Zamyslenia na týždeň po 12. nedeli po Svätej Trojici
Pondelok 20. augusta 2018
Piesne: ES č. 506, 222
Text: Ez 17, 1 – 6. 22 – 24
„1Potom mi zaznelo slovo Hospodinovo: 2Človeče, povedz záhadnú rozprávku, zostav
podobenstvo o dome Izraela 3a povedz: Takto vraví Hospodin, Pán: Veľký orol s veľkými
krídlami, dlhými peruťami, úplne operený strakatým perím, prišiel na Libanon a vzal vrcholec
cédra, 4jeho vrcholný výhonok odlomil, zaniesol ho do krajiny kupcov a zložil v meste
obchodníkov. 5Potom nabral zo semena krajiny a dal ho do úrodnej pôdy, vzal ho k hojným
vodám, zasadil ho ako vŕbu. 6Vypučala a stala sa bujným viničom nízkeho vzrastu, ktorý
obracal letorasty k nemu a jeho korene boli pod ním. Tak sa stal viničom, vyháňal konáre a
vystieral výhonky.
22Takto vraví Hospodin, Pán: Potom vezmem z vysokého cédrového vrcholca a zasadím ho; z
vrcholca jeho výhonkov odlomím mládnik a zasadím ho na vysoký a vyčnievajúci vrch. 23Na
vysokom vrchu Izraela ho zasadím, vyženie vetvy, prinesie ovocie a stane sa nádherným
cédrom, i budú bývať pod ním všetky vtáky s rozličným perím, v tôni jeho vetiev budú
prebývať. 24Potom všetky poľné stromy poznajú, že ja som Hospodin, že som ponížil vysoký
strom a vyvýšil som nízky strom, že som vysušil ešte zelený strom a priviedol som k rozkvetu
suchý strom. Ja, Hospodin, som povedal, a splním to!“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Začiatok nového dňa, nového týždňa. Iste sme vďační Pánu i za prežité dni oddychu, prežitú
nedeľu v spoločenstve i s veriacimi v chráme. Možno pre mnohých bola nedeľa i dňom
plánovania do budúcich dní, nastávajúceho týždňa, čo nás čaká, čo musíme urobiť. Zvažovali
sme mnohé možnosti, skutočnosti, ako prežiť dni čo najlepšie. Zahrnuli sme do plánovania
naozaj všetky možnosti? Môžu nás prekvapiť nepredvídané okolnosti, ktoré najčastejšie
pomenujeme „náhoda“, alebo niektorí skonštatujú: „To bol osud.“ Náš dnešný text proroka
nám však pripomína jednu dôležitú skutočnosť – Božie vedenie, pod ktorým jestvujeme, či
túto skutočnosť akceptujeme, alebo nie. Plneniu Božieho slova sa nevyhneme. Rátali sme
s Božím konaním? Aj v tej dobe to bolo plánovanie budúcnosti, zváženie situácie –
i politickej – s myslením: Boh sa prizná k nášmu konaniu, zabúdajúc na skutočnosť, že On je
Pánom a Jeho plán záchrany národa, človeka sa plní, aj keď človek plánuje neraz inak.
Podobenstvo, ktoré sa naplnilo – babylonské zajatie –, aby národ poznal, na koho sa má

spoliehať, aby prežil pokánie, utiekal sa k Bohu, vždy mal „Hospodina pred očami“. A tak,
ako „nečakane“ sa dostali do zajatia – keď nerátali s Božím zásahom proti svojim plánom, tak
„nečakane“ ich Boh vedie k slobode a návratu. Počítame s Božím zásahom v našich plánoch?
Nie Pánu Bohu diktovať, ale naozaj hľadať Jeho vôľu. I cez všetky skutočnosti, ktoré
zvážime, Boh neraz koná pre nás nečakane. A čo sa nám zdá byť nemožné, stáva sa
skutočnosťou. Nie z Božieho rozmaru, ale pre našu záchranu. Sme na začiatku nového dňa,
novej etapy života. Plánovať, zvažovať treba, no pre nás je nevyhnutné prijímať Božie
vedenie. Podvolenie sa skutočne Božej vôli, nie diktovaniu, čo Boh má konať z nášho
ľudského pohľadu, vedie k pokoju a tvorivému životu. To nečakané, nepredvídateľné nie je
náhoda, ani osud, ale Božie žehnanie života. Amen.

Modlitba:
Tebe, Bože, ďakujeme za všetko Tvoje žehnanie i tento nový deň. Pod Tvojím vedením sme
prežili i skúšky života, i radosť požehnania. Cesta života, po ktorej nás vedieš, je neraz pre
nás nevyspytateľná, a predsa veríme, že pre obeť Pána Ježiša Krista vedie do radosti
v nebeskej

domovine.

Prosíme,

veď

nás

i tohto dňa,

našich

drahých,

ochraňuj

prenasledovaných, pomôž trpiacim a opusteným. Veď nás svojou milostivou rukou, nech sa
deje nie naša, ale Tvoja vôľa. Tebe patrí česť a chvála naveky. Amen.
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