Piatok 5. januára 2018
Piesne: ES č. 233, 628
Text: 1M 9, 12 – 17
„12Boh ďalej riekol: Toto bude znamením zmluvy, ktorú pre všetky budúce pokolenia robím
medzi sebou a medzi vami i medzi všetkými živými tvormi, čo sú pri vás: 13svoju dúhu
kladiem na oblaky; bude znamením zmluvy medzi mnou a medzi zemou. 14Keď nakopím
oblaky nad zemou a ukáže sa dúha na oblakoch, 15rozpomeniem sa na svoju zmluvu medzi
mnou a medzi vami i medzi všetkými živými tvormi zo všetkého tvorstva; a vody sa už nestanú
potopou, aby zničili každé z tvorstva. 16Keď bude dúha na oblakoch, pozriem sa na ňu, aby
som sa rozpomenul na večnú zmluvu medzi Bohom a medzi každým živým tvorom zo všetkého
tvorstva, ktoré je na zemi. 17Vtedy riekol Boh Nóachovi: Toto je znamenie zmluvy, ktorú som
ustanovil medzi sebou a medzi každým tvorom, čo je na zemi.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Bojíme sa povodní, ktoré sužujú ľudí v mnohých častiach sveta. Bojíme sa, že to postihne aj
nás. Celosvetová potopa, ktorá by zaplavila a zničila celú zem, však už nebude. Pán Boh je
verný a zachováva svoje slovo. Ustanovil zmluvu medzi sebou a ľuďmi i každou živou dušou,
že už nebude potopy, aby zničila zem (v. 11). Na znak tohto sľubu dal dúhu na oblakoch po
daždi. Táto očami viditeľná dúha je poukazom na svätú Božiu milosť k nám ľuďom. Stala sa
symbolom nádeje. Je tu však ešte jedna, obrazne povedané, dúha, ktorá nie je hmotnej
povahy. Je to „dúha“ večnej Božej milosti a zmierenia zjaveného v narodenom Synovi
človeka, v Ježišovi Kristovi. Bez tejto nádeje by náš život strácal zmysel. Božia zmluva po
potope bola vlastne sľubom. Na jednej strane Boh, na druhej strane ľudia (aj všetko živé).
Druhá strana zmluvy je len prijímateľom. K ničomu nie je zaviazaná. Naproti tomu Božia
milosť, ktorá prišla v narodenom Spasiteľovi, je ponúkaná síce všetkým, ale je na rozhodnutí
každého jednotlivca, či ju prijme. Po potope dostalo ľudstvo druhú šancu. V Pánovi Ježišovi
dostáva každý človek šancu prijať Božiu milosť, záchranu pred večným zahynutím. Ako?
Obrátiť sa v pokání k Spasiteľovi, vyznať a zanechať hriechy a potom Ho nasledovať. Táto
zmluva bola spečatená na Golgote, keď Boží Syn vzal na seba trest za naše hriechy. Taká
drahá je to milosť. Príliš vzácna na to, aby sa niekomu vnucovala. Ako je to s nami? Využil si
už túto šancu? Ak áno, aj pre teba platí: „Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie sami
zo seba, je to dar Boží.“ (Ef 2, 8) Niekedy sa nám zdá, že je nás veľmi málo. Aj v korábe bolo
zachránených len osem ľudí. Božia vôľa však je, aby všetci ľudia boli spasení (1Tim 2, 4). O
Nóachovi čítame, že bol zvestovateľom spravodlivosti (2Pt 2, 5). Aj my máme zodpovednosť

za našich blížnych. Plačme vo svojom srdci a modlime sa za tých, ktorí sú kresťanmi len
podľa mena. Prijímajme s láskou vo svojich spoločenstvách hľadajúcich. Veď aj im je
ponúkaná prevzácna Božia milosť v Pánovi Ježišovi Kristovi. Aby bola v nebi radosť nad
hriešnikmi, činiacimi pokánie (L 15, 7), a aby sme sa aj s nimi raz stretli vo večnej Božej
radosti. Amen.

Modlitba:
Všemohúci Bože, ďakujeme Ti za druhú šancu, ktorú si dal ľuďom. Ty si tou našou nádejou.
Ty si verný Boh, ktorý plní svoje zasľúbenia. Ďakujeme Ti za Tvoju veľkú lásku. Prosíme Ťa,
milostivo pohliadni na nás, keď v rozličných pokušeniach upadáme do hriechov. Pomôž nám,
aby sme v tých hriechoch nezostávali, ale rýchlo činili pokánie. Prosíme Ťa za našich
blížnych, ktorí ešte neprijali Tvoju milosť. Pomôž im, aby poznali, ako veľmi Ťa potrebujú a
mohli sa stať radostnými omilostenými Božími deťmi. Amen.
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