Pondelok 4. septembra 2017
Piesne: ES č. 445, 683
Text: Ž 122, 1 – 2
„Radoval som sa, keď mi hovorili: Poďme do domu Hospodinovho! Zastavili sa naše nohy v
tvojich bránach, Jeruzalem.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Žalmista hovorí o radosti. Čo je to radosť? Z hľadiska významu ide o pocit šťastia, ktorý je
vyvolaný pozitívne vnímanou udalosťou; alebo iný výkladový slovník hovorí, že ide o pocit
prejavujúci sa veselosťou, dobrou náladou. Zrejme každý z nás s týmito definíciami súhlasí.
Čo nás napĺňa radosťou? Kedy sme sa naposledy z niečoho alebo možno aj z niekoho
radovali? Žalmista opisuje svoju radosť, keď hovorí: „Radoval som sa, keď mi hovorili:
Poďme do domu Hospodinovho!“ Žalmista sa raduje z toho, že môže byť účastníkom púte do
Jeruzalema, do chrámu Božieho, že môže byť v blízkosti Hospodinovej. Táto radosť v ňom
dokonca premáha všetok strach a obavy zo samotnej cesty. Pútnik sa raduje, pretože jeho
cesta je namierená k Hospodinovi, do Jeho chrámu, do spoločenstva s ostatnými pútnikmi. To
je základom žalmistovej radosti. Radosť z toho, že smieme prichádzať do chrámu
Hospodinovho, vnímame najviac pri deťoch na Štedrý večer. Dokážeme sa však aj my tešiť
z toho, že smieme z Božej milosti prichádzať do chrámu Božieho, že smieme i my, tak ako
žalmista, byť súčasťou spoločenstva ostatných veriacich? S akým vedomím kráčame do
chrámu Božieho, keď aj nám znie pozvanie „Poďme do domu Hospodinovho“? Dom
Hospodinov nie je len samotný chrám Boží. Je to spoločenstvo veriacich, cirkev samotná, ako
o tom svedčí aj List Židom, kde čítame: „... ale Kristus ako Syn (je) nad Jeho domom, a tým
domom sme my, ak pevnú dôveru a chválu nádeje zachovávame až do konca.“ (Žid 3, 6)
Prajem nám všetkým, aby i nás napĺňalo radosťou to, že smieme prichádzať do domu
Hospodinovho, že smieme byť súčasťou spoločenstva, a teda i tej Božej stavby tu, na zemi, a
že i naše nohy sa smú zastaviť a s pomocou Ducha Svätého môžeme následne načúvať
Božiemu slovu. Amen.
Modlitba:
Všemohúci Bože, ďakujeme Ti, že i dnes nás pozývaš do svojej blízkosti, k svojmu slovu.
Daj, prosíme, aby sme sa dokázali tešiť z Tvojho slova, z Tvojho záujmu o nás, hriešnych
a nehodných, ktorých si vykúpil vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi a posvätil v Duchu
Svätom. Ochraňuj nás i dnes pred všetkým, o čom vieš, že nám môže škodiť, a daj, aby sa pri
nás diala Tvoja svätá vôľa. Amen.
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