
Streda 11. októbra 2017 

Piesne: ES č. 449, 483 

Text: Žid 11, 23 – 31  

„Vierou ukrývali rodičia Mojžiša tri mesiace po jeho narodení, lebo videli, že je dieťa 

vydarené, a nedali sa odstrašiť kráľovským rozkazom. Vierou odoprel Mojžiš, keď už 

dorástol, volať sa synom faraónovej dcéry. Radšej zvolil protivenstvo znášať s ľudom Božím, 

ako mať chvíľkový pôžitok z hriechu, a pohanenie Kristovo pokladal za väčšie bohatstvo ako 

egyptské poklady. Lebo mal pred očami odmenu.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom:  

Viera sa ako zlatá reťaz tiahne celou Bibliou a spája jej kľúčové príbehy. Každý tento príbeh 

je pre nás zrkadlom nastaveným nám a nášmu životu. Okamihy sebareflexie sú v živote 

veriaceho človeka dôležité. Počas nich by sme si mali položiť otázku, či naša viera nie je len 

maskou, ktorú používame vtedy, keď je to pre nás prospešné (ako farizeji), alebo ona dáva 

pečať malým i veľkým udalostiam v našom živote a je prirodzenou súčasťou našej bytosti. 

Každý deň sa ocitáme na životných križovatkách a rozhodujeme sa. Tieto rozhodnutia určujú, 

akým smerom sa bude ďalej vyvíjať náš život. Čo je motiváciou našich rozhodnutí? Viera 

oslobodzuje človeka od akýchkoľvek foriem strachu a človek prežije a na vlastnej koži pocíti 

pravdu Božieho slova, a síce to, že Pána Boha treba poslúchať viac ako ľudí. Vierou 

a dôverou v Božiu moc usmernené rozhodnutie Mojžišovej matky zachránilo život jej dieťaťu 

a neskoršiemu vodcovi vyvoleného Božieho ľudu. Vierou odmietol Mojžiš výhody a luxus 

faraónovho dvora a zostal verný svojmu národu. Božiu odmenu uprednostnil pred egyptským 

bohatstvom. Vierou človek dôveruje Pánu Bohu, aj keď nechápe a nerozumie všetkému, čo 

Boh od neho žiada. Viera nám dáva silu poraziť zdanlivo neporaziteľného nepriateľa, ako to 

bolo v prípade pádu hradieb Jericha, a tiež dáva človeku múdrosť správne sa rozhodovať. 

A napokon milosťou skrze vieru sme bezpečne dovedení do prístavu – do nebeského domova. 

Amen. 

 

Modlitba:   

Ďakujeme, Pane Bože, za dar viery. Ďakujeme za nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista a za 

všetky Jeho príklady bezhraničnej dôvery v Teba, nebeského Otca. Amen. 
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