Streda 22. februára 2017
Piesne: ES č. 368, 373
Text: Iz 28, 23 – 29
„Aj to pochádza od Hospodina mocností, divný je Jeho plán, veľká je Jeho múdrosť.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
V predchádzajúcich kapitolách zaznieva z úst proroka Izaiáša zvesť o prísnom Božom súde. Sú to
tvrdé slová, ktoré môžu u čitateľa Písma svätého vyvolávať počudovanie, že až takto tvrdo vie
Hospodin súdiť svoj ľud. Lenže hneď na to zaznieva zvesť, ktorú zvestuje ten istý prorok o
oráčovi, roľníkovi. V obrazoch práce oráča prorok objasňuje, že Božiemu milosrdenstvu nie je
nikdy koniec. Hospodin trestá – súdi, ale je aj milosrdný. Nie je to ľahké prijať a pochopiť, preto
prorok hovorí podobenstvo a vyzýva k počúvaniu. Božie súdy nás vychovávajú a poučujú a v
konečnom dôsledku vedú k tomu, aby bol človek schopný rozpoznať a uskutočňovať Božiu vôľu
a aby bol aj v ľudskom diele oslávený Hospodin. Božie konanie je pripodobnené k práci, ktorú
musí konať oráč. Oráč nielen orie, ale jeho práca sa mení podľa okolností a potreby. Nie je stále
rovnaká, je konaná z Božej múdrosti, o ktorej prorok hovorí, že je od Boha. Roľník používa
podľa potreby rôzne nástroje, používa primerané postupy – napríklad, aby nerozdrvil pri mlátení
zrno, ktoré vypestoval. Cieľom práce roľníka je dopestovať úrodu, aby bola na úžitok. Hospodin
koná podobne. Zmyslom Jeho súdov nie je ničenie a skaza, ale zachovanie života a náprava
vzťahov. Vidieť za Božími súdmi Božiu lásku je pre človeka neľahké. Toto Izaiášovo
podobenstvo v hodine Božích súdov pre Izrael zaznieva veľmi nádejne. O tejto nádeji hovorili
starozmluvní proroci slovami: „Boh nemá záľubu v smrti hriešneho človeka, ale chce, aby sa k
nemu obrátil.“ Tento Boží úmysel sa naplno uskutočnil v diele Ježiša Krista. Uchopiť vierou celé
dielo Ježiša Krista je pre človeka nádejné. Takto to vyjadril i Martin Luther, keď povedal o
Ježišovi Kristovi, ktorý príde súdiť živých i mŕtvych: „... mňa i všetkých mŕtvych vzkriesi a dá
život večný mne i všetkým v Krista veriacim.“ Amen.
Modlitba:
Kriste, Pane náš, Sudca najmilostivejší! Daj nám aj dnes v moci Ducha Svätého rozumieť
Tvojmu slovu i prijať z neho úžitok. Priznávame, že mnohorakým spôsobom hrešíme a Tvoju
milosť si nezaslúžime, ale vieme, že Ty si nám láskavým a milosrdným Bohom. Netrestaj nás za
naše viny, veď nás k pokániu a odpusť nám naše hriechy. Za to Ťa chceme chváliť po všetky časy
až na veky vekov. Amen.
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