Utorok 18. júla 2017
Piesne: ES č. 454, 455
Text: R 9, 14 – 26
„Na to som ťa povolal do života, aby som na tebe dokázal svoju moc a aby sa moje meno
rozhlasovalo po celej zemi.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Náš dobrotivý nebeský Otec nie je od nikoho a od ničoho závislý. Preto si my ľudia
nemôžeme od Neho nič nárokovať ani vymáhať. To potvrdzujú slová apoštola Pavla, ktorý
hovorí: „Zmilujem sa nad tým, komu som milostivý, a zľutujem sa nad tým, s kým mám
zľutovanie.“ To znamená, že Pán Boh udeľuje svoju milosť tomu, komu chce. A práve v tom
je veľká nádej a milosť pre všetkých úprimne sa kajúcich hriešnikov. Podľa slov, ktoré kedysi
povedal faraónovi: „Na to som ťa povolal do života, aby som na tebe dokázal svoju moc a aby
sa moje meno rozhlasovalo po celej zemi“, tak koná aj dnes s nami. Nad kým chce, nad tým
sa zmilúva, a koho chce, toho zatvrdzuje. My to musíme v pokore prijať a neodvrávať Mu.
Nesmieme v tom však vidieť ani Boží hnev. On nás vždy vedie tak, aby sme si uvedomili
svoju biedu, svoje hriechy, a nikdy nehľadali spravodlivosť v sebe, ale jedine v Ježišovi
Kristovi. Veď niet na zemi človeka, ktorý by bol hodný Ježišovej milosti, lásky a odpustenia.
My si nemôžeme zakladať na svojich zásluhách, ktoré nemáme, ani na svojej spravodlivosti.
V nás je predsa všetko zlé, skazené a hriešne. No Pán Ježiš svojím utrpením a smrťou na kríži
berie na seba naše hriechy a viac na ne nemyslí. Všetci vieme, že život na tejto zemi bol
najprv čistý a krásny, lebo prvý človek bol stvorený na obraz Boží. Potom bol človek
skazený, hriechom znetvorený, a napokon zase prišiel nový, krásny život, a to v Ježišovi
Kristovi, z ktorého žiari obnova nášho ľudského života. Jeho evanjelium sa stalo druhou
príležitosťou k novému životu. Pán Ježiš vidí v každom človeku možnosť obnovy a nápravy −
najmä v tých, ktorí si myslia, že pre nich niet nádeje na záchranu. On vzal na seba hriechy
všetkých ľudí a zaplatil za ne životom. Veď akou črepinou bol Zacheus? Akou rozbitou
nádobou bola Mária Magdaléna? Akou krehkou nádobou bol Peter? A Ježiš z nich vytvoril
nádoby ku cti a sláve Božej. A táto premena obnova hriešneho človeka stále trvá, lebo hrnčiar
má moc nad hlinou, aby z tej istej hmoty vytvoril jednu nádobu ku cti a druhú k hanbe. My
sme len hlina, ale môžeme byť vyvolenou nádobou, keď budeme v úprimnom pokání
vyznávať a prosiť: Biedny ja človek! Otče, zhrešil som proti nebu i proti Tebe, zmiluj sa nado
mnou podľa svojej milosti! Amen.
Modlitba:
Drahý náš Pane Ježiši Kriste! Vyznávame, že sme často našli svoje srdcia i myšlienky
otvorené pominuteľným veciam a zabúdali sme na Teba. Preto Ťa úprimne prosíme
o odpustenie hriechov, ktoré nás sužujú, a skladáme ich k Tvojim nohám. Zmiluj sa nad nami
a vytvor z nás nádoby milosti a lásky, aby sme žili ako poslušné, vykúpené a Duchom
posvätené deti. Amen.
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