Utorok 27. decembra 2016
80. výročie úmrtia Kristíny Royovej
Piesne: ES č. 646, 475
Text: 5M 1, 8
„Hľa, dal som vám krajinu! Vstúpte do nej a zaujmite krajinu, o ktorej Hospodin prisahal vašim
otcom Abrahámovi, Izákovi a Jákobovi, že ju dá im, aj potomstvu po nich.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
„Choďte v pokoji a nezabudnite, že každá šľapaj, kam vkročíte, je vaša.“ Tieto slová povedal
Márii Royovej a jej sestre Kristíne, ktorej 80. výročie úmrtia si dnes pripomíname, Dr. Friedrich
Wilhelm Baedeker, misionár v Rusku. Sú to slová veľmi podobné tým, ktoré čítame v našom
biblickom texte: „Hľa, dal som vám krajinu! Vstúpte do nej a zaujmite ju...“ Štyridsať rokov po
odchode Božieho ľudu z Egypta, na konci putovania nehostinnou púšťou, odovzdáva Mojžiš
Božie posolstvo izraelskému národu. Hospodin daroval Izraelu krajinu, sľúbenú už ich praotcom.
Ich úlohou je vtiahnuť bez obáv do tejto krajiny a podrobiť si ju. Zatiaľ čo pre izraelský národ
táto výzva znamenala zaujatie geografického územia, pre Kristínu Royovú a jej sestru Máriu
znamenala získavanie sŕdc ľudí pre Krista a šírenie Božieho kráľovstva uprostred tohto sveta.
Prvá nedeľná škola na Slovensku, abstinentský spolok Modrý kríž, prvý slovenský kresťanský
spevník Piesne sionské, sirotinec Chalúpka, útulne, nemocnica s prvou slovenskou diakoniou,
starobinec Domov bielych hláv – to sú odvážne projekty, do ktorých sa s vierou v živého Boha
sestry pustili a cez ktoré sa Božie kráľovstvo priblížilo k ľuďom.
„Pozrite, dávam vám túto krajinu. Vojdite do nej a obsaďte ju...“ (ekumenický preklad) Táto
výzva z Božieho slova zaznieva dnes aj k nám. Poďme teda, vykročme odvážne s vierou v živého
Boha a prinášajme evanjelium a Božie kráľovstvo všade, kam vkročíme. Amen.
Modlitba:
„Môjmu Bohu vždy chcem veriť, lebo On sľub dodrží svoj, len v Jeho chcem slovo dúfať, On
jediný Vodca môj! Hospodine, neni treba Tebe vojska veľkého, keď Ty slabým chceš pomáhať
mocou Ducha svojeho. Hospodine, Bože, pomôž, veď len v Teba dúfame! V mene Tvojom v boj
ideme, zdar, víťazstvo čakáme. Ó, Ježišu, Ty si Boh náš; proti Tebe svet zbrojí. Ty premôžeš a my
s Tebou zvíťazíme v tom boji. Ó, Ježišu, Kráľu kráľov, Panovníče nad pány, jemuž patrí česť,
moc, sila i svet k nohám poddaný. Ktorý v svetle neprípustnom od večnosti prebývaš, ktorý sám
máš nesmrteľnosť: sláva Tebe, Bože náš!“ (K. Royová: Môjmu Bohu) Amen.
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