Piatok 28. júla 2017
Piesne: ES č. 269, 282
Text: Iz 8, 14
„On bude svätyňou, kameňom úrazu a skalou na potknutie pre oba domy Izraela, pascou a
osídlom pre obyvateľov Jeruzalema.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Slová proroka Izaiáša ako výraz naplnenia v Ježišovi Kristovi preberá aj apoštol Peter (1Pt 2,
6 – 8). Apoštol síce kombinuje viacero starozmluvných slov o kameni, ktorý označuje Ježiša
Krista, všimneme si však iba tie, ktoré sme si prečítali. Apoštol preberá od Izaiáša výraz
„kameň úrazu“, doslova kameň pohromy, porážky či úderu. Čo to znamená? Ak povieme, že
to je kameň úrazu, znamená to, že ide o problém, o miesto, ktoré nám bráni vôbec niečo
vykonať. Ide o príčinu problému. To znamená, že mnohí o Hospodina zakopnú ako
o prekážku. Stane sa im kameňom úrazu: spôsobí pohromu či porážku práve tým, ktorí sa
spoliehajú sami na seba, na svoju moc, silu či postavenie v tejto časnosti. A tak sa Pán Ježiš
neraz i dnes stáva pre mnohých „kameňom úrazu“, až kým sa nenavrátia z cesty bezbožníkov
na cestu nasledovania Ježiša Krista. No neraz býva aj „skalou na potknutie“, ako píše ďalej
prorok. Nová zmluva doslova uvádza grécke skandalon, teda skalou na pohoršenie. Práve
tým, ktorí Krista odmietajú, sa On stáva skalou na pohoršenie. Avšak tí, kto veria v Ježiša
Krista, pre ktorých nie je kameňom úrazu, ale uholným, vyvoleným a vzácnym kameňom,
nebudú zahanbení, ale budú Mu chválou, ako píše apoštol Peter. Dodnes je Pán Ježiš
kameňom úrazu pre mnohých ľudí. Pre tých, ktorí Ho odmietajú, je skalou pohoršenia. Tým,
ktorí v Neho veria, je uholným, základným kameňom, na ktorom založili svoju vieru, skrátka,
celý svoj život. Prajem nám všetkým, aby i pre nás bol Pán Ježiš vždy jedine tým uholným
kameňom. Amen.
Modlitba:
„Pane, cirkev udržiavaj v jednote a svornosti i potomkom zachovávaj svoje slovo, sviatosti;
nech na Tebe v každom boji sťa uholnom kameni cirkev svätá pevne stojí; z Teba pravda
pramení. Pomáhaj nám, Pane, Kriste, v pevnej viere zotrvať, s vierou i svedomie čisté až do
konca zachovať, potom uzrieť slávu večnú, kde budeme s Tebou žiť a Trojicu nekonečnú
novou piesňou velebiť.“ (ES č. 269, 3 – 4). Amen.
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