Sobota 18. novembra 2017
Piesne: ES č. 538, 288
Text: Am 8, 11
„Hľa, prichádzajú dni – znie výrok Hospodina, Pána –, keď pošlem na zem hlad. Nie hlad po
chlebe ani smäd po vode, ale po počúvaní Hospodinových slov.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Vieme, že telesný smäd a hlad vedia byť veľmi nepríjemné. No v tomto prípade ide o hlad
a smäd iný, netelesný. Ide o hlad a smäd duchovný. Veď na úvod sme čítali slová: „... pošlem
na zem hlad. Nie hlad po chlebe ani smäd po vode, ale po počúvaní Hospodinových slov.“ To
znamená, že pohroma, ktorá príde na národ, vyvrcholí duchovnou biedou, lebo uprostred hrôz
a telesného utrpenia bude chýbať i tá najdôležitejšia útecha, ktorou je obživujúca, istotu
a nádej dávajúca sila Hospodinovho slova. Skúsme sa nad sebou zamyslieť a pýtať sa: Aké sú
v našich životoch „zásoby“ tohto pokrmu, ktorým je slovo Božie? Máme ho dosť v našej
rodine či aj v spoločenstve cirkevného zboru? Počúvame Božie slovo a aj sa podľa neho
riadime? Musíme si priznať, že nie vždy sme ho ochotní počúvať a poslúchať ho. Často
konáme proti tomu, čo nám Hospodin hovorí. Ak odmietame spoločenstvo s Pánom Bohom,
ak si myslíme, že mnoho vecí dokážeme sami bez Pána Boha, dalo by sa povedať, že držíme
akúsi „duchovnú diétu“. Táto diéta má na rozdiel od telesnej diéty, ktorá je niekedy pre
človeka prospešná, vždy negatívne následky, ktoré sú nezlučiteľné s naším duchovným
životom. Ak nechceme počúvať, čo nám Pán hovorí, v našom živote sa usídľuje hriech, ktorý
má pre nás katastrofálne následky. Ak sa odmietame riadiť Božím slovom, nastáva naša
duchovná smrť. Slovo Božie a túžba po prítomnosti živého Pána Boha v našich životoch
nemajú byť pre nás iba akousi obyčajnou, malou, bezvýznamnou „jednohubkou“, po ktorej
sem-tam zatúžime z dlhej chvíle, ktorá nás poteší, ale majú byť pre nás lahodným,
zasycujúcim hlavným chodom! Tak, ako pravidelne raňajkujeme, obedujeme či večeriame,
mali by sme si pravidelne nájsť čas aj na našu duchovnú stravu. Nech sú nám k tomu
motiváciou aj slová proroka Izaiáša (55, 6): „Hľadajte Hospodina, kým sa dáva nájsť,
vzývajte Ho, kým je blízko!“ Amen.
Modlitba:
Drahý náš Hospodine, ďakujeme Ti za Tvoje slovo i za čas milosti, v ktorom sa nám
prihováraš, v ktorom dávaš zvestovať svoje láskyplné a milostiplné slovo. Ono je balzamom
na naše duše, je pokrmom pre náš duchovný rast. Odpusť nám, nebeský náš Otče, že často si
neuvedomujeme hodnotu tohto daru. Prosíme, posilni nás vo viere v Tvoje slovo a obnovuj
v nás túžbu po jeho počúvaní a čítaní. Amen.
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