Zamyslenia na týždeň po 12. nedeli po Svätej Trojici
Sobota 25. augusta 2018
Piesne: ES č. 366, 484
Text: Iz 26, 1 – 6
„1V ten deň budú spievať v Judsku túto pieseň: Máme mocné mesto; Boh postavil na ochranu
hradby a val. 2Otvorte brány, nech vojde spravodlivý ľud, ktorý zachováva vernosť. 3Toho,
kto je pevnej mysle, zachovávaš v dokonalom pokoji, lebo v Teba dúfa. 4Dúfajte v Hospodina
na večné veky, lebo Hospodin, Pán, je Skala vekov, 5pretože znížil tých, čo bývali vysoko;
vyvýšené mesto ponížil, ponížil ho až po zem, zrazil ho do prachu. 6Noha ho pošliape; nohy
biednych a kroky núdznych.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Nábožnú pieseň Skala vekov pozná asi väčšina evanjelikov. Je to veľmi pekná pieseň, aj keď
je neraz spievaná pri smutných udalostiach. Vyjadruje vieru a nekonečnú nádej, ktorú človek
vkladá do Pána Boha. Slovo Božie z proroka Izaiáša nám tiež približuje jednu pieseň. Možno
nemá takú peknú melódiu, ale má krásny obsah. Máme mocné mesto. To je veta, ktorá nás
udržuje pri živote. Všimnime si: nepíše sa, že mesto len bude, alebo bolo kedysi dávno.
Mesto, mesto Božie je postavené a človek doň môže vstúpiť aj dnes, alebo dokonca práve
teraz. Toto mesto nám svedčí o veľkosti Božej lásky a milosti. Napriek tomu, akí sme.
Napriek našim slabostiam a mnohému úpadku je mesto pripravené prijať aj nás. Prorok
pokračuje v opise mesta. Je opevnené hrubými múrmi. Diabol ani nič zlé sa nedostanú
k obyvateľom toho sídla. Bratia a sestry, keď si čítame takéto radostné riadky z Božieho
slova, napadne nám len jedna otázka. Prečo je vlastne Pán Boh k nám tak dobrý? Čo také
zvláštne sme urobili? Volá nás do svojho mesta, inak povedané do svojho kráľovstva, a sami
nevieme, prečo. Márne hľadáme nejaké cennosti vo svojom živote a nenachádzame skoro nič,
čo by za niečo stálo. Naše skutky sú niekedy trochu smiešne. Naše hriechy nás tlačia
a napriek tomu nás Pán Ježiš víta vo svojom meste. Nerozumieme tomu, prečo je Pán Ježiš
taký láskavý. Nevadí, možno je aj lepšie, ak všetko nevidíme. Niekedy je prospešné sa nechať
viesť Duchom Svätým a nezaťažovať sa otázkami. Veď ani Pán Ježiš sa nás nevypytuje, ale
len ponúka. Ponúka radosť, pokoj a milosť. Verme v Neho a možno sa dostaneme do toho
bájneho biblického mesta. Amen.

Modlitba:

Pane Ježiši, modlitba je rozhovor, keď nevieme, čo vlastne máme povedať. Ty sa k nám
prihováraš svojím slovom, ktoré je krásne. A my Ti neraz odpovedáme len sebeckými
túžbami a predstavami. Pomôž nám, aby sme boli takými, akých nás Ty chceš mať. Sme
veľmi vďační za Tvoju lásku. Amen.
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