Zamyslenia na týždeň po 14. nedeli po Svätej Trojici
Sobota 8. septembra 2018
Piesne: ES č. 535, 553
Text: Jud 1 – 2. 20 – 25
„1Júda, služobník Ježiša Krista a brat Jakubov, povolaným, ktorých si Boh Otec zamiloval a
pre Ježiša Krista zachoval. 2Milosrdenstvo vám a pokoj a láska nech sa rozhojňuje!
20Ale vy, milovaní, vzdelávajte sa vo svojej najsvätejšej viere a modlite sa v Duchu Svätom.
21Udržujte sa v láske Božej a očakávajte milosrdenstvo nášho Pána Ježiša Krista na večný
život. 22Majte súcit s pochybovačmi, 23zachraňujte ich, vytrhnúc ich z ohňa. Iných sa zase
ujmite s bázňou, nenávidiac aj ich odev poškvrnený telom. 24Tomu však, ktorý vás môže
zachrániť od pádu a nepoškvrnených postaviť s plesaním pred svoju slávu: 25jedinému
[múdremu] Bohu, nášmu Spasiteľovi v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi, sláva, veleba, sila a
moc pred všetkými vekmi aj teraz i na všetky veky! Amen.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
„... a láska nech sa rozhojňuje!“ Rozhojňuje sa? Príkaz ku konaniu a stav, v ktorom sa
nachádzame. Služobník Pána Ježiša Krista sa na nás obracia s požiadavkou, aby sme si
uvedomili, čo sme dostali z Božej lásky. Čím sme sa jej zásluhou stali a akú máme voči nej
povinnosť. Pán Boh si nás v Ježišovi Kristovi zamiloval. Neboli sme toho hodní, ale bytostne
sme to potrebovali. Ona nás zachovala pre večný život – spasila nás. To je dobrý dôvod pre
našu odpoveď. Naša láska k Pánovi má byť viditeľná vo vernosti Jeho slovu. Ono nám Ho
približuje a nás vo viere v Neho utužuje. Poskytujú nám ho každé služby Božie, biblické
hodiny, modlitebné spoločenstvá, domáce pobožnosti, pravidelné chvíle s Bibliou. Všetko
toto nás spolu s modlitbou k Duchu Svätému vzdeláva a v láske Božej udržuje. Reformátor
M. Luther o pomoci Ducha Svätého vyznáva: svojimi darmi nás osvecuje, v pravej viere
posväcuje a zachováva. Koná tak preto, aby sme vystrojení radostným posolstvom mohli
účinne pomáhať budovať kráľovstvo Božie na tejto zemi. Len teoreticky dobre pripravený
pracovník môže požehnane konať svoju prácu. K tomu smeruje posolstvo, ktoré nám
predkladá brat v Kristu Júda. Kresťanova viera má byť viditeľná v činnej láske. Náš život má
poslanie. Je talentom, ktorý nám zveril Pán a z ktorého budeme vydávať počet. Naša láska
k blížnym je vďakou Pánovi za Jeho lásku k nám. Júda píše, že sme poslaní do Pánu Bohu
nepriateľského prostredia. Nemôžeme sa vyhnúť stretu s pochybovačmi, heretikmi ani
s prázdnymi ľuďmi. Pre nich máme byť „reklamou“ a výzvou pre nový život. Rôzni

nepriatelia kríža Kristovho, rôzny prístup k nim a zároveň jeden cieľ. S Pánom a v Jeho láske
im pomôcť nájsť cestu spasenia. Amen.

Modlitba:
Tvoja láska a milosrdenstvo si nás zamilovali skôr, ako povstal tento svet. Už vtedy si mal
pripravený plán spásy, Svätý Pán Boh. Ďakujeme Ti, že si nám svojho jednorodeného Syna
dal, aby sme v Ňom mali večný život. Ďakujeme Ti za Tvoju nesmiernu lásku a vo vedomí
svojej nehodnosti Ťa prosíme, odpusť nám naše previnenia. S Dávidom Ťa prosíme: Navráť
nám radosť z Tvojej pomoci a duchom poslušnosti podopri nás! Chceme učiť priestupníkov
Tvojim cestám, aby sa hriešnici k Tebe obracali. Amen.
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