Streda 2. decembra 2015
Text: Jer 23, 5 – 8
5Ajhľa, prichádzajú dni - znie výrok Hospodinov - keď vzbudím Dávidovi spravodlivý
výhonok, ten bude panovať ako kráľ, bude múdro konať a uplatňovať právo a
spravodlivosť v krajine. 6Za jeho čias Júda dôjde spásy a Izrael žiť bude v bezpečí. A toto
bude jeho meno, ktorým ho budú volať: Hospodin - naša spravodlivosť. 7Preto, hľa,
prichádzajú dni - znie výrok Hospodinov - keď nebudú už hovoriť: Akože žije Hospodin,
ktorý vyviedol Izraelcov z Egypta, 8ale: Akože žije Hospodin, ktorý vyviedol a priviedol
potomstvo domu Izraela zo severnej krajiny a zo všetkých krajín, do ktorých som ich
rozohnal. A budú bývať na svojej pôde.
Piesne: ES č. 565, 642
Zamyslenie nad Božím slovom:
Pod adventom rozumieme nielen štvortýždňové obdobie, avizujúce, že znovu budú
Vianoce. Advent je v kresťanskej cirkvi obdobím duchovnej prípravy na vrcholnú
svetodejinnú udalosť, ktorou je príchod Syna Božieho, Spasiteľa Ježiša Krista, do nášho
sveta. Predpovede o Ňom nachádzame už u prorokov Starej zmluvy: „A toto bude Jeho
meno, ktorým ho budú volať: Hospodin – naša spravodlivosť.“ Na vysvetlenie: v Starej
zmluve spravodlivosť sa rovná spaseniu. U proroka Izaiáša čítame: „Lebo dieťa sa nám
narodilo, syn nám je daný…“ (Iz 9, 5a) Tieto proroctvá sa už naplnili. Do dejín ľudstva
vstúpil Ježiš v „plnosti času“. Aký to bol čas? Proroci Ho opisujú v obraze o pastieroch
a ovciach. Vodcovia Izraela sa svojmu poslaniu spreneverili, falošne prorokovali a ľud,
zvádzaný klamnými nádejami, sa rozpŕchol ako ovce bez pastiera. Hrozil zánik –
duchovný aj politický. Nádej mohla prísť už len od Boha. Aj tu je Boží súd spojený
s milosťou. Božia milosť sa prejavila v proroctve o príchode Pomazaného, Kráľa spásy.
„Veľká bude jeho vláda a nebude konca pokoju na tróne Dávidovom… (Iz 9, 6a) Právo
a spravodlivosť budú základom verejného i súkromného života. Je to záchrana podobná
vyslobodeniu izraelského národa z egyptského otroctva. Vodcovia Izraela Ježišovu
priamu zvesť o príchode kráľovstva Božieho odvrhli a Bohom zoslaného Pomazaného
a Kráľa ukrižovali. Izraelský ľud výzvu Jána Krstiteľa k pokániu splnil navonok krstom
vodou v Jordáne, ale krst Ježiša Krista Duchom Svätým mu nebol dopriaty. Lebo aj Ján,
posledný prorok ukazujúci priamo na Spasiteľa sveta (J 1, 29), bol umlčaný.
V akom čase žijeme dnes? Žijeme v očakávaní príchodu Ježiša Krista v moci a sláve?
Svet je zvádzaný „duchom času“, ktorý prekrúca Božie posolstvá. Plnenie Božích
prikázaní (praktické kresťanstvo) prestáva byť základnou normou života. Právo
a spravodlivosť, úcta k človeku, poctivosť a charakternosť sú nahrádzané mocou
a bohatstvom. „… ako bolo za dní Noáchových… jedli, pili, kupovali a predávali… (L 17,
26 − 28) Tieto pokúšania ovplyvňujú nás všetkých!!! Preto „… nepripodobňujte sa
tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením mysle,“ vyzýva nás apoštol Pavel (R 12, 2a).
„… už je čas prebudiť sa zo sna. Lebo teraz je nám spasenie bližšie… (R 13, 11b) Čas
adventu, čas milosti sa skracuje. Je to výzva k pokániu, aby sa Hospodin stal aj našou
spravodlivosťou – aj našou spásou. Amen.
Modlitba:
Svätý Bože, ďakujeme Ti za Tvoje sväté slovo, bez ktorého by sme blúdili v temnote
života. Prosíme Ťa, požehnaj nás pravou vierou, ktorá nás priviedla k Tebe. Obdar nás
láskou, ktorá rozdáva a prijíma skutočné šťastie. Obdar nás pokorným srdcom, ktoré túži
po pokání a znovuzrodení. Obdar nás Teba milujúcim srdcom a ochotou pre každý dobrý
skutok. Prosíme Ťa, buď naším pevným hradom a bezpečným útočiskom. Požehnaj nás
plnosťou svojej milosti, aby sme Ťa vedeli vyvýšiť a osláviť skrze Ježiša Krista, nášho
Pána. Amen.
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