Piatok 27. októbra 2017
Piesne: ES č. 258, 271
Text: Jer 17, 13 – 17
„Ty nádej Izraela, Hospodine! Všetci, ktorí Ťa opúšťajú, vyjdú na hanbu. Tí, čo sa odvracajú
od Teba, zapísaní budú do zeme, lebo opustili Hospodina, žriedlo živej vody.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
V týchto dňoch slávime Pamiatku reformácie, obnovu kresťanskej cirkvi, ktorá sa začala pred
päťsto rokmi. Táto prvá reformácia nastala po dlhej, podľa ľudského rátania veľmi dlhej dobe
– po takmer 1500 rokoch od jej vzniku. Živá kresťanská cirkev sa za tú dobu veľmi
zdeformovala. Zo slúžiacej cirkvi sa zmenila na vládnucu. Prestala slúžiť ľudu a zahniezdila
sa či „vybojovala“ si miesto medzi mocnými tohto sveta. Tak sa stalo, že jej pravé poslanie –
zvestovanie slova Božieho – už nebolo na prvom mieste. Dnes by sme tiež radi zažili
reformáciu – druhú, veď od tej doby znovu uplynulo päťsto rokov, čas i stav dnešnej
kresťanskej cirkvi na to znova dozrel. Vari nemá pravdu Jeremiáš? „Všetci, ktorí Ťa
opúšťajú... tí, čo sa odvracajú od Teba...“ Zdá sa, dnes je doba, keď zase mnohí opúšťajú „...
opustili Hospodina, žriedlo živej vody“. Medzi nimi sú tzv. kresťania, medzi nimi sú tí, ktorí
si myslia, že sú natoľko moderní, že Hospodinovu pomoc nepotrebujú. Medzi nimi sú, na náš
smútok, aj naši pokrvní blízki. Dospelí sú takí zaneprázdnení, že im je fuk nejaký Hospodin.
Mládež je svojou mladosťou a krásou taká unesená, že v ich živote niet miesta pre nejakého
Hospodina. Moderná technika tak zotročila a ujarmila ľudí, že teraz už nevedia, kam
z konopí. Mnohí hľadajú riešenie v horoskopoch, poverách, rôznych falošných učeniach. Už
deti v škole sú tak „zabezpečené“ rôznymi programami, že niet času na náboženské
vyučovanie. Mnohí rodičia sú už takí „osvietení“, že ani nedopustia, aby ich dieťa čo i len
počulo niečo o kresťanskej viere, o Bohu. Áno, neodkladne je tu čas na novú obnovu, novú
reformáciu. Aj my, dnešní kresťania, sme ľahkí na Božej váhe. Okolo nás sa všetko mení, ale
náš Všemohúci Boh je ten istý. Pritom každý človek hľadá istoty. Na Neho, na Jeho pomoc
sme odkázaní i dnes, i v tomto hypermodernom svete. Koruna stvorenia, človek, len v Bohu
môže nájsť svoju istotu. Amen.
Modlitba:
Všemohúci náš Bože, v mene Pána Ježiša Krista Ťa prosíme: Prebuď znovu v nás živú
kresťanskú vieru! Uzdrav nás a budeme uzdravení! Zachráň Ty sám svoj vyvolený veriaci ľud
a budeme zachránení, lebo Ty si našou nádejou, istotou i chválou. Pomáhaj nám neustále
pamätať na zdravý odkaz reformácie. Pomáhaj nám žiť v neustálej reformácii. Amen.
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