Zamyslenia na týždeň po 22. nedeli po Svätej Trojici
Streda 31. októbra 2018
Pamiatka reformácie
Piesne: ES č. 275, 263
Text: Ef 5, 27
„... a postavil si cirkev slávnu, bez po škvrny, bez vrásky a bez čohokoľvek podobného, ale
aby bola svätá a bez úhony.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Dnešná doba prináša možnosť vytvárania vzťahov aj bez osobného kontaktu. Zoznámite sa
jednoducho cez internet, pomocou niektorej zo sociálnych sietí. Ak je vám daný človek
sympatický až tak, že ho chcete spoznať aj osobne, dohodnete si stretnutie. Pred stretnutím si
môžete navzájom poslať svoje aktuálne fotografie alebo opis. A tu môže nastať problém. Keď
sa pokúšate niekoho spoznať na základe opisu či nejakej charakteristiky, nemusí to vždy
zodpovedať realite. Možno sa vidí inak ten, koho hľadáme a možno sa vidíme inak my sami.
Často od toho závisí, či po stretnutí príde pocit radosti, alebo sklamania. Aj cirkev Ježiša
Krista má v Biblii svoju charakteristiku, opis toho, ako by mala vyzerať. Keď sa nad jej
stavom zamyslel Martin Luther v 16. storočí, určite sa nezhodovala s týmto opisom. Namiesto
pokánia a ľútosti nad hriechom boli kresťania volaní ku kupovaniu odpustkov, namiesto
evanjelia o milujúcom a odpúšťajúcom Bohu bol nástrojom na ovládanie ľudí strach
z prísneho a trestajúceho sudcu. Zrkadlo Božieho slova odhalilo Lutherovi pravdu. Jeho
konanie, ktoré viedlo k reformácii, bolo logickým dôsledkom rozdielov, ktoré videl medzi
cirkvou, akú chcel Kristus a tou, ktorá ho obklopovala. Božie slovo je nemenné a zároveň
stále aktuálne. Aj nám nastavuje zrkadlo. Pýta sa, či to, čo o kresťanoch a Kristovej cirkvi
čítame v Biblii, je pravdou aj o nás. V deň, keď si pripomíname reformáciu, nesmieme zostať
len pri spomienke na históriu. Musíme skúmať, či sme sa nevzdialili od Božej vôle natoľko,
že nás podľa biblického opisu už nikto nespozná, prípadne či neprežije len obrovské
sklamanie. Lebo máme byť vôňou Kristovou Bohu aj medzi tými, ktorí sú na ceste k
spaseniu, aj medzi tými, ktorí sú na ceste do zahynutia. (2K 2, 15) Amen.

Modlitba:

Milostivý Pane, ďakujeme Ti za Tvoje slovo, ktoré je nemennou pravdou. Odpusť nám, že sa
svojím myslením a konaním vzďaľujeme od Tvojej vôle a obrazu, na ktorý si nás stvoril.
Prosíme Ťa, veď nás po ceste nasledovania a svojím Duchom nás pretváraj a obnovuj. Amen.
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