Piatok 16. júna 2017
Piesne: ES č. 535, 246
Text: Žid 2, 1 – 10
„Lebo pre milosť Božiu musel okúsiť smrť za všetkých.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Nie iba Desatoro, ale každé Božie slovo je pre nás mocou, ktorá slúži k dobru celého ľudstva,
lebo všetci sme ohrození mocou zla a pádom do hriechu. Platilo to v dobe starozmluvnej a platí
to aj dnes. V tom je pre nás Božie otcovské varovanie a Božia milosť pre celý svet. Na zem to
prišiel potvrdiť Boží Syn svojím životom aj smrťou na kríži. Na zemi ustanovil zvestovanie
Božej moci, spravodlivosti a lásky, o čom nebeský Otec vydal svedectvo znameniami, prejavmi
moci a udeľovaním Ducha Svätého tým, ktorí majú prijať spasenie. Pisatelia Biblie to zapísali,
lebo všetko osobne videli a počuli. Poznali a uverili, že Ježiš Kristus svojou smrťou na kríži za
nás naplnil zákon a naše vykúpenie, a to všetko z lásky k nám. Túto lásku môže prežívať každý
z nás. Po vzkriesení Krista z mŕtvych vzal Boh svojho Syna opäť do nebeskej slávy, lebo len na
čas – pre naše spasenie – prijal naše ľudské telo a smrť na kríži. Za obeť, ktorú pre nás Kristus
priniesol, Ho Boh ozdobil večnou slávou a cťou. Urobil Ho dokonalým, podriadil Mu svet a
všetko v ňom. Naše vykúpenie Kristom Pánom preto môžeme pomenovať s autorom nášho textu
VEĽKÝM SPASENÍM. Kto berie zodpovedne svoj život a prijíma svoje spasenie vierou a
pokáním za hriechy, môže mať istotu Božej milosti, spásy a večného života. Slovo, ktorým sa k
nám Boh prihovára prostredníctvom Biblie, je celkom osobné slovo. Platí pre mňa, pre teba, pre
naše rodiny, pre celý svet. Pán Boh chce, aby sme sa na Jeho slovo spoľahli a aby sme k Nemu
s vierou prichádzali. Prosme o dar Ducha Svätého, aby sme všetci, celý svet, v Krista Pána takto
uverili a vydávali hymnicky to radostné a vďačné vyznanie: „Čo je človek, že naň pamätáš? A čo
syn človečí, že sa ho ujímaš? (Ž 8, 5). Amen.
Modlitba:
Spasiteľu náš Pane Ježiši Kriste! S pokorným srdcom sa skláňame pred Tebou a vrúcne Ti
ďakujeme za všetko, čo si pre nás podstúpil, aby si nám vydobyl Božiu milosť a spasenie.
Prosíme, pošli nám a celému svetu svojho Ducha, aby nás posilnil vo viere, že Ty si naším
jediným Pánom a Vykupiteľom. Pomáhaj nám, aby sme si Bibliu ako dar Božieho slova vážili a
aby sme k nemu s poslušnosťou pristupovali. Amen.
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