Pondelok 31. októbra 2016 – Pamiatka reformácie
Text: Gal 5, l 6
Hovorím však: Žite podľa Ducha a nebudete vykonávať žiadosti tela.
Piesne: ES č. 275, 263
Zamyslenie nad Božím slovom:
Keď dnes svätíme Pamiatku reformácie, pripomeňme si, že o rok uplynie od jej začiatkov päťsto
rokov. Dnešný text obsahuje základné výpovede, ktoré viedli reformátora Martina Luthera pri
náprave stredovekej cirkvi. Čo napísal „reformátor“ rodiacej sa kresťanskej cirkvi apoštol Pavel?
Je rozhorčený! Počul, že niektoré kresťanské zbory zachovávali staré náboženské zvyky. Varuje
pred nebezpečenstvom sfalšovania a znehodnotenia zvesti o Ježišovi Kristovi. Ježiš Kristus ich
od nich už oslobodil. Pavel napomína: Nedajte sa znova viesť ľudskými predpismi! Reakcia bola
rôzna. Kresťania zo židovstva ešte chceli zachovávať Božie prikázania ako vyvolený Boží ľud.
Iná skupina kresťanov zastávala opačné stanovisko: bez predpisov nemožno žiť ani
v kresťanstve. Láska k blížnemu je pekná vec, ale poriadok musí byť. Z toho pohľadu si vieme
predstaviť aj dnešné problémy. A ako reagujeme my? Asi podobne. Pavel zdôrazňuje, že ľudské
predpisy nemajú pred Bohom cenu, nemôžu nás spasiť. Zachraňuje len viera v Ježiša Krista. Byť
len nejakými poriadnymi ľuďmi nemá cenu. Pavel ide ďalej: keď sa budete spoliehať na svoje
snahy, Ježiš Kristus je zbytočný, k spáse nepotrebný. Je dobré meditovať o kríži Kristovom,
ktorý nás objíma svojimi ramenami. Vtedy pocítime tú oslobodzujúcu silu z nebies. Nebudeme
už zotročení predpismi. Už nie zabezpečenie života skutkami, ale vierou v Ježiša. Pavel
zdôrazňuje: Slobodný Boh chce z nás mať slobodných ľudí. Kristus nás oslobodil k slobode. Čo
to znamená konkrétne dnes? Dôjde k zmiereniu tam, kde sú rozpory. Skrze vieru v Krista nebude
záležať na tom, či niekto má iné kresťanské vierovyznanie. Hlavné je, že sa úprimne veriaci
kresťan prejaví v skutkoch lásky. Žiť taký život je, prirodzene, ťažké. Duch Svätý nás však
uspôsobí byť slobodnými a úprimnými, uspôsobí nás roztvoriť ramená a nezovrieť päsť k úderu.
„Kristus nás oslobodil k slobode!“ píše apoštol kresťanským zborom dneška i zajtrajška.
Reformátor Luther túto vetu Písma svätého ako jednu zo základných Božích právd použil na
reformu cirkvi. Preto: preč od predpisov zákona k slobode a láske skrze Ježiša Krista! Amen.
Modlitba:
Pane Bože, ďakujeme Ti, že si priviedol Božích mužov k pravdám Písma a skrze nich k náprave
svojej cirkvi, že si ju dal očistiť a napraviť. Ďakujeme, že nám dávaš čistotne a úprimne
zvestovať spásu v Ježišovi Kristovi. Nedaj nám ustúpiť od Tvojej pravdy. Pomôž nám stáť na
apoštolskom základe cirkvi a vytrvať v pravej viere až do konca. Amen.
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