Piatok 25. novembra 2016
Text: Ž 126
1Pútnická pieseň. Keď zmenil Hospodin údel Siona, boli sme ako vo sne. 2Vtedy sme mali ústa
plné smiechu a jazyk plesania. Vtedy hovorili medzi pohanmi: Veľké veci urobil s nimi
Hospodin! 3Veľké veci urobil s nami Hospodin, preto sme sa radovali. 4Zmeň údel náš,
Hospodine, ako potoky v Negebe! 5Tí, ktorí so slzami rozsievajú, žať budú s plesaním. 6Chodí a
chodí s plačom ten, čo nosí semeno na siatie; iste príde domov s plesaním, znášajúc svoje snopy.
Piesne: ES č. 466, 676
Zamyslenie nad Božím slovom:
V 126. žalme sa dočítame o dvoch údeloch – o údele Sionu a o našom údele. Žalmistove slová sa
nás jemne dotýkajú, aby sme lepšie pochopili Božie pôsobenie. Prvý údel – údel Sionu je
začiatkom a východiskom. Je to Boží čin milosti a záchrany, ktorým sa Pán Boh vždy prikláňa
k svojmu ľudu. Starozmluvný ľud Boží pocítil túto zmenu pri návrate z babylonského
vyhnanstva. Hospodin ho priviedol naspäť do zasľúbenej krajiny, kde smeli znovu vybudovať
mesto Jeruzalem, chrám a Sion. Ústa navrátilcov boli plné smiechu a plesania: „Veľké veci urobil
s nami Hospodin, preto sme sa radovali.“ Boh koná veľké veci s ľuďmi vždy ako prvý. Mení
údel, odpúšťa, navracia domov a znovu daruje zasľúbenú krajinu tým, ktorí ju kvôli svojim
hriechom a priestupkom stratili. Hospodin tak koná aj s nami. V evanjeliu počujeme o Božom
jedinečnom čine milosti, ktorým nás skrze Pána Ježiša zachránil z vyhnanstva hriechu a pripravil
pre nás domovinu nebeského kráľovstva. Starozmluvný i novozmluvný Boží ľud má so svojím
Pánom rovnakú skúsenosť: „Veľké veci urobil s nimi Hospodin! Veľké veci urobil s nami
Hospodin…“ Vo veľkých veciach Hospodinových nachádzame svoju nádej a útechu aj my, malí
ľudia.
V našich každodenných životoch sa prelínajú slzy s radosťou. Druhá časť žalmu nás však učí
v nádeji prosiť Hospodina o zmenu údelu. Povzbudzuje nás slovami: „Tí, ktorí so slzami
rozsievajú, žať budú s plesaním.“ Veľkým veciam Božieho kráľovstva patrí nielen minulosť, ale
aj budúcnosť. Na Božiu prítomnosť medzi nami čakáme a o ňu prosíme. I keď teraz sa nám
zárodky nebeského kráľovstva môžu zdať malinké ako horčičné semienko, ono k nám prichádza
v Pánovi Ježišovi. V Ňom máme istotu budúcej radostnej žatvy. Amen.
Modlitba:
Nebeský Otče, Ty meníš údel hriešnikov, keď im odpúšťaš a dávaš im okúsiť svoje zmilovanie.
Pane, zmeň i náš údel pre zásluhy svojho Syna. Príchod Pána Ježiša Krista zmení raz a navždy
naše slzy na radosť a plesanie. Amen.
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