Štvrtok 10. marca 2016
Text: Iz 54, 7 – 10
7Na malú chvíľu som ťa opustil, ale s veľkým milosrdenstvom ťa zhromaždím. 8V
prekypení svojho hnevu som skryl svoju tvár na chvíľu pred tebou, no večnou milosťou
sa zľutujem nad tebou - vraví Hospodin, tvoj Vykupiteľ. 9Pripadá mi to ako za dní
Nóachových: ako som prisahal, že vody Nóachove nezaplavia už zem, tak teraz
prisahám, že sa nebudem hnevať na teba, ani ťa nebudem karhať. 10Lebo keby sa aj
vrchy pohli a pahorky sa klátili, moja milosť sa nepohne od teba, ani moja zmluva
pokoja sa neskláti, hovorí Hospodin, ktorý sa zmilúva nad tebou.
Piesne: ES č. 85, 229
Zamyslenie nad Božím slovom:
Keď človek za svoje previnenie čaká od niekoho nejaký trest, je to zlý pocit. Zvyčajne to
býva od vyššie postaveného, ktorému sa za svoje konanie zodpovedá. Možno si
spomínaš aj ty osobne na také nepríjemné chvíle. Takmer každý z nás to zažil v detstve,
keď sme vyviedli niečo, čo sa nepáčilo našim rodičom, alebo keď sme si v škole
nesplnili nejakú povinnosť. Také niečo môže dnes zažiť napr. dospelý, keď zlyhá na
pracovisku alebo keď má dokonca do činenia so samotným zákonom, čakajúc aj
zaslúžené väzenie. Vieme si však dobre predstaviť, ako sa podobné pocity môžu náhle
zmeniť, keď do takýchto chvíľ plných strachu z očakávaného trestu namiesto potrestania
príde zrazu odpustenie, udelenie milosti. V srdci takto omilosteného človeka zavládne
pocit blaženosti, radosti a vďačnosti za preukázanú priazeň. Niečo podobné sa deje vo
vzťahu Pána Boha k nám. On, najvyššia autorita, a zároveň náš Otec, má veľa dôvodov
nielen sa na nás hnevať, ale nás aj riadne trestať. Veď hriech a neposlušnosť voči Jeho
zákonu je v našom živote na dennom poriadku. Ak však namiesto zaslúženého trestu
nám zaznie Jeho otcovské slovo milosti a odpustenia, to je ten najväčší dar. Takto to
kedysi zažíval Boží ľud, keď po rokoch útrap a poníženia v babylonskom zajatí, ktoré si
sám na seba privolal za svoje hriechy a odpadnutie, prišiel nový prístup zo strany Božej.
Pán Boh oľutoval svoj hnev a ukázal ľudu svoju láskavú a milostivú tvár. Keď ľud
v pokání a pôste oplakal svoje odpadnutie a z hĺbky srdca prosil o vyslobodenie, Pán
Boh ho vypočul a dovolil mu vrátiť sa do vlasti. Všetky zasľúbenia milosti sa v plnosti
naplnili, keď prišiel Pán Ježiš na zem a priniesol na kríži obeť za hriechy ľudstva.
„Božím darom milosti je večný život v Kristovi Ježišovi…“ (R 6, 23) Zvlášť v tomto
období pôstu nám hriešnikom táto Božia milosť priamo ukazuje na Kristov kríž. To je tá
neprekonateľná dobrota Božia a nekonečná priazeň plná lásky, ktorá aj teba zaväzuje
byť neustále Pánu Bohu poslušným a vďačným. Amen.
Modlitba:
Drahý Pane Ježiši, viem, že máš veľa dôvodov hnevať sa na mňa a zaslúžene ma
potrestať. Ďakujem Ti však, že môžem namiesto toho počuť Tvoje slovo odpustenia
a cítiť dotyk Tvojej milostivej dlane. Aj v túto chvíľu padám v pokore na kolená
a prosím: Zľutuj sa nado mnou a obmy moje srdce svojou svätou krvou. Daj mi, prosím,
silu byť na každom kroku Tebe poslušným a za Tvoju milosť a lásku Ti zostať vďačným
a verným až do smrti.
Amen!
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