Pondelok 5. decembra 2016
Piesne: ES č. 25, 30
Text: Žid 6, 9 – 12
„... aby ste nezleniveli, ale napodobňovali tých, čo svojou vierou a trpezlivým očakávaním stali
sa dedičmi zasľúbení.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Pred naším textom sa nachádzajú ostré slová o údele odpadlíkov. Sú prirovnaní k neúrodnej
pôde, ktorá donáša len tŕnie a bodľačie. Jej konečným určením je, aby bola spálená (Žid 6, 8). Na
tomto pozadí povzbudzujúco a potešujúco pôsobí posolstvo, ktoré je zaznačené v našom odseku
Listu Židom. Boh je zaiste aj zožierajúcim ohňom (Žid 12, 29), ale aj milosrdným Otcom.
Nezabúda na prejavy lásky. Láska je najväčšou kresťanskou hodnotou (1K 13, 13). V prvotnom
kresťanstve bola vysoko oceňovaná – rovnako, ako je veľmi cenená aj dnes. Jej účinky náš život
obohacujú, presvetľujú a ozdravujú. Aj ľudia zo sveta ju chcú – predovšetkým u kresťanov –
vidieť a jej účinky (cez diakoniu) prijímať. Boh na ňu tiež nezabúda. To nám pripomína apoštol.
Láska však potrebuje byť živená, inak zvyčajne ochladne. Výživu prijíma z viery a nádeje. Je
veľa príkladov pevnej viery a živej nádeje u tých, ktorých hodno napodobňovať. Títo ľudia sa vo
viere posilňovali a držali sa nádeje až do konca svojho života. O takýchto svedkoch viery apoštol
píše v tomto svojom liste aj v 11. kapitole. O svedkoch viery, ktorých hodno napodobňovať, by
iste vedel rozprávať každý z nás, poukazujúc aj na príklady zo svojho okolia. Vieru i nádej
posilňuje okrem iného aj pravidelná účasť na službách Božích, ako i modlitba, čítanie Písma
svätého a duchovná pieseň v rodinnom kruhu. Nimi sa plameň viery a nádeje roznecuje. Nimi sa
upevňuje spoločenstvo s Bohom i ľuďmi. Ak v tom nezlenivieme, ani naša láska nevychladne –
ani láska k Bohu, ani láska k ľuďom. Život kresťana je kráčanie za cieľom. Tým cieľom je
dosiahnuť vykúpenie, stať sa dedičom Božích zasľúbení, dostať veniec spravodlivosti a večného
života. Pri tomto kráčaní za cieľom sa môžeme unaviť, stratiť istotu, upadnúť do beznádeje.
Jeden vykladač Písma tento odsek výstižne pomenoval ako „Nádej si zachovať až do konca“. V
nádeji sa môžeme povzbudzovať aj tým, že si vo svojom blízkom či vzdialenejšom okolí budeme
viac všímať tých ľudí, ktorí môžu byť pre nás príkladom silnej viery a živej nádeje. A iste aj
lásky, ktorá z tohto prameňa vyviera a ním sa sýti. Všímajme si ich teda viac a napodobňujme ich
v tom! Takto sa i my budeme neustále zdokonaľovať vo viere, v nádeji a láske a neustaneme na
ceste za určeným cieľom. Amen.
Modlitba:
Nebeský náš Bože, milosrdný Otče, Ty si nás z lásky povolal do tohto života a je Tvojou vôľou,
aby sme v láske žili spolu s inými. Často ju však strácame. Prosíme Ťa, svojím Svätým Duchom
obnovuj našu vieru a posilňuj v nás nádej, aby naša láska k Tebe i našim blížnym nechladla a aby
sme tak nestratili cieľ života, ktorým je radostné a stále spoločenstvo s Tebou v Tvojom
kráľovstve. Amen.
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