Utorok 2. februára 2016
Predstavenie Krista Pána
Text: G 4, 4
„Ale keď prišla plnosť času, poslal Boh Syna svojho, narodeného zo ženy, narodeného
pod zákonom...“
Piesne: ES č. 244, 248
Zamyslenie nad Božím slovom:
List Galatským patrí k najvýznamnejším Pavlovým listom, ktoré máme v Novej zmluve.
Kresťania, ktorým adresoval tento list, žili v Galácii v Malej Ázii. Napriek pôvodnej
horlivosti za evanjelium Pána Ježiša Krista pod vplyvom judaistov sa galatské cirkevné
zbory ocitli v nebezpečenstve, že kvôli viere vo vykupiteľské dielo Ježiša Krista postupne
stratia kresťanskú slobodu. Apoštol Pavel im preto napísal list, v ktorom sa ich snažil
povzbudiť aj vyznaním: „Ale keď prišla plnosť času, poslal Boh Syna svojho, narodeného
zo ženy, narodeného pod zákonom…“ Čas je istý vymedzený alebo bližšie nevymedzený
úsek, doba, etapa. Každý deň si naplánujeme, približne koľko času vyhradíme
povinnostiam, práci, ale aj rodine, rôznym záľubám, oddychu, spánku – ako povedal D.
Hume: „Čas človeka, ak sa s ním dobre hospodári, je ako obrobené pole.“ Pavel však
slovami „Ale keď prišla plnosť času…“ myslel na závažnejšie skutočnosti než na to, ako
športovci využijú čas zápasu či súťaže, alebo ako využívame čas jednotlivých dní, neraz
zabúdajúc, čo povedal J. Zink: „Čas sa točí nie okolo človeka, ale okolo Boha.“ Apoštol
vedel, že Boh je stvoriteľom všetkého, a teda i Pánom nad všetkým. Aj časy dôležitých
udalostí v živote jednotlivcov, rodín, národov a ľudstva sú v Božích rukách. Boh sa
rozhodol, že „prišla plnosť času“, aby poslal ľudstvu zasľúbeného Záchrancu. Boh predtým pôsobil cez viaceré osobnosti Ním vyvoleného národa, najmä cez prorokov, ktorí
boli poslaní, aby aj oznámili, podľa akých skutkov spoznajú, kto je zasľúbeným
Mesiášom. Nikto však nevedel, kedy Spasiteľ príde. Bolo to rozhodnutie Boha Otca, že
už „prišla plnosť času“, aby poslal ľudstvu svojho Syna Ježiša. To, že Boh je pánom
času, potvrdzuje aj fakt, že presne nepoznáme ani rok, kedy „poslal Boh Syna svojho,
narodeného zo ženy“, z Márie. Boží Syn a súčasne človek Ježiš sa narodil aj „pod
zákonom“, keďže bol obriezkou podrobený Mojžišovmu zákona a neskôr dodržiaval
rôzne zákonné predpisy, upravujúce každodenný život. Najväčšou prioritou pre Ježiša
Krista však bola vôľa nebeského Otca, ktorý Ho v plnosti času poslal na tento svet, aby aj
nás vyslobodil z otroctva diabla, hriechu a smrti. A za to Mu máme byť nadovšetko
vďační! Amen.
Modlitba:
Bože Otče nebeský, pokorne a úprimne Ti ďakujeme, že keď prišla plnosť času, poslal si
svojho Syna Ježiša, aby aj nám daroval vyslobodenie z najhoršieho otroctva, ktoré aj
v dobe náboženskej a národnej slobody pociťujeme, lebo nikto z nás nedokáže odolať
diablovi, hriechu a smrti. Udržuj nás preto Duchom Svätým v tejto blahoslavenej viere!
Amen.
Mgr. Miloš Zaťko, zborový farár v CZ ECAV Svätý Peter (DNS)

