Utorok 6. decembra 2016
Piesne: ES č. 5, 10
Text: Iz 59, 15b – 20
„Ale pre Sion príde ako Vykupiteľ, aj pre tých, ktorí sa v Jákobovi odvrátili od priestupku – znie
výrok Hospodinov.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Adventný čas nás pripravuje na príchod Spasiteľa. Dnes nám na to chcú poslúžiť aj slová proroka
Izaiáša z 59. kapitoly. Prorok Izaiáš v nich hovorí o Hospodinovom diele spásy, ktoré
pripodobňuje k dravému prúdu rieky. Je to básnické prirovnanie, za ktorým sa ukrýva dôvod
spásonosného Božieho diela. Týmto dôvodom je nespravodlivosť, prekrúcanie práva a opustenie
pravdy, s ktorými sa stretáva. Na otázku: Aký je dôsledok takéhoto počínania? môžeme počuť
odpoveď: Smutný. Mnohým berie dokonca chuť i radosť zo života. Že by Pán Boh túto situáciu
nevidel? Vidí, ba vidí aj to, že proti tejto situácii nikto neprotestuje, nikto neprejavuje odpor.
Preto musí zasiahnuť On, Hospodin. Nemá kto bojovať, preto musí bojovať On, Hospodin. Jeho
zásah a Jeho boj bude spojený s Jeho spravodlivosťou a prinesie pre nás záchranu a premenu.
Boh potrestá a zahubí svojich protivníkov. Obráti sa k nim v hneve. Potrestá aj tých, ktorí Ho
nepoznali, ale konali zlo. Taký je Boží spravodlivý hnev. No a to je dôvod, prečo by sme sa i my
mali zastaviť, stíšiť a premýšľať, pretože pred Bohom a Jeho spravodlivosťou neutečieme. Boží
príchod je ako valiaca sa rieka, ktorá nás dobehne, hovorí prorok. No hovorí aj toto: Na jednej
strane ide o príchod spravodlivosti, ktorá bude súvisieť s trestom, na druhej strane však ide
o príchod spásy, o prejav Božej horlivej lásky. Človek sa nemôže vyslobodiť zo svojich hriechov
vlastnými zásluhami, preto Pán Boh posiela svetu Vykupiteľa. Chce, aby sa všetci mohli
zachrániť. Obdobie očakávania na príchod Spasiteľa je preto obdobím pokánia, poznávania
vlastnej hriešnosti, Božej spravodlivosti, ktorá hriech trestá, ale aj obdobím očakávania na
príchod Vykupiteľa, čo sa naplnilo v príchode Pána Ježiša Krista. Preto kiež aj dnes nás Božie
slovo vedie k pokániu, a zároveň k nádeji na spasenie, ktoré nám ponúka Boh vo svojom Synovi
a v našom Spasiteľovi Pánovi Ježišovi Kristovi. Amen.
Modlitba:
Hospodine, Bože náš, ďakujeme Ti za všetko, čo si pre nás vykonal. Tvoje zasľúbenie, že pošleš
svetu Vykupiteľa, sa naplnilo. To nám prináša nádej. Vo svete sa deje mnoho zlého, ale Tvoja
spravodlivosť všetko zlé premôže a Tvoja láska zachráni každého, kto na Teba očakáva, spolieha
sa na Teba a dôveruje Ti. Prosím Ťa, Hospodine, kiež medzi tých, ktorí očakávajú na svojho
Vykupiteľa, spoliehajú sa na Neho a dôverujú Mu, smiem patriť i ja, moji najbližší, priatelia aj
bratia a sestry z našej cirkvi. Amen.
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