Zamyslenia na týždeň po 23. nedeli po Svätej Trojici
Sobota 10. novembra 2018
535. výročie narodenia M. Luthera
Piesne: ES č. 266, 443
Text: Žid 11, 4
„... a ňou (vierou) hovorí, aj keď je mŕtvy.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Dnes si pripomíname vzácne výročie. Uplynulo 535 rokov od narodenia reformátora Dr.
Martina Luthera. Narodil sa do doby, ktorá sa už po desaťročia snažila umlčať viacerých
vzácnych Božích poslov (Vald, Savonarola, Wicklef, Hus), ktorí otvorene napomínali nielen
vtedajší svet, ale hlavne kresťanskú cirkev. Vlani sme si pripomínali vzácne 500. výročie
reformácie. Pri rôznych príležitostiach sme si mohli uvedomiť, že aj keď je Luther dávno
mŕtvy, hovorí k nám svojou vierou a reformačným odkazom. Na základe uvedených
biblických slov sa pýtam, aká je to viera, ako sa prejavuje, resp. aké ovocie taká viera prináša.
Luther bol mužom viery. Tak sa nám javí v živote, svojich spisoch i pri smrti. Jeho viera
vyvierala z Písma svätého. Luther hľadá v živote vrúcne spojenie s Bohom prostredníctvom
viery. Luther svoju vieru v Krista vyskúšal, zažil jej moc i požehnanie, preto nemohol mlčať,
keď videl, ako sa cirkev spreneveruje svojej hlave Ježišovi Kristovi. Živá viera sa prejavuje.
Raz prišli za Ježišom štyria ľudia a priniesli na nosidlách porazeného, ktorého spustili cez
strechu do miestnosti, v ktorej bol Ježiš. A my tam čítame, že Ježiš videl ich vieru. Videl ju
z ich života, zo skutku lásky. My možno vidíme u seba veľa zbožnosti. Boh vidí náš chrám,
nás v ňom, počuje naše modlitby, spev, ale či to je živá viera? Hovorí sa, že náboženstvo je
život. Kto žije pravý život, farizej ďakujúci, že nie je taký zlý ako ostatní ľudia, či publikán
prosiaci o Božie zmilovanie nad svojimi hriechmi? Žije pravý život posluhujúca a svoju sestru
haniaca Marta, či pri nohách Pánových sediaca Mária? Jeden z krásnych prejavov Lutherovej
viery spočíval v jeho postoji, keď ho priatelia odhovárali, aby nechodil na snem do Wormsu,
lebo môže skončiť ako Hus. Luther im vtedy povedal: „Keby medzi Wittenbergom
a Wormsom moji nepriatelia nakládli taký oheň, že by jeho plamene siahali po nebo, aj tak
pôjdem do Wormsu, aby som svedčil o Kristovi. Lebo nejde o mňa. Martin môže zomrieť, len
nech žije Kristus.“ Aké ovocie prináša Lutherova viera? Bol zbehlý v Písme, chcel povzniesť
svoj národ, napraviť v cirkvi, čo bolo porušené, má odvahu pre rozhodné činy, je ochotný pre
Krista ísť do rizika, je neústupčivý voči nepriateľom. Nerobí kompromisy v zásadných

veciach, je charakterný, priamy. Miluje Pravdu a je pripravený pre ňu aj zomrieť. Kiež by sme
všetci mali takú vieru! Amen.

Modlitba Dr. Martina Luthera:
Bože môj! Buď mi na pomoci proti múdrosti celého sveta. Tá vec, o ktorú ide, nie je moja, ale
Tvoja. V záujme mojej osoby nemusíš vykonať nič, ale toto je Tvoje dielo, Bože.
Nespolieham sa na ľudí, ale na Tvojho Syna Ježiša Krista, môjho Spasiteľa, ktorý je mojím
hradom. Príď, Pane, som teraz hotový pre Teba obetovať svoj život. A keď aj moje telo, ktoré
si Ty stvoril, zhynie, zostane Tvoje slovo, Tvoj Duch. Moja duša Teba nasleduje a u Teba
zostane navždy. Amen.
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