinove. Svojmu ľudu ich
pripomína vždy rôznym spôsobom. „Pýtaj sa len na zašlé časy“ – tu ich vyzýva, aby sa
pozreli za seba a zaspomínali, či ich skúsenosť s Božou prítomnosťou je zrovnateľná so
skúsenosťou iných národov. A v rekapitulácii vidia Boha, Jeho činy, znamenia, zázraky,

pevnú ruku Hospodinovu... A to preto, lebo miloval ich aj ich predkov a oni teraz z toho
zbierajú ovocie. No spomínajú sa aj iné udalosti – stretnutie pri horiacom kre, vyvedenie
z Egypta, skúšky, vojny a i. Izraelský ľud musel dozrieť k tomu, že Hospodin je Boh. To, čo
sa okolo nich deje, to je Božie jednanie a ukazuje, že je silnejší ako všetci ostatní bohovia.
Navyše mohli zakúsiť a dozrieť k poznaniu, že v protive so vtedajšími bohmi, ktoré mali
obmedzené kompetencie je tu Boh, ktorý je absolútnym vládcom ako na nebi, tak aj na zemi
a nie je nikomu podriadený. Dôsledkom toho človek dospeje k dôvere. Dôvere k tomu, že čo
Boh robí a hovorí, nie je životu nepriateľské, ale tým, ktorí Ho milujú, život obohacujúce.
Taká dôvera sa javí ako pritakanie na Božie činy a Jeho slovo, otvorenosť všetkému, čo robí
a hovorí. Za tým prichádzajú zasľúbenia, aby sa viedlo dobre tebe i tvojim deťom. Tak sa
skvalitňuje život aj nasledujúcej generácii. Preto sa netreba báť poslúchať Božie slovo, lebo
ono nám chce len a len dobre. A v neposlednom rade zhodnocuje aj náš život. Dopad Božieho
sebazjavenia má zastaviť človeka, aby sa mohol stretnúť s Bohom, porozumieť Jemu, sebe aj
svetu. No čo platí aj pre nás dnes, je fakt, že Božie sebazjavenie sa naplno prejavilo skrze
Ježiša Krista. Boh sám prišiel na svet vo svojom Synovi. To nás má viesť k tomu, aby sme
hľadali Boha aj v ľuďoch, ktorých stretávame. Ježiš nás učí, aby sme teda boli citliví na Božie
sebazjavovanie prostredníctvom ľudí, ktorí nám vstupujú do cesty. A zažiť to môžeme naplno
až v službe pre nich. Kiežby sa tak udialo i dnešný deň! Amen.

Modlitba:
Všemohúci, Ty si sa rôznym spôsobom zjavoval v dejinách izraelskému ľudu aj celému svetu.
Prosíme Ťa, ukáž sa aj nám so svojou vôľou. Ak to má byť v službe ostatným, nech
neprepočujeme ich hlas, ktorý je zároveň aj Tvojím hlasom. Otvor nám uši, aby sme ho
počuli. Naše srdcia, ktoré budú ochotne prijímať Teba, no najmä naše ruky veď k ochote
pomôcť tým, ktorí to potrebujú. Amen.
Plk. ThDr. Marian Bodolló, evanjelický a. v. farár, generálny duchovný Ozbrojených síl a
ozbrojených zborov Slovenskej republiky, Ekumenická pastoračná služba v OS a OZ SR

