Streda 23. augusta 2017
Piesne: ES č. 313, 326
Text: Žalosp 4, 11 – 20
„Dych nášho života, pomazaný Hospodinov, chytený bol v ich jamách; o ňom sme hovorili: V
jeho tieni budeme žiť medzi národmi.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Často počúvame, že medzi nami existujú zbory, ktoré nežijú podľa Písma a pripodobňujú sa
tomuto svetu. Nie je to nič nové, čo by Biblia nepoznala, a tak stále zostáva v platnosti slovo
kráľa Šalamúna: „Čo bolo, bude zase, a čo sa udialo, bude sa opäť diať. Nič nového nieto pod
slnkom.“ (Kaz 1, 9) Život mnohých kresťanov možno prirovnať k životu ľudí z Korintu, kde
pôsobil apoštol Pavel. V meste panoval čulý ruch a pre svoju nemravnosť a modlárstvo sa
stalo strediskom hriechov, takže Korint mal zlú povesť. Apoštol Pavel navštívil Korint na
svojej druhej misijnej ceste a Židia jeho posolstvo o Ježišovi neprijali. Preto sa Pavel obrátil
k pohanom z mesta Korint a z tých stratených ľudí sa neskôr stala Božia cirkev. Táto
skutočnosť nám pripomína dve proroctvá: prvé proroctvo patrí kresťanom, ktorí síce patria do
cirkvi, ale život s Kristom je im vzdialený; druhé proroctvo patrí pohanom, ktorí ešte Boha
nepoznajú, ale pre ktorých príde čas („... colníci a neviestky predchádzajú vás do kráľovstva
Božieho,“ Mt 21, 31). Kresťania v Korinte sa nazývali veriacimi, ale Božie skutky nekonali.
Nielen Korinťanov, ale aj nás všetkých trápi problém, ktorý je jasne pomenovaný v Liste
Jakuba 2, 17: „... viera, ak nemá skutkov, je sama osebe mŕtva.“ Žijeme, akoby Boha nebolo,
a veriaci prestávajú byť vzorom pre pohanov. Svet je obrátený naruby, ľudia žijú
v pomýlenosti bez Božieho zákona. No Boh nás neopustil. Je stále s nami. Len my Ho
nechceme a odsúvame Ho zo svojich životov. Človek už netúži po pravde, lebo pravda ho
usvedčuje z hriechov. Nemôžeme však donekonečna porušovať Boží zákon, hriechmi urážať
Boha a ubližovať svojim blížnym. Môžeme dopadnúť presne tak ako Izraelci za čias proroka
Jeremiáša, ktorý varoval ľudí pred bezbožnosťou, ale nikto ho nechcel počúvať. Trest za
hriechy a neposlušnosť nenechal na seba dlho čakať a bol pre všetkých vysoký. Chráňme sa
všetci pred hriechmi tohto sveta a počúvajme hlas prorokov, aby sme na seba nepriťahovali
Boží trest, ale aby sme žili v milosti Božej, ktorá nás bude viesť až do konca. Graham Green
napísal: „Život bez zachovávania Božích prikázaní je továrňou na slzy a utrpenie.“ Amen.
Modlitba:
Láskavý Bože, poslal si nám svojho Syna Ježiša Krista, aby nám ukázal pravdu a hriech tohto
sveta. Pre svoje hriechy nevidíme Tvoj svätý zákon. Počúvame slová dávnych prorokov
a bojíme sa posledného súdu. Pomôž nám v búrkach života, a keď zblúdime, navráť nás späť
k Tebe. Pomáhaj nám obstáť vo viere až do konca, aby sme sa mohli smelo pozrieť do
Tvojich láskavých a spravodlivých očí. Amen.
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