Zamyslenia na týždeň po 23. nedeli po Svätej Trojici 19. 11.
Nedeľa 19. novembra 2017 – 23. nedeľa po Svätej Trojici – Predposledná nedeľa
cirkevného roka
Piesne: ES č. 386, 263
Text: Zjav 2, 8 – 11
„Buď verný až do smrti a dám ti veniec života!“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Na brnianskom hrade Špilberk bolo najhoršie väzenie v časoch protireformácie. Bolo tam
trápených mnoho úprimných, bohabojných kresťanov. Výsluch striedal výsluch, hlad
a choroby lámali ich dušu i telo, aby odvolali Krista ako Spasiteľa. Nezabudnime na
mučeníkov viery! Držme sa jedine Pána Ježiša Krista, Jeho svätého slova. Len tak vojdeme
do večnej Božej radosti. Musíme však počítať aj s protivenstvami. V smyrnenskom
cirkevnom zbore boli Židia, ktorých Pán Ježiš nazýva „synagógou satanovou“. Snažili sa
zničiť tento zbor. V histórii kresťanstva bolo a je aj v súčasnosti mnoho diablových otrokov,
ktorí sa snažia svojimi bludmi rozleptať našu vieru tak, ako kyselina rozleptáva to, na čo je
vyliata. Bludné učenie je všetko to, čo sa odkláňa od Božieho slova, čo mu protirečí. Ako
kresťania – evanjelici vyznávame, že prameňom našej viery a pravidlom života je Písmo
sväté. Ľuďom zo „satanovej synagógy“ nesmieme ustúpiť ani krok. Vďaka Bohu, dnes u nás
nezažívame otvorené prenasledovanie za vieru, máme slobodu. Ale slová našej hymny „...
veď starý nepriateľ zničiť by nás chcel...“ platia i dnes. Má síce iné metódy, ale cieľ ten istý.
Môžeme sa stretnúť s výsmechom, neporozumením. Pamätajme vtedy, že Pán Ježiš je s nami
a my sa nemáme pripodobňovať tomuto svetu (R 12, 2). Vidíme, ako mnohí kresťania padajú
do mravnej nečistoty, okultizmu, myšlienok falošnej jednoty, že všetky cesty vedú k tomu
istému Bohu. Bojujme za týchto ľudí boj viery tak, ako Abrahám prosil za Sodomu. Prosme aj
za našich ťažko skúšaných bratov a sestry vo svete, ktorí sú pre svoju vieru kruto
prenasledovaní, a ak budeme mať nejakú možnosť, pomôžme. Bojujme dobrý boj viery aj za
seba, aby sme na konci svojho života mohli vyznať: „Dobrý boj som dobojoval, beh dokonal,
vieru zachoval.“ (2Tim 4, 7 – 8) Amen.
Modlitba:
Pane a Bože náš, Ty vieš, že mnohokrát upadáme do rozličných pokušení, ktoré ničia náš
duchovný život. Mnohokrát tolerujeme pri sebe rozličné hriechy, prispôsobujeme sa tomuto
svetu. Naša viera často ako keby zhasínala. No Ty nás veľmi miluješ a nechceš naše večné
zatratenie, a tak nás napomínaš a vedieš k pokániu, aby sme nepadli do zatratenia. Ďakujeme
Ti za Tvoju preveľkú lásku a milosť, ktorou nás zahŕňaš. Amen.
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