Štvrtok 29. decembra 2016
Piesne: ES č. 59, 58
Text: Iz 1, 9
„Keby nám Hospodin mocností nebol ponechal malý zvyšok, boli by sme ako Sodoma, Gomore
by sme sa podobali.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Aj na základe tohto krátkeho verša vieme povedať, že Boží ľud v dobe proroka Izaiáša na tom
nebol veľmi dobre. V predchádzajúcich veršoch čítame: „Vaša krajina je púšťou, vaše mestá sú
vypálené. Vašu roľu pred vami obžierajú cudzinci, pustatinou je ako pri vyvrátení Sodomy. Dcéra
Sion zostala ako búdka na vinici, ako koliba na uhorkovom poli, ako obliehané mesto.“ Na
základe toho by sme pokojne mohli povedať, že stoja pred totálnym zánikom. A práve tento
zánik Božieho ľudu je pripodobnený skaze Sodomy a Gomory. Prežiť Boží hnev mohla len
hŕstka ľudí – malý zvyšok. Čím si to však tento malý zvyšok zaslúžil? Čím bol taký výnimočný?
Bola to ich zbožnosť? Dodržiavanie morálnych zásad? Nič z toho ich nezachránilo a nič z toho
nezachraňuje ani dnes. Bolo to Hospodinovo rozhodnutie, bola to Božia milosť, ktorá zachránila
ten malý zvyšok. Teda žiadne ľudské zásluhy, ako by sme to možno najradšej urobili my
v takomto prípade. Veď nám ľuďom sú predsa vždy bližší tí, ktorí sú usilovnejší, slušnejší,
dodržiavajú stanovené pravidlá a ešte aj navyše robia dobré veci. Záchrana, ktorá pochádza od
Hospodina, je prejavom Božieho rozhodnutia, Jeho milosrdenstva, Jeho milosti. Vidíme, že Pánu
Bohu na nás záleží. On si neželá našu záhubu, neželá si našu smrť, ale aj keď stojíme pred
zánikom, ktorý si zapríčiňujeme vlastným správaním, skláňa sa k nám vo svojej milosti. Máme
nádej na záchranu, nádej na život. Nezabúdajme však, že Božiu milosť si nezískame svojimi
správnymi postojmi či peknými a zbožnými skutkami. Veď naša záchrana je jedine z milosti
skrze vieru v Ježiša Krista – nášho Záchrancu a Vykupiteľa. To platí pre všetkých – či sa nám to
páči, alebo nie. Vykupiteľské dielo Ježiša Krista je univerzálne – týka sa všetkých. Kto napokon
bude patriť k malému zvyšku zachránených, nevieme, pretože to bude zjavené až na poslednom
súde. Avšak nezabúdajme, že aj naša záchrane je práve v tom malom zvyšku – v Ježišovi
Kristovi, ktorý bol pre mnohých taký bezvýznamný a nepatrný. Veď jedine milosťou Božou
skrze vieru v Ježiša Krista sme zachránení. A tak zvestujme túto záchranu, ktorá obstojí aj
z pohľadu života večného. Podeľme sa o túto radostnú zvesť a nenechávajme si zvesť o záchrane
len pre seba. Amen.
Modlitba:
Pane Bože, ďakujeme Ti za záchranu pre večný život, ktorú máme v Tvojom Synovi Ježišovi
Kristovi. Daj, nech nás táto záchrana od smrti večnej a moci diabolskej s pomocou Tvojho Ducha
premieňa každý jeden deň, aby sme sa dokázali spoliehať na ňu, a nie na vlastné zásluhy. Amen.
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