Utorok 4. júla 2017
Piesne: ES č. 537, 495
Text: Sud 10, 6 – 16
„Izraelci povedali Hospodinovi: Zhrešili sme! Urob s nami, čo uznáš za dobré, len dnes nás,
prosíme, vysloboď. Vtedy odstránili cudzích bohov spomedzi seba a slúžili Hospodinovi.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Teologický pojem „sudcovský kruh“ je v tejto časti z Božieho slova opísaný veľmi
jednoducho. Synovia Izraela robili to, čo je zlé v očiach Hospodinových, preto ich vydal do
rúk ich nepriateľom; keď im bolo naozaj ťažko, kričali k Hospodinovi a prosili o záchranu. A
tu stretávame Stvoriteľa neba a zeme vo dvoch rovinách:
- ľudská: Hospodin pripomína svojmu ľudu mnohé situácie, keď ich zachránil, keď ich
oslobodil z rúk nepriateľov. Vyznieva to, akoby Izraelci urazili svojho Boha a On im hovorí:
Ja vás nezachránim, choďte a kričte si k bohom, ktorých ste si vyvolili, nech vám tí pomôžu v
čase vašej úzkosti. Keď si niečo pobabral, tak za to máš niesť aj dôsledky. Kašľali ste na mňa,
i ja vás okašlem. Ako vy ku mne, tak i ja k vám... A tu by sa to celé mohlo úplne skončiť a
všetko by bolo v poriadku.
- božská: Hospodin, vidiac úprimné pokánie a biedu svojho ľudu, predsa len sa zľutuje nad
nimi, hoci si to vôbec nezaslúžia a nemajú na pomoc, zmilovanie či požehnanie žiadny nárok.
Boh ide ďalej ako človek a dáva šancu aj tomu, komu nepatrí.
Aký je vlastne Hospodin? Spravodlivý alebo ľútostivý? S ktorou Jeho stránkou môže človek
počítať? Trúfnem si povedať, že ani s jednou, lebo Jeho rozhodnutia sú vzdialené nášmu
chápaniu a ešte viac sú vzdialené našej schopnosti predpovedať či predpokladať Jeho konanie.
Veľmi pekne to vyjadrujú Izraelci: „Urob s nami, čo uznáš za dobré...“ Je lepšie byť v rukách
Hospodina ako v rukách človeka či diabla. Lebo nech rozhodne akokoľvek, je to tak správne.
A ako sa končí sudcovský kruh? Keď Hospodin zachránil svoj ľud, prišlo požehnanie,
sloboda a prosperita. V takýchto podmienkach Izrael opäť zabudol na svojho Boha a slúžil
iným bohom. Nenachádzame takýto kruh aj vo svojom živote? Nekalkulujme s Božou
milosťou, lebo ľahko sa môže stať, že sa prepočítame. Amen.
Modlitba:
Pane náš, ďakujeme Ti, že Tvoje myšlienky prevyšujú tie naše. My ani nedokážeme
predpokladať Tvoje rozhodnutia o iných ani o sebe. Ešte viac Ti ďakujeme za to, že si naším
nebeským Otcom a môžeme Ti dôverovať, že aj keď nás trestáš, predsa len je nám lepšie v
Tvojej ruke ako kdekoľvek inde. Odpusť nám, Pane, že keď nám je dobre, rýchlo na Teba
zabúdame a hľadíme si svoje záujmy. Amen.
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