Utorok 31. októbra 2017 – Pamiatka reformácie
Piesne: ES č. 274, 264
Text: R 5, 1 – 8
„A tak ospravedlnení z viery máme pokoj s Bohom skrze svojho Pána Ježiša Krista. Skrze
Neho dostal sa nám vierou aj prístup k milosti, v ktorej stojíme.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
„Hrad prepevný je Pán Boh náš“ – tak to na základe 46. žalmu vyznal Dr. Martin Luther
v slovách našej evanjelickej hymny. Tak to poznávame a vyznávame aj my, dedičia
reformácie. Z Božej milosti je tu deň významného jubilea našej evanjelickej cirkvi
augsburského vyznania. Dnes je to presne päťsto rokov, ako Pán Boh prostredníctvom svojho
služobníka začal dielo obnovy kresťanskej cirkvi. Pán Boh vo svojej láske a milosti
významným spôsobom vzhliadol na duchovne zmierajúcu Európu. Vzhliadol na svoju cirkev,
ktorá sa stále viac a viac vzďaľovala biblickým pravdám a naberala na seba nové a nové
svetské praktiky. Len z Božej lásky a milosti sa v 16. storočí Európou začalo zvučne
rozliehať: „Jedine z milosti Božej! Jedine pre zásluhy Pána Ježiša Krista! Jedine skrze
vieru!“ Dnešné výročie neznamená však len spomienku na udalosti zo života Božieho muža
Dr. Martina Luthera či Dr. Filipa Melanchtona a ďalších spolupracovníkov, spomienku na ich
zápasy o nápravu, obnovu cirkvi po duchovnej i mravnej stránke „v hlave i v údoch“ – ako to
Martin Luther zvykol hovoriť. Význam tohto dňa a sviatku pre nás je predovšetkým
v možnosti nájsť zdroj nového nadšenia, duchovného povzbudenia za Božie veci v tomto
svete. Aj dnes nám znie výzva, aby sme odhodili bremeno malovernosti, ktoré nás zväzuje.
Správne pochopenie evanjelia Ježiša Krista a Božej spravodlivosti je to, čo zmenilo život
Martina Luthera, je to, čo pozitívne zmení život každého človeka. Apoštol Pavel v Liste
Rímskym píše o tom, čo reformácia vlastne znovu objavila a začala prízvukovať:
ospravedlnenie hriešneho človeka z Božej milosti. Je to dar Božej lásky k nám, zaplatený
obeťou nášho Spasiteľa Pána Ježiša Krista. A tento dar, táto skutočnosť Božej lásky a milosti,
dáva pravý pokoj, vytrvalosť a slávnu nádej, ktorá nezahanbuje za žiadnych okolností, aj
schopnosť služby lásky. Soli Deo gloria! Amen.
Modlitba:
Svätý Bože, jedine Tebe patrí sláva a vďaka za všetko, čo nám dáva Tvoja láska a milosť.
Uvedomujeme si to aj v dnešný deň významného jubilea začiatku reformácie kresťanskej
cirkvi. Prosíme, zachovaj nás i našich potomkov pri čistom vyznávaní evanjelia, vo viere, že
sme ospravedlnení jedine z Tvojej milosti, a hodnom užívaní sviatostí. Daj nám i celej
kresťanskej cirkvi na zemi Ducha pravdy. Prekaz a zruš všetky zlé úmysly tak, aby sa Tvoje
meno posväcovalo a Tvoje kráľovstvo víťazilo v celom svete. Daj, nech nám Tvoja milosť
prinesie Tvoj pokoj, nádej, ktorá nezahanbuje a učí nás skutočnej službe lásky. Amen.
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