Sobota 24. septembra 2016
Text: Ž 89, 2
Ó, Hospodinovej milosti chcem spievať naveky, ústami ohlasovať Tvoju vernosť z rodu na rod.
Piesne: ES č. 490, 351
Zamyslenie nad Božím slovom:
Na základe prečítaných slov z úvodu 89. žalmu sa vynára otázka, čo vedie tohto muža k oslave
Hospodinovej milosti, o ktorej chce spievať. Zrejme ho k tomu viedlo to, čo vo svojom živote
z Božej milosti prežil. Nevypadol z Božej ruky, aj keď neraz upadol do slabosti − Hospodin ho
v tom nenechal. Vždy bol nablízku, aby ho pozdvihol, zachránil. Bol si vedomý toho, čo čítame
už v 84. žalme v 12. verši: „Lebo Hospodin Boh je slnkom a štítom, milosť a slávu udeľuje…“
Niekedy sa hovorí, že žiť z Božej milosti je ponižujúce, a ešte častejšie si to človek len myslí.
Vtedy sme však úplne na scestí. Milosť v Božom slove znamená, že nás Boh miluje bez dôvodu.
Dáva nám svoju lásku bez toho, aby sme si ju zaslúžili. Evanjelium je zvesťou o tom, že Boh
nám dáva všetko výmenou za nič. „Božím darom milosti je večný život v Ježišovi Kristovi.“ (R 6,
23) Dar milosti − to je dar, ktorý dostávame bez toho, aby sme si ho zaslúžili. A s týmto darom
súvisí sláva. Sme pred Bohom predstavení, ako keby sme nehrešili. Božia milosť nie to isté, ako
keď omilosťuje človek. Zločinec môže byť omilostený a oslobodený od trestu. No žiaden úrad
nemôže zločinca predstaviť tak, ako keby nehrešil. Práve to robí Boh, keď nám dáva svoju
milosť. On udeľuje milosť a slávu. Sme ospravedlnení za svoje hriechy a dokonale sme od nich
oslobodení. To nie je ponižujúce, ale znamená to byť vyvýšený v milosti. Dá sa vôbec pomyslieť
na niečo väčšie a blahoslavenejšie? A práve to má pred očami žalmista a o tejto vernosti a milosti
spieva Hospodinovi. Amen.
Modlitba:
Bože, ďakujeme Ti za Tvoju milosť, ktorou nás zahŕňaš v našom živote. Tvoja milosť nás
ospravedlňuje a očisťuje z našich hriechov. Tvoja milosť požehnáva prácu našich rúk, ako to bolo
aj v tomto roku. Tvoja milosť požehnáva polia i lúky, záhrady aj sady. Za to Ti aj my chceme
spievať žalm vďaky o Tvojej milosti a láske. Zároveň Ťa prosíme: Zostaň s nami aj naďalej so
svojou milosťou. Amen.
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