Zamyslenia na týždeň po 22. nedeli po Svätej Trojici
Štvrtok 1. novembra 2018
Piesne: ES č. 185, 629
Text: J 17, 6 – 14
„6Zjavil som Tvoje meno ľuďom, ktorých si mi dal zo sveta. Boli Tvoji a mne si ich dal, a
zachovali Tvoje slovo. 7Teraz poznali, že od Teba je všetko, čokoľvek si mi dal; 8lebo slová,
ktoré si mi dal, dal som im, a oni ich prijali a poznali vpravde, že som od Teba vyšiel, a
uverili, že si ma Ty poslal. 9Ja za nich prosím, nie za svet prosím, ale za tých, ktorých si mi
dal, lebo sú Tvoji. 10A všetko, čo je moje, je Tvoje, a čo je Tvoje, je moje, a ja som oslávený v
nich. 11Už viac nie som na svete, ale oni sú vo svete a ja idem k Tebe. Otče Svätý; tých,
ktorých si mi dal, zachovávaj vo svojom mene, aby boli jedno ako my. 12Kým som bol s nimi,
zachoval som v Tvojom mene tých, ktorých si mi dal, a zachránil som ich a nikto z nich sa
nestratil, len syn zatratenia, aby sa naplnilo Písmo. 13Ale teraz idem k Tebe a toto hovorím
vo svete, aby moju radosť mali úplnú v sebe. 14Dal som im Tvoje slovo a svet ich nenávidel,
pretože nie sú zo sveta, tak ako ja nie som zo sveta.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Dnešný deň, 1. november, je v kalendári pomenovaný ako Sviatok všetkých svätých.
V katolíckej cirkvi sa svätil a svätí s veľkou úctou. Práve v tento deň ľudia húfne prichádzali
do chrámov a prosili svojich svätých o ochranu a pomoc. Kto je svätý? Máme aj v našej
evanjelickej cirkvi svätých ľudí? Včera sme si pripomínali Pamiatku reformácie. Náš
reformátor Martin Luther sa mocne pridržal Božieho slova. V otázke „Kto je svätý“ sa
odvoláva na List Rímskym: „Všetci zhrešili a nemajú slávy Božej.“ My ľudia, hoci by sme
žili perfektne, krásne, zbožne, sme poznačení hriešnosťou. V plnom význame platí to čo náš
reformátor objavil v Božom slove. Sme ospravedlnení zdarma z Božej milosti skrze
vykúpenie v Kristovi Ježišovi. Teda z tohto pohľadu nikto nie je svätý, sme hriešnici, ktorí sú
omilostení Božou záchrannou mocou. V Petrovom liste sa píše, aby sme boli svätí, lebo Boh
je svätý. Sme svätými, ak Božiemu vykúpeniu veríme a aj podľa Božieho slova žijeme. Viera
a skutky tu v tomto prípade idú ruka v ruke. Verím, že aj v našej cirkvi je veľa svätých a že aj
ty k nim patríš. K svätému životu pripomínam štyri Božie zákony: 1. Boh je láska, v svojej
láske ťa stvoril, má ťa veľmi rád. Stvoril ťa pre spoločenstvo s Ním 2. každý z nás v živote
zhrešil a privolal na seba Boží súd 3. v Ježišovi Kristovi máme odpustenie, zmierenie
s Pánom Bohom, lebo nebolo nám dané iné meno, v ktorom by sme mohli mať záchranu, iba

v mene Ježiš 4. Boh nám dal slobodu a my sa môžeme slobodne rozhodnúť. Odmietnuť
alebo prijať túto veľkolepú záchranu k novému životu. Náš text určený pre dnešný deň nám
pripomína veľkú ochrannú modlitbu Pána Ježiša. On sa modlí za Jeho učeníkov. A táto Jeho
modlitba platí pre všetky generácie, aj pre nás. Čo to pre nás znamená? Ježiš, náš Pán sa
modlí, aby sme sa nestratili, neodišli do hriešneho sveta, aby sme boli jednotní a pokorní, aby
sme sa riadili autoritou Božieho slova, aby sme žili radostný svätý život. Prežime nielen
dnešný deň, ale všetky dni vo vedomí, že pečať Ježišovej modlitby je na nás. Amen.

Modlitba:
Pane Ježiši Kriste, oslavujem Ťa za ďalší deň Tvojej milosti. Ďakujem, že si aj pre mňa
strateného prišiel na túto zem. Viem, že moje modlitby nestačia na Tvoje oslávenie.
V slobode, ktorú mám, sa oddávam celý Tebe. Nech ma Tvoja svätosť premieňa na Tvojho
pokorného služobníka. Prosím za ľudí okolo mňa, ktorých aj dnes, aj v budúcnosti budem
stretať, aby nevideli moju úbohú svätožiaru, ale Tvoju záchranu, Tvoje uzdravenie k novému
životu. Ďakujem Pane, že si sa aj za mňa modlil. Chválim a oslavujem Ťa. Amen.
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