Streda 1. júna 2016
130 rokov od narodenia Fedora Fridricha Ruppeldta
Text: Žid 13, 7
Spomínajte na svojich vodcov, ktorí vám zvestovali slovo Božie. Pozorujte, aký bol koniec ich
správania, a napodobňujte ich vieru.
Piesne: ES č. 478, 585
Zamyslenie nad Božím slovom:
Pisateľ Listu Židom nám pripomína, že nemáme zabúdať na tých, ktorí nám zvestovali slovo
Božie. Práve naopak, z ich života sa môžeme mnohému naučiť. Ako? Z textu rozpoznávame tri
úlohy: spomínať, pozorovať, napodobňovať. 1. Spomínať na vodcov, ktorí nám zvestovali slovo
Božie. Nezabúdať, pripomínať si ich. 2. Pozorovať koniec ich správania. Ako vyzerala ich celoživotná služba? Akým prínosom a požehnaním boli pre nás, veriacich? Je dôležité vidieť život
služobníka v celom kontexte, nie iba určitú časť. Až celý život nám ukáže celkový obraz. 3.
Napodobňovať ich vieru. Život mnohých služobníkov, ich viera, presvedčenie sú hodné
inšpirácie. Nasledujme dobré príklady.
Dnes si pripomíname 130. výročie narodenia žilinského farára, biskupa Západného dištriktu
Fedora Fridricha Ruppeldta, významnej osobnosti evanjelickej cirkvi. Biblický text nás vedie
k pripomenutiu si jeho života, pôsobenia, rozmanitej, široko rozvetvenej a nesmierne požehnanej
a aktívnej služby. Pôsobil v zložitých časoch, a predsa si zachoval tvár, neohol chrbát a verne stál
na strane Pánovej. Budovanie cirkevného zboru a stavba kostola i fary boli náročným misijným
dielom, ktorého sa však nezľakol, a ovocie žneme dodnes. Cestoval po svete a angažoval sa
v globálnom kresťanstve. Niesol dobré meno našej cirkvi ďaleko za hranice. Výrazne a aktívne sa
zapájal do spoločenského a politického života v Československu. Zápas o spravodlivosť počas
obdobia Slovenského štátu mu priniesol mnoho problémov. Prenasledovanie počas
komunistického režimu bolo, žiaľ, tiež súčasťou jeho života. No predsa ho to nezlomilo, práve
naopak. Svedectvo o jeho živote sa zachovalo dodnes cez množstvo spomienok ľudí či v jeho
denníkoch a zápiskoch. Kiež by naša cirkev aj dnes mala viac takýchto horlivcov a oddaných
služobníkov! Všetci vzácni Boží služobníci však neupriamovali pohľad ľudí na seba, ale na
Krista. Preto aj my v prvom rade uprime svoje pohľady na Toho, ktorý je cesta, pravda i život.
Na Toho, ktorého si máme pripomínať, pozorovať a napodobňovať v každodennom živote −
Pána Ježiša Krista. Amen.
Modlitba:
Ďakujeme Ti, Pane Bože, za všetkých služobníkov slova Božieho, ktorí nám zvestovali a dodnes
zvestujú slovo Božie. Prosíme Ťa, aby aj naša cirkev mala viac horlivých a Tebe oddaných
služobníkov, hodných nasledovania. Ďakujeme Ti za Pána Ježiša, ktorý je naším najväčším
vzorom. Daj, aby sme Ho aj dnes nasledovali v myšlienkach, slovách a skutkoch. Do Tvojich rúk
sa vkladáme a o Tvoje požehnanie a vedenie skrze Ducha Svätého prosíme. Amen.
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