Utorok 10. októbra 2017
Piesne: ES č. 483, 550
Text: Žid 11, 17 – 22
„Po Izákovi bude sa volať tvoje potomstvo.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Všetci po stretnutí s Kristom v slove Božom musíme znova prehodnotiť svoj život. Robíme
tak preto, lebo nikto nemôže kráčať po starých cestách. Začíname žiť nový život „v duchu
a pravde“ ( J 4, 23), ktorý odporuje hriechu a smrti. Pavel po stretnutí so vzkrieseným
Kristom odchádza do púšte, aby sa započúval do Božieho slova. Keď sa potom po takmer
troch rokoch vrátil, bol z neho úplne nový človek. Začal sa venovať zvestovaniu Kristovho
evanjelia. V Liste Židom si zámerne vybral praotca Abraháma a ďalších, ktorí preslávili národ
Izrael svojou vierou a oddanosťou Bohu. Podľa Pavla každý moderný národ, ak chce, aby
existoval, musí nastúpiť podobnú cestu ako oni. Len milosťou skrze vieru v Ježiša Krista sa
dá porozumieť poslaniu, ktoré nám bolo zverené. Ako je staviteľ vyššie nad robotníkmi, tak je
Kristus nad všetkým, čo je. Pavel s touto pravdou predstúpil pred svet. Svojmu poslaniu sa
venoval až do svojej mučeníckej smrti. Jeho dielo môžeme obdivovať ešte i dnes. Aj napriek
tomu, že musel pre službu Kristovi zaplatiť najvyššiu cenu, stála za to, lebo pretrvala stáročia.
Dnes, pri čítaní jeho Listu Židom, stojíme len krôčik od historického okamihu, keď pred 500
rokmi vstúpila do cirkvi reformácia. Židia kedysi pyšne odmietli milosť Božiu zjavenú
v Kristovi. Ako vtedy Pavel udrel na citlivú strunu príslušnosti k rodu Abrahámovmu, tak i
Luther povzbudený slovom Božím udrel na pýchu stredovekej cirkvi, keď zabudla na pravdu
slova Božieho. Keď Pavel končil tento svoj list, napísal svojim rodákom: „... bratia, prijmite
radi toto napomenutie...“ (Žid 13, 22). Pavel chcel, aby poznali pravdu, že: „Boh ... vzkriesil
z mŕtvych Pastiera oviec, veľkého krvou večnej zmluvy, nášho Pána Ježiša, nech vás vás
utvrdí v každom dobre, aby ste splnili Jeho vôľu...“ (Žid 13, 21) Amen.
Modlitba:
Dobrý Bože, srdečne Ti ďakujeme, že si nám požehnal dožiť sa tohto vzácneho času, keď
slávime 500. výročie obnovy Tvojej cirkvi. Daj, prosíme, aby sme zakorenení vo viere
prinášali Ti ovocie spravodlivosti. Učiň to pre svojho jediného Syna, nášho Pána, ktorý
v jednote s Duchom Svätým žije a kraľuje naveky. Amen.
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