Zamyslenia na týždeň po 21. nedeli po Svätej Trojici
Sobota 27. októbra 2018
Piesne: ES č. 626, 496
Text: Kaz 12, 9 – 14
„9A nad to, že Kazateľ bol múdry, vyučoval aj ľud poznaniu, uvážil, skúmal a skladal mnoho
prísloví. 10Kazateľ sa snažil nájsť lahodné slová a napísať správne, pravdivé výroky. 11Slová
múdrych sú ako ostne a ako vbité klince sú zozbierané výpovede, keď ich dal jeden pastier.
12Ostatne, syn môj, daj sa vystríhať: Tvorenie mnohých kníh nemá konca a mnoho učenia
unavuje telo. 13Na záver všetkých rečí počuj: Boha sa boj a Jeho prikázania zachovávaj, lebo
to je povinnosť každého človeka. 14Lebo Boh každé dielo privedie na súd, i každú tajnú vec,
či je dobrá alebo zlá.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Mnohí ľudia dnes hovoria, že našej spoločnosti a rovnako i cirkvi akosi chýbajú múdri,
vzdelaní, vo viere a láske k Bohu horliví, v Božích zákonoch pevní a charakterní ľudia. Tí,
ktorí sú podobne ako Kazateľ (teda kráľ Šalamún) múdri nielen pre seba (tvoriaci
a vydávajúci mnoho kníh, mnoho učenia a teórie), ale múdrosť od Boha dali do služby cirkvi
a spoločnosti, aby ľudí vyučovali k poznaniu a to poctivým uvažovaním, skúmaním Božej
pravdy ako aj jej lahodnou (úprimnou), správnou a pravdivou zvesťou a interpretáciou.
A v čom spočíva tá pravá múdrosť? Boha sa boj a Jeho prikázania zachovávaj, lebo to je
povinnosť každého človeka. Bázeň, vernosť a poslušnosť Bohu a Jeho prikázaniam, teda Jeho
vôli, je tou pravou múdrosťou. Tak ako to kráľ Šalamún potvrdzuje aj v inej svojej knihe,
knihe Prísloví: Bázeň pred Hospodinom je počiatkom poznania, blázni pohŕdajú múdrosťou
a kázňou (Pr 1, 7). Našou povinnosťou je túto pravdu v živote hľadať a úprimne ju
každodenne žiť. Boh to od nás očakáva. Boh totiž privedie každé ľudské dielo, to, čo sme
v živote žili, tvorili a prinášali, na svoj spravodlivý súd, kde sa rozhodne, či to, čo sme
v živote žili a konali, bolo dobré alebo zlé. Dajme sa múdrym Kazateľom dnes poučiť
a povzbudiť k tomu, aby sme v bázni a poslušnosti pred Bohom hľadali Jeho múdrosť,
autenticky ju žili a hlásali ju celým svojím životom. Svet, spoločnosť, naše okolie to potrebuje
a od nás kresťanov možno i očakáva. Amen.

Modlitba:

Múdry a dobrý Bože! Ďakujeme Ti a chválime Ťa, Otče, Pane neba i zeme, spolu s Tvojím
Synom, že si skryl pred múdrymi a rozumnými tohto sveta svoju veľkú lásku a milosť a zjavil
si ju tým, ktorí sa Ťa boja a ktorí Tvoje prikázania berú vážne, vo svojom srdci ich
zachovávajú a podľa nich v živote konajú. Uč nás tak počítať dni svojho života, aby sme
múdre srdce od Teba získali a múdro žili pred Tebou i týmto svetom. Amen.
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