Štvrtok 16. novembra 2017
Piesne: ES č. 675, 360
Text: Iz 11, 3b – 4
„Nebude súdiť podľa toho, čo mu oči vidia, a nebude rozhodovať podľa toho, čo mu uši
počujú...“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Slová proroka Izaiáša sú prorockými slovami, ktoré my dnes už môžeme posudzovať
z opačného konca: od výsledku smerom k počiatku. Samozrejme, že len skrze Ducha Svätého.
My kresťania máme kľúč k otvoreniu tohto Izaiášovho proroctva. Proroctvá o zasľúbenom
Mesiášovi sa nám otvárajú skrze Ducha Svätého, s ktorým môžeme v Ježišovi spoznať nášho
Mesiáša, Záchrancu, Spravodlivého sudcu, nášho Pána. On je Ten, s ktorého vládou nastáva
nový poriadok. Veď i prorok Izaiáš píše, že On, Ježiš Kristus, nesúdi podľa toho, čo vidia oči,
ako to robíme my, ľudia. Človek hľadí na to, čo má pred očami, Hospodin však hľadí na
srdce. Pohľad Ježiša Krista preniká až do ľudských sŕdc. On nerozhoduje podľa toho, čo
počujú uši, ale pozná pravdu. Nerozhoduje sa na základe rečí iných, ale rozhodujúca je pre
Neho spravodlivosť a pravda. U Neho, Ježiša Krista, nachádzajú novú nádej i slabí a biedni.
Mesiáš, Ježiš Kristus, všetko koná v spravodlivosti a pravde. A tak konečným dôsledkom
vlády Mesiáša bude zatiaľ neznámy pokoj v celom stvorení – nielen medzi ľuďmi navzájom,
ale v prvom rade medzi ľuďmi a Pánom Bohom. On uskutoční to, čoho my ľudia nie sme
schopní zo svojich síl, aj keď neraz tak túžime po pravde a spravodlivosti. Veď ako často sa
sami neraz staviame do pozície sudcov, tých, ktorí chcú vynášať výroky a biť palicou svojich
úst, ale zabúdame, že nedokážeme byť objektívni a že súdime podľa toho, čo oči vidia a uši
počujú. A rovnako zabúdame i na slová Pána Ježiša: „Nesúďte, aby ste neboli súdení; lebo
akým súdom súdite vy, takým budete súdení, a akou mierou meriate vy, takou bude vám
namerané. Prečo bratovi vidíš v oku smietku, a vo vlastnom oku nebadáš brvno?“ (Mt 7, 1 –
3) Súd patrí Pánovi Ježišovi Kristovi – presne tak, ako to vyznávame i v Apoštolskom
vierovyznaní. Preto sa nebojme, že by nespravodlivosť a bezbožníci neboli potrestaní. Kristov
druhý príchod urobí koniec bezbožníkom. Využívajme preto čas milosti, ktorý máme, a čiňme
pokánie, verme v evanjelium, pretože sa priblížilo kráľovstvo Božie. Amen.
Modlitba:
Pane, osvieť nás slnkom pravdy a spravodlivosti, ktoré nad nami vychádza v Ježišovi
Kristovi. Daj, aby aj dnes nám bolo Tvoje slovo sviecou pre naše nohy a svetlom našim
chodníkom. Nedovoľ, aby sme sa stavali do pozície sudcov, ale daj, aby sme nezabúdali na to,
že Ty si Ten, ktorý bude súdiť svet vo svojej spravodlivosti a milosti. Amen.
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