Štvrtok 15. septembra 2016
Text: Žalosp 3, 22 – 26. 31 – 32
22Hospodinove skutky lásky neprestávajú, lebo Jeho milosrdenstvo sa nekončí; 23obnovujú sa
každého rána, veľká je Tvoja vernosť. 24Hospodin je môj údel, vraví moja duša, preto budem
očakávať na Neho. 25Dobrý je Hospodin voči tomu, kto dúfa v Neho, voči duši, ktorá Ho hľadá.
26Dobre je mlčky očakávať na pomoc Hospodinovu.
31Lebo Pán nezavrhne naveky; 32ak aj zarmúti, zmiluje sa vo svojej nesmiernej láske,
Piesne: ES č. 327, 332
Zamyslenie nad Božím slovom:
Slová sú súčasťou žalospevu proroka Jeremiáša nad národnou katastrofou Izraela. Jeruzalem
i chrám Hospodinov boli zničené a ľud odvlečený do babylonského zajatia. Je prekvapujúce, že
uprostred najväčšieho súženia, keď je krajina v rozvalinách, ľud buď povraždený, alebo
odvlečený do otroctva, prorok oslavuje Božiu lásku, milosrdenstvo a vernosť. Dobrota Božia mu
zažiarila uprostred skazy ako svetlo v temnote. Jeremiáš miloval Boha, dôveroval Jeho konaniu
a aj verne plnil svoje prorocké poslanie. Jeho slovo, respektíve Božie slovo zvestované skrze
neho, však nenašlo ochotných poslucháčov. Naďalej kráčali cestou nevery a neposlušnosti,
mysliac si, že im ako vyvolenému Božiemu ľudu sa nemôže nič zlé prihodiť. Božia
dlhozhovievavosť však nie je nekonečná. Aj v tomto prípade sa prorokove slová stali realitou:
naplnilo sa slovo o súde, ktoré zvestoval. Vidiac tú spúšť, ktorú na seba privodila bezbožnosť
národa, išiel si oči vyplakať, ale zároveň prežil to, čo môže iba veriaci človek: v tom najväčšom
súžení prežil Boží dotyk lásky a dobroty. Z Božieho slova aj z vlastnej skúsenosti vedel, že Boh
svojich neopustí, lebo nerád trápi a zarmucuje ľudských synov. Hospodin každý deň svojich
zahŕňa láskou, milosrdenstvom a vernosťou. Dobrý je Hospodin k tomu, kto dúfa v Neho, voči
duši, ktorá Ho hľadá. Veriaci človek aj v tom najväčšom súžení je v Božej ochrannej ruke,
z ktorej ho nikto a nič nemôže vytrhnúť. Túto vernosť preukazuje kvôli svojmu Synovi Pánovi
Ježišovi Kristovi, ktorý zmieril človeka s Bohom. Vďaka Kristovej obeti na kríži dáva Boh
veriacim odpustenie hriechov a život večný, takže ani dolina tieňov a smrti ich nemôže zničiť.
Veriaci je v Božej ruke, z ktorej ho nikto nevytrhne, a bezpečne prejde aj do večnej blaženosti.
Dobrý je Hospodin k tomu, kto dúfa v Neho. Kde však niet viery, tam nemožno čakať Božie
zmilovanie. Neveriaci ľudia nemajú nádej. Skaza Jeruzalema je predobrazom Božieho súdu nad
všetkými neveriacimi bezbožníkmi. Božie milosrdenstvo k človeku sa prejavuje skrze Ježiša
Krista Jeho vykupiteľské dielo.
Preskúmajme svoj život, a pokiaľ sme sa už vedome neodvrátili od svojich hriechov, je ešte čas
na nápravu. Obráťme sa k Bohu, prijmime Krista za nášho Záchrancu. On nás cez všetko súženie
privedie do svojho kráľovstva, kde už nebude ani smrti, ani utrpenia, lebo prvotné veci sa
pominuli. Kto však nenastúpi Božiu cestu spasenia, ten musí očakávať Boží súd, na ktorý nás
upozorňujú aj predbežné Božie súdy v tejto časnosti, ako aj spomínaný súd nad Jeruzalemom.
Amen.
Modlitba:
Dobrotivý Otče, v mene Pána Ježiša zmiluj sa nad nami, hriešnymi ľuďmi. Daj nám milosť a silu
činiť pokánie a žiť nový život viery, aby sme neboli odsúdení na Tvojom spravodlivom súde.
Amen.
Mgr. Marcela Uhláriková, zborová farárka v CZ ECAV Chmeľovec (ŠZS)
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