Štvrtok 8. decembra 2016
Piesne: ES č. 373, 329
Text: Jer 31, 1 – 7
„Z diaľky sa mu zjavil Hospodin: Miloval som ťa večnou láskou, preto som ti tak dlho zachoval
milosť.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Biblia nám zvestuje jedno nádherné posolstvo: spasenie človeka Boh nenaplánoval dodatočne.
Jeho láska k človeku rátala s každou možnosťou. Boh miloval hriešnikov dávno predtým, než
sme sa nimi stali, a skôr, než povstal tento svet. Nie je jednoduché pochopiť to. Aj v situácii
izraelského národa, keď sa videlo, že každá Božia snaha zlyháva a Izrael si ide ďalej svojou
cestou, Boh začína od seba. Z Jeho strany prichádza zasľúbenie obnovy národa, jeho vykúpenie
a záchrana – bez akýchkoľvek zásluh zo strany národa. Ešte len nadíde deň, keď sa Izrael vráti a
„... keď volať budú strážcovia na vrchu Efrajim: Hor sa, vystúpme na Sion, k Hospodinovi,
svojmu Bohu!“ (v. 6), a Boh už zasľubuje požehnanie a záchranu. Aj pre nás platí, že Boh nás
nezačal milovať „vďaka“ Kristovej smrti. Boh nás miloval už predtým, a práve preto Ježiš zomrel
(J 3, 16). Kristova smrť pripravila cestu, aby Boh mohol zachrániť človeka od nevyhnutných
následkov jeho hriechu, a pritom nedehonestovať svoju spravodlivosť. Boh dobrovoľne prijal
podmienku – hriešnikom odpustiť takým spôsobom, aby to bolo v súlade s Jeho charakterom, to
znamená byť spravodlivý a milosrdný zároveň. Keby stačilo „odpustiť“, nebol by potrebný kríž.
Kríž tento problém vyriešil – Boh mohol byť spravodlivý, a súčasne milosrdný. Jedine v Bohu sa
dokážu skĺbiť tieto dve vlastnosti – spravodlivosť a milosrdenstvo. Jedine Boh dokáže odsúdiť
hriech bez toho, aby odsúdil toho, kto ten hriech koná. Jeho láska dokázaná v Ježišovi na kríži
vedie hriešnika k pokániu a vyznaniu hriechov. Vyznanie mení nás, nie Boha. Vyznanie nám
pomáha lepšie pochopiť, aký odporný je Bohu hriech. Vyznanie je priznanie si našej hriešnosti
a potreby Spasiteľa. Ním sa posilní naša osobná viera v Krista. Vyznanie hriechu pred Bohom je
súčasťou procesu posvätenia. Procesu, ktorý nás, hriešnikov, obnovuje, posväcuje a približuje
k nášmu Bohu. Lebo Boh svoj ľud miluje večnou láskou a zachránil nás dávno predtým, ako sme
prišli na tento svet. Amen.
Modlitba:
„Dobroreč, duša moja, Hospodinovi a nezabúdaj na žiadne Jeho dobrodenia! On odpúšťa ti
všetky tvoje viny. On uzdravuje všetky tvoje choroby. Život ti vykupuje z hrobu, venčí ťa milosťou
a milosrdenstvom.“ (Ž 103, 2 – 4) Amen.
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