Piatok 12. mája 2017
Piesne: ES č. 126, 366
Text: Ž 126
„Keď zmenil Hospodin údel Siona, boli sme ako vo sne. Vtedy sme mali ústa plné smiechu a jazyk
plesania. Vtedy hovorili medzi pohanmi: Veľké veci urobil s nimi Hospodin!“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Uplynulá nedeľa nám pripomínala radosť, oslavu Božieho vzkriesenia. K plesaniu nás však
pozýva i dnes pisateľ 126. žalmu. Tento žalm je súčasťou pútnických žalmov a je výrazom veľkej
radosti Izraelcov nad vyslobodením zo zajatia. Prečítanými slovami si putujúci ľud pripomínal
nielen vyslobodenie z Egypta či babylonského zajatia, ale aj Božiu pomoc v každej tiesni, ťažkej
životnej situácii. Avšak zároveň si uvedomovali aj potrebu dokonalejšieho vyslobodenia − nielen
v tých nadchádzajúcich ťažkých chvíľach, vo chvíľach smútku, úzkosti, súženia či bolesti, ale
uvedomovali si najmä potrebu trvalého vyslobodenia zo zajatia hriechu, ktoré prinesie trvalý
pokoj a radosť. Veď je veľa vecí, ktoré aj nás trápia, ktoré aj nás akýmsi spôsobom zvierajú a
berú nám radosť zo života. I my neraz túžime nanovo prežiť radosť z Božej záchrany. Žalmista v
úvode spomína, že vyslobodenie, ktoré prežili, bolo ako vo sne. Nechce tým však povedať, že
zážitok z navrátenia, ktorý môžeme vnímať ako vonkajšie alebo aj vnútorné navrátenie k Bohu,
nebol v prípade putujúceho Božieho ľudu nereálny − presne tak, ako bývajú naše sny. Naopak!
Vyslobodenie, ktoré prežili, je také neuveriteľné a šokujúce, že si pripadajú ako vo sne. Nerátali s
takým Božím zásahom. Ich dôvera v Hospodina nebola až taká veľká ako Boží zásah. Boh však
dáva viac, ako prosíme a čakáme. On prekračuje aj naše racionálne hranice. Ako nás mení
vyslobodenie, ktoré sa nám ponúka v Ježišovi Kristovi? Mnohí nečakali, že Boh skrze kríž Ježiša
Krista môže zachrániť hriešnikov, že si vyvolí taký potupný spôsob vo forme ukrižovania. A
predsa! Nie je to sen, ale skutočnosť! V Ňom, Ježišovi Kristovi, Božom Synovi, je naša záchrana.
Vedie i nás táto záchrana, ktorá sa dotýka života každého z nás, k radosti? Máme i my „ústa plné
smiechu a jazyk plesania“? Vyznávajú aj pohania okolo nás, že veľké veci urobil s nami
Hospodin, že je to Božie dielo, ktoré mení naše životy? Amen.
Modlitba:
Obráť nás, Hospodine, na cestu za Tebou, do nového Jeruzalema, ktorý nám pripravil Tvoj Syn
Ježiš Kristus svojou smrťou a následným vzkriesením. Daj, aby Tvoje víťazstvo, vyslobodenie z
otroctva hriechu, v nás každodenne vyvolávalo radosť, aby sme na veľké Božie činy aj v našom
živote či v živote nášho spoločenstva dokázali odpovedať radostným plesaním, spevom,
žalmami, hymnami a chválorečením. Amen.
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