
Piatok 13. októbra 2017 

Piesne: ES č. 278, 469 

Text: Žid 12, 1 – 3 

„Hľaďme na Ježiša, Pôvodcu a Dokonávateľa viery...“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Viera je neodmysliteľnou súčasťou života človeka. Veríme ľuďom, hoci sa v nich často 

sklameme. Uveríme lákavej reklame, aj keď nás môže zavádzať. Veríme počutým slovám, aj 

keď nemusia vždy obsahovať pravdu. Sklamaniu a rozčarovaniu sa vyhneme, ak svoju vieru 

založíme na pevnom a nemennom základe, a tým je Pán Ježiš Kristus. Dnes nás pozýva: 

Hľaďte na mňa, Pôvodcu a Dokonávateľa viery! Čo je viera? Ako ju dosiahnuť? Na 

prirovnanie použime obraz zápasu, športového zápolenia. Dosiahnuť cieľ a zvíťaziť možno 

iba po vytrvalej príprave, po mnohom odriekaní. Na ceste viery treba byť pripravený 

prekonávať prekážky, vzdať sa hriešnych spôsobov života. Apoštol Pavel vyzýva: „... zložme 

všetko, čo nám je na ťarchu, i hriech, ktorý nás tak ľahko opantáva, a buďme vytrvalí 

v zápase...“ Športovci sa nezaobídu bez skúseného trénera. Ten im radí a usmerňuje ich. My 

máme na ceste viery po boku Pôvodcu a Dokonávateľa. Ním je Pán Ježiš Kristus. On za nás 

už prv bojoval boj viery, so synovskou dôverou plnil Otcovu vôľu a šiel kvôli padlému 

človekovi na potupnú smrť kríža. Taká veľká bola Jeho láska. Poznanie z Božieho slova 

„Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život 

mal každý, kto verí v Neho“ (J 3, 16) je pre nás radostným povzbudením v ťažkostiach. 

Napĺňa nás novou silou a istotou, že jedine s Ním dosiahneme „podstatu toho, čoho sa 

nádejame...“ (Žid 11, 1a). Brat, sestra, majme v Neho plnú dôveru! V zápasoch viery obstáli 

mnohí svedkovia. V Liste Židom 11 sú vymenovaní; je ich celý oblak, počnúc od Ábela cez 

Nóacha, Abraháma, Mojžiša, prorokov, apoštolov... K nim ešte môžeme priradiť vzorných 

misionárov, veriacich mužov a veriace ženy, kresťanov všetkých čias − aj tých z dejín našej 

evanjelickej cirkvi, počnúc reformátorom Martinom Lutherom. Ako hovorí apoštol Pavel 

v Liste Galatským 3, 26: „Lebo vierou ste všetci synovia Boží v Kristovi Ježišovi.“ Amen.  

 

Modlitba:  

Pane Bože, náš nebeský Otče, ďakujeme Ti za Tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista. 

Ďakujeme Ti za dar viery, ktorý si vložil do našich sŕdc. Ďakujeme za mnohých svedkov 

viery, ktorí sú pre nás povzbudením na ceste nasledovania Teba. Prosíme Ťa, posilni nás, aby 

sme sa odriekali hriechov a všetkého, čo by nás na ceste viery chcelo od Teba odviesť. Pane, 

upriam náš pohľad vždy na Teba, Pôvodcu a Dokonávateľa našej viery. Amen. 
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