Pondelok 3. júla 2017
Piesne: ES č. 328, 448
Text: Iz 43, 22 – 25
„... o mňa si sa netrápil, Izrael... ty si ma zaťažoval svojimi hriechmi, trápil si ma svojimi
vinami. Ja, ja zotriem tvoje priestupky kvôli sebe samému a na tvoje hriechy nebudem
spomínať.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Od prvých stránok Biblie by sme sa mohli pristavovať pri pádoch a hriechoch starozmluvného
ľudu Božieho. Hrešil, a preto prichádzali tresty. Poklesky sú aj pri nás, nuž ani tresty
nechýbajú. V čom sa zvlášť prejavovala hriešna minulosť Izraela a vyvolávala Boží trest?!
Jákob nevzýval Hospodina, Izrael sa Oň netrápil, neuctil Ho svojimi zápalmi, nekupoval Mu
za peniaze vonnú trsť..., ale, naopak, zaťažoval Ho svojimi hriechmi, trápil Ho svojimi
vinami. Tresty boli ako výchovný prostriedok, volanie ľudu na návrat na Božiu cestu.
Všimnime si, že pri trestoch nešlo o úplné zničenie; zvyšku bolo sľúbené obrátenie. Aj podľa
nášho dnešného textu nad súdom a prísnosťou Božou napokon víťazí Božia milosť,
milosrdenstvo a láska Božia, ktorá bola zjavená v Kristovi. Veď sme čítali: „Ja, ja zotriem
tvoje priestupky kvôli sebe samému a na tvoje hriechy nebudem spomínať.“ Aj na základe
týchto starozmluvných, plne evanjeliových zvestí Starej zmluvy o nezaslúženej, darovanej,
jednoducho, milostivej a milosrdnej Božej láske a Jeho dobrotivosti zdôrazňujeme zvlášť v
roku päťstého výročia reformácie milosť Božiu v plnosti času v Kristovi zjavenú. Ak sa
v Starej zmluve ozývalo slovo o milosti popri slove o súde, v Novej zmluve už zaznieva
naplno v živote a diele spásy nášho Vykupiteľa, v ktorom máme istotu, že aj naše priestupky
zotiera a ani naše hriechy nebude počítať. To je zasľúbenie Otca, realizované dielom spásy
Syna, čo nám vo viere privlastňuje Duch Svätý. Naša spása jedine z milosti je teda dielom
Svätej Trojice. Nám ju len treba bez pochybovania prijať. Je to spása v nádeji, lebo ešte platí
to Lutherovo, že každého dňa hrešíme a zasluhujeme si trest. A tak vo viere a nádeji, kráčajúc
pred Trojjediným Bohom, vďační za dar spásy aj za ten, ktorého raz budeme účastní v plnosti
tam v sláve, v pokore počúvnime hlas: „Pokánie čiňte...!“ (ES č. 332) Amen.
Modlitba:
Pane a Bože náš, Ty si ľútostivý a milostivý Boh, zhovievavý, hojný v milosti a vo vernosti.
Ako jasné zore svietila Tvoja milosť už v Starej zmluve, až naplno zažiarila nám v príchode a
diele spásy Pána Ježiša Krista. Pomáhaj nám pôsobením Ducha Svätého prijímať úprimnou,
nepochybujúcou vierou ten dar darov – odpustenie hriechov, a tak aj milosť, milosrdenstvo a
Božie dobrodenia na každý nový deň. Dopomôž nám k tomu, aby sme po púti tu v časnosti
v Tvojej sláve a pre zásluhy Spasiteľa zažili plnosť a dokonalosť Tvojho odpustenia. Daj to z
milosti, požehnaný Pane, teraz i na veky vekov. Amen.
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