Sobota 8. októbra 2016
Text: Ž 138, 8b
Ó, Hospodine, Tvoja milosť trvá naveky; neopusť diela svojich rúk.
Piesne: ES č. 496, 250
Zamyslenie nad Božím slovom:
Prosba žalmistu Dávida nám pripomína naše každodenné volanie k Hospodinovi. Prosíme Ho
o dary, ktoré nemôžeme získať svojou vlastnou činnosťou. Prosíme Ho o obdarovanie darmi pre
časný i večný život. Nikto iný, jedine On nám ich môže dať. Apoštol Jakub vo svojom liste píše:
„Len dobrý údel a len dokonalý dar pochádza zhora od Otca svetiel…“ (Jk 1, 17) Pre Dávida
tým darom bola záchrana života. Hospodin ho vytrhol z moci nepriateľa. Zachránil ho v čase
najväčšej biedy, lebo nedúfal vo svoje skutky, ale sa spoľahol na Jeho zasľúbenia. Napokon
apoštol Pavel, ktorý najčastejšie používa slovo milosť, hovorí, že ona je tým, čo dosahujeme bez
skutkov ako veľký dar. Dávid i Pavel spoznali Pána Boha v plnosti Jeho milosti. Preto
v Pavlových listoch sa toto slovo vyskytuje viac ako deväťdesiatkrát. Dávid i Pavel vedia, že ich
život je priamo závislý od Pána Boha, od Jeho milosti. Dávid to spoznal, keď ho Saul, nepriatelia
či vlastní domáci prenasledovali. Pavel spoznal milosť Božiu pri Damasku, keď Ho Pán omilostil
bez akýchkoľvek zásluh a hodností. Jeden i druhý si nežiadajú nič iné, len aby táto milosť trvala
naveky, aby Hospodin neopustil diela svojich rúk.
Sme dielom Božím. On nás stvoril z veľkej lásky. Nenechal nás zahynúť v našich hriechoch. Vo
svojom Synovi nám pripravil spasenie, keď sme boli mŕtvi v prestúpeniach. Vštepil nás do
svätého koreňa, ktorý nás posväcuje, aby sme v sebe mali večný život. Takto vnímame svoj život.
Aj my každý deň cítime, že sme závislí od Darcu všetkých darov, dobrých a dokonalých. Potom
každý deň dvíhajme svoje ruky k Hospodinovi, skláňajme svoje kolená pred Ním a prosme: „Ó,
Hospodine, Tvoja milosť trvá naveky; neopusť diela svojich rúk.“ Neopusť nás, Hospodine,
zostaň s nami, aby sme nezahynuli. Amen.
Modlitba:
Drahý Pane Ježiši Kriste, uvedomujeme si Tvoju veľkú milosť, v ktorej si sa sklonil k nám.
Oslavujeme Tvoje sväté meno a skláňame pred Tebou svoje kolená, lebo si veľký a nadovšetko
láskavý Boh a náš Pán. Ďakujeme Ti za dielo spásy, ktoré si dokonal za nás na Golgote. Hriech
nás oddelil od Teba, svätého Boha. Boli by sme museli biedne zahynúť, keby si nás Ty nemiloval
viac ako svoj život. Ľutujeme všetko, čím sme sa proti Tebe, blížnym i sebe previnili, a tak sme
prestúpili Tvoje prikázania. Prosíme Ťa, odpusť nám naše hriechy, skloň sa k nám vo svojej
milosti a zahlaď naše priestupky. Prosíme Ťa, dary Svätého Ducha nám neodnímaj, aby sme
s Jeho pomocou mohli zlepšiť svoje životy a v Teba neustále dúfať a len na Teba sa spoliehať.
Amen.
Mgr. Slavomír Gallo, námestný farár v CZ ECAV Vranov nad Topľou (ŠZS)
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