Piatok 7. júla 2017
Piesne: ES č. 538, 448
Text: G 3, 6 – 14
„Tým, ktorí sú z viery, sa teda dostáva požehnanie s veriacim Abrahámom.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
V Galácii neprebiehal zápas medzi vierou a neverou či modloslužbou. Odohrával sa zápas o
živú kresťanskú vieru priamo vo vnútri, v novovznikajúcich kresťanských cirkevných
zboroch. Zápas o podstatu viery i jej vonkajšie prejavy. Pri jej vysvetľovaní a formovaní
použil apoštol Pavel viac obrazov a príkladov. Jedným z nich bola viera Abrahámova, ktorá v
Pavlovej dobe bola vierou židovského národa. Ukázalo sa, že židovská zbožnosť časom zašla
ďaleko od viery Abrahámovej. Pôvodne to bola individuálna viera, osobný vzťah jednotlivca
k Bohu. Bez hierarchie, s dôrazom na slobodu svedomia; vonkajším znakom príslušnosti bola
obriezka. No v Pavlovej dobe to už bolo spútanie svedomia bez osobnej slobody, bez
osobného vzťahu k živému Bohu. Bol to už vzťah k tradícii a k národu, kolektívna zbožnosť,
liturgia a hierarchia. Ukázalo sa, že práve táto podoba viery sa stala problémom a prekážkou
pri formovaní viery, o ktorú išlo Ježišovi. Kresťanská viera má byť osobným, individuálnym
vzťahom jednotlivca k živému Bohu, založeným na láske a slobode svedomia. Jednoducho je
vyjadrená slovami: „Milovaní, milujme sa, pretože láska je z Boha, a každý, kto miluje, z
Boha sa narodil a pozná Boha. Kto nemiluje, nepoznal Boha, pretože Boh je láska. V tom sa
prejavila Božia láska k nám, že svojho jednorodeného Syna poslal Boh na svet, aby sme žili
skrze Neho.“ (1J 4, 7 – 9nn) Nie je podstatná vonkajšia jednota, rovnakosť jej prejavov,
rovnakosť uctievania, ale srdce odovzdané Ježišovi. Ako spievame aj v našom predspeve: „...
pri rozličnosti jazykov... v jednotu viery zhromaždil.“ Ide o jednotu Ducha vo zväzku pokoja,
jednotu v rozličnosti. Dnes prežívame niečo podobné ako galatské cirkevné zbory. Znovu –
tak ako vždy – ide o rozpoznávanie živej viery ako osobného vzťahu k Bohu v Ježišovi
Kristovi od viery formálnej, tradičnej, ktorá má vzťah len k podaniu otcov či dogmatickému
spútaniu zákonmi a predpismi, alebo liturgiou. Uvažujme s Pavlom, aby sme nezblúdili
s galatskými kresťanmi. Amen.
Modlitba:
Ďakujeme Ti, Otče náš nebeský, za dar viery, ktorá je svetlom na našich cestách a dáva nám
porozumieť zmyslu aj cieľu nášho života. Spoznali sme, že z našej sily a nášho rozumu nie
sme schopní v Ježiša Krista, nášho Pána, veriť ani k Nemu prísť a že jedine Duch Svätý nás
povoláva, osvecuje, posväcuje a v pravej, živej viere zachováva. Prosíme Ťa vrúcne, dávaj
nám svojho Ducha Svätého do našich sŕdc v cirkvi aj skrze kázané Slovo života, aby sme
mohli kráčať po Tvojich cestách, pevne a neomylne nasledovať nášho Spasiteľa k cieľu
života. Chceme verne Teba, nášho Otca nebeského, oslavovať a Tvoje meno vyvyšovať
a ohlasovať medzi ľuďmi. Amen.
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