Sobota 19. decembra 2015
Text: Ž 116, 5
5
Milostivý je Hospodin a spravodlivý, náš Boh sa zľutováva.
Piesne: ES č. 642, 355
Zamyslenie nad Božím slovom:
Uvedený žalm obsahuje žaloby, prosby i vďaky. Preto býva exegétmi ako celok aj rôzne
ponímaný a označovaný. Niektorí ho vnímajú ako žalm vďaky, iní ako žalospev. Žalm
sa začína radostným vyznaním lásky k Hospodinovi. Svoju veľkú lásku vysvetľuje
žalmista tým, že Hospodin vypočul hlas jeho prosieb, keď sa k nemu utiekal o pomoc.
V ďalších veršoch žalmista opisuje ťažkú situáciu, z ktorej ho Hospodin zachránil.
Opisuje, ako bol obkľúčený povrazmi smrti a ohrozovalo ho samotné peklo. Skutočnosť
záchrany vyjadruje práve 5. verš. Síce všeobecne vo forme veleby a oslavy Božej
milosti a spravodlivosti, no predsa je jasné, že Hospodin sa zmiloval nad svojím sluhom
a zachránil ho. Božím zásahom sa situácia obrátila v prospech žalmistu. Hospodin mu
zachránil život, znova mu ho daroval.
Každý jeden z nás je niekedy v pozícii žalmistu. Keďže všetci sme hriešni, každý z nás
bol Hospodinom zachránený, každému z nás Boh daroval život. A, naopak, každý z nás
prechádzal v živote rôznymi súženiami. Práve v ťažkých chvíľach spoznávame Boha
a Jeho vlastnosti. A práve 5. verš nám hovorí: „Milostivý je Hospodin a spravodlivý, náš
Boh sa zľutováva.“ Hospodin je spravodlivý – čo znamená, že všetci sú pred Ním rovní
a nikoho neuprednostňuje. Na každého hľadí ako na svoje jedinečné stvorenie, ako na
svoje milované dieťa. Hospodin je milostivý – to zahŕňa Jeho dobrotu, láskavosť,
milosrdenstvo a lásku. Ak by nebolo Božej milosti, ostatné Božie vlastnosti by vylučovali akýkoľvek prístup človeka k Nemu. Našťastie to tak nie je, lebo On túži poznať
každého z nás osobne. Nad každým sa zľutováva, a preto ani my nezabúdajme na
Hospodina. Nielen vtedy, keď sme skúšaní životom. Nielen vtedy, keď sa nám v živote
darí, ale vždy. Vždy majme na pamäti, že to, čo máme, máme z Božej milosti.
Nezabúdajme Mu – tak ako žalmista – ďakovať a oslavovať Jeho meno. Nezabúdajme
najmä v predvianočnom období, že „tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného
Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho“ (J 3, 16). Amen.
Modlitba:
Nebeský Otče, Tvoja bezhraničná milosť a trpezlivosť zachránila už nejedného
hriešnika. Ty sa nad nami zľutovávaš a odpúšťaš nám naše previnenia. Za to Ti patrí
naša vďaka. Daj, aby sme mali srdcia otvorené pre Teba a Tvoje evanjelium. Daj, aby
naše životy boli vedené Tebou. Prosíme, naplň nás v tomto predvianočnom čase svojím
pokojom a svojou milosťou, aby sme naplno vnímali a prijímali dar, ktorý si nám dal
v Ježišovi Kristovi. Prosíme, Pane, Ty nás ochraňuj a sprevádzaj celým naším životom.
Amen.
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