Streda 15. februára 2017
Piesne: ES č. 329, 321
Text: Dan 9, 8 – 19
„Pane, pre všetku Tvoju spravodlivosť nech sa odvráti Tvoj hnev a Tvoja prchkosť od Tvojho
mesta Jeruzalema a od Tvojho svätého vrchu. Lebo pre naše a pre neprávosť našich otcov je
Jeruzalem a Tvoj ľud na potupu všetkým okolo nás...“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Dejiny ľudstva vo svojich počiatkoch boli poznačené hriechom neposlušnosti voči Bohu.
Podobne aj dejiny Izraela už v začiatkoch poznačil hriech. Izraelci ako vyvolený národ
zakusovali mnohé Božie dobrodenia počas putovania z egyptského otroctva do zasľúbenej zeme.
Odpoveďou Izraelcov na Božiu vernosť bola neposlušnosť a vzbura proti Božiemu vedeniu.
Izraelci sa napokon dostali do babylonského zajatia a babylonský kráľ Nebúkadnecar dobyl
Jeruzalem a zrovnal chrám so zemou. Do babylonského zajatia sa vo svojej mladosti dostal aj
Daniel so svojimi priateľmi. Keď sa mu dostalo vzdelania na kráľovskom dvore, Nebúkadnecar
mu zveril vysoký úrad. Proroci hovoria o Jeruzaleme ako o strede budúceho Mesiášovho
kráľovstva. Prorok Daniel, ktorý bol Bohom obdarený neobyčajnou múdrosťou, porozumel, že sa
blíži čas obnovy mesta Jeruzalema a Božieho chrámu. Obával sa však, že kvôli neposlušnosti
Izraelcov môže byť jeho obnova pozastavená. Boží ľud tým, že opúšťa Božie cesty, dopúšťa sa
hriechu, ktorý sa javí ako prekážka najvyššieho stupňa pre uskutočnenie Božieho plánu o Izraeli.
Preto sa Daniel postí, vyznáva hriechy svojho ľudu, jeho neveru a vzburu a prosí Hospodina
o odpustenie jeho previnení v kajúcej modlitbe: „Teraz však, Bože náš, počuj modlitbu svojho
služobníka a jeho úpenlivé volanie. Kvôli sebe samému, Pane, rozjasni svoju tvár nad svojou
spustošenou svätyňou.“ Prorok odsudzuje hriech a vyzýva ľud k pokániu a obráteniu. Boh
zostáva verný aj napriek nevernosti človeka. Nová zmluva obracia náš duchovný zrak na Božieho
Syna, ktorý prišiel vyslobodiť človeka z hriechu. Pán Ježiš – rovnako ako proroci a Ján Krstiteľ –
hlása obrátenie človeka ako radikálnu premenu ducha a srdca človeka, aby ten prijal Božiu
priazeň. Ježiš hriech odsudzuje, ale hriešnika miluje. Ani my nezabúdajme po každom hriechu,
ktorého sa dopustíme z ľudskej slabosti a krehkosti, na kajúci návrat k stratenej či zabudnutej
láske nebeského Otca. Amen.
Modlitba:
Pane a Bože náš, ďakujeme Ti za to, že nám vo svojej veľkej láske a milosrdenstve odpúšťaš
naše hriechy a previnenia, ktorými sme Ťa ranili. Tvoja dobrota k nám ľuďom je nekonečná,
Tvoje odpustenie nepozná hranice. Prosíme Ťa, neopúšťaj nás ani v budúcnosti, ale svojou
milosťou stoj pri nás, keď s úprimným a kajúcim srdcom k Tebe prichádzame a prosíme
o odpustenie svojich hriechov. Bože, vypočúvaj naše prosby a modlitby, ktoré Ti predkladáme,
a o pomoc Ťa prosíme. Amen.
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