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Štvrtok 16. februára 2017 

520. výročie narodenia Filipa Melanchtona 

Piesne: ES č. 259, 288 

Text: R 4, 20 

„O zasľúbení Božom nezapochyboval v nevere, ale utvrdil sa vo viere, vydával Bohu slávu a 

pevne bol presvedčený, že Ten, kto dal zasľúbenie, môže ho aj uskutočniť. Preto sa mi to počítalo 

za spravodlivosť.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Dnes si pripomíname 520. výročie narodenie Filipa Melanchona. Mnoho atribútov vyznačuje 

Melanchtona ako reformátora. Jedným z nich je, že veľmi skoro pochopil, čo je evanjelium. 

Evanjelium nehovorí o láske človeka k Bohu, ale o zasľúbení odpúšťajúcej milosti Božej k 

človeku. Evanjelium je možné uchopiť jedine vierou ako dôverou v Božiu „náklonnosť“ 

(benevolentia). Na otázku, čo je evanjelium, Melanchton v prvej dogmatike reformácie z roku 

1521 odpovedal: „Tak ako sa skrze zákon prikazuje to, čo je správne, a odkrýva hriech, tak 

evanjelium je zasľúbením milosti alebo milosrdenstva Božieho, a tým pádom pre nás odpustenie 

hriechu a svedectvo Božej náklonnosti k nám. Cez toto svedectvo istoty Božej dobroty majú naše 

srdcia veriť, že im je odpustená každá vina. Keď sú naše srdcia evanjeliom pozdvihnuté, tak 

dokážu znova milovať Boha, Jeho chváliť a v Bohu nachádzať radosť a šťastie... Základom 

všetkých týchto zasľúbení je Kristus. Preto treba všetky zasľúbenia v Písme vztiahnuť na Neho.“ 

(Melanchthon, Filip. Loci Communes, 1521, časť 4.10 – 11) Aj vďaka Melanchtonovi chápeme 

jasne slová apoštola Pavla. Zasľúbenia dané Abrahámovi o jeho veľkom potomstve sú vlastne o 

nás, kresťanoch z pohanov. Aj keď sme neboli obrezaní, Abrahám je naším praotcom, a to skrze 

vieru. Ten, kto dôveruje tomu, že Boh uskutoční svoje zasľúbenie, aj keď všetko navonok 

protirečí takejto viere, je v Božích očiach ospravedlnený. Ďalej nás Melanchton učí, že vykladať 

zasľúbenia v Písme vo vzťahu ku Kristovi znamená uvedomovať, a spoznávať Jeho dobrodenia 

(benefitia) pre človeka. Ten, kto dôveruje Božím zasľúbeniam, spoznáva, že v Kristovi 

dostávame Božiu spravodlivosť a dar života večného. Amen. 

 

Modlitba:   

Milostivý a verný Bože! Ty si Pánom sveta a dejín. Z najrôznejších národov si povolávaš 

verných nasledovníkov. Chválime Ťa za Tvoju vernosť k nám. Ďakujeme za Abraháma, Pavla, 

Melanchtona a všetkých ostatných verných mužov a verné ženy, ktorí dôverovali Tvojim 

zasľúbeniam. Daj nám silu pevne veriť, že v Ježišovi Kristovi si nám zasľúbil spravodlivosť a 

život večný. Amen. 
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