Piatok 14. októbra 2016
Text: Ž 15, 1 – 2
1Žalm Dávidov. Hospodine, kto smie byť hosťom v Tvojom stánku? Kto smie prebývať na
Tvojom svätom vrchu? 2Ten, kto je bez úhony a koná spravodlivo a pravdu vraví zo srdca;
Piesne: ES č. 393, 457
Zamyslenie nad Božím slovom:
Slová 15. žalmu nám odkrývajú cestu do večnosti. Ak nepoznáme cestu, ak sa nebodaj stratíme,
zväčša sa snažíme nájsť domácich obyvateľov, ktorých sa na náš cieľ a cestu k nemu opýtame.
Podobne sa pýta aj žalmista. Chce poznať cestu k Hospodinovi, chce poznať cestu, ktorá sa končí
v živote večnom. A preto sa oprávnene pýta – povedali by sme – „domáceho“: pýta sa Pána
Boha. Začína dvoma otázkami: „Hospodine, kto smie byť hosťom v Tvojom stánku? Kto smie
prebývať na Tvojom svätom vrchu?“ Avšak odpovede, ktoré zaznievajú v ďalších veršoch,
uvádzajú nie akési súradnice konkrétneho miesta, ale opisujú vlastnosti človeka, ktorý smie byť
hosťom v Hospodinovom stánku a prebývať na Jeho vrchu. Postupne sa uvádza desať vlastností.
Ako prvé je uvedené, že takýto človek má byť bezúhonný a po druhé má konať spravodlivo. Čo
to znamená? Bez úhony znamená bez chyby, bez mravného nedostatku. My dnes poznáme slovo
bezúhonný v súvislosti s niekým, kto nemá žiadny zápis v registri trestov. Čiže má byť
bezúhonný a spravodlivý. Je to vôbec možné? Existuje človek, ktorý by nemal zápis v tom
duchovnom registri trestov? Možné to je. Pretože takáto duchovná bezúhonnosť, kde dochádza
k vymazaniu nášho registru trestov, sa nám ponúka len z milosti skrze vieru v Ježiša Krista, ktorý
vzal na seba všetky naše hriechy, zomrel za ne na dreve kríža a na tretí deň víťazne vstal
z mŕtvych, aby to celé potvrdil a ukázal nám, že smrť už viac nepanuje nad nami, pretože máme
večný život v Kristovi Ježišovi.
A čo znamená to druhé: konať spravodlivo? Konanie spravodlivosti sa v dnešnom svete,
a dokonca ani medzi kresťanmi, už nejako nenosí. Často konáme presne opačne: nespravodlivo.
Priestor dávame klamstvám, podvodom v rôznych formách, polopravdám, falošným rečiam,
ubližovaniu namiesto milovania atď. Spravodlivý je však ten človek, ktorý nedáva priestor
svárom, klamstvám, ale pravde a láske, ktorá rúca všetky bariéry, a všíma si potreby ostatných.
Príkladom nám v tom nemôže byť nikto iný, len Ježiš Kristus.
Učme sa teda spravodlivosti od Pána Ježiša Krista a prijímajme od Neho milosťou skrze vieru
bezúhonnosť, ktorú nám ponúka, aby nás priviedol do života večného v Božom kráľovstve, kde
budeme môcť prebývať na Božom svätom vrchu. Amen.
Modlitba:
Nebeský náš Otče, ďakujeme Ti, že nám dávaš všetko potrebné pre náš život v časnosti, ale aj pre
život vo večnosti. Ďakujeme, že prístup do Tvojho svätého stánku je nám otvorený z milosti pre
zásluhy Tvojho Syna Ježiša Krista. Prosíme, veď nás cestou spravodlivosti, bezúhonnosti
a vyučuj nás pravde. Amen.
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