Pondelok 4. decembra 2017
Piesne: ES č. 9, 13
Text: Žid 10, 32 – 39
„32Rozpomeňte sa na predošlé dni, v ktorých ste boli osvietení a prestáli ste mnoho bojov
utrpenia: 33raz hanobení, raz sužovaní boli ste (svetu) divadlom, inokedy ste spolucítili s
tými, ktorých stihlo to isté. 34Veď ste spolutrpeli s väzňami a ochotne ste znášali, keď vás
olupovali o majetok, lebo ste vedeli, že vy sami máte lepší, trvanlivý. 35Nestrácajte teda
dôveru: čaká ju veľká odmena. 36Musíte byť vytrvalí, aby ste vyplnili vôľu Božiu a dosiahli
zasľúbenie. 37Lebo ešte máličko, a príde Ten, ktorý má prísť, a nebude meškať. 38Môj
spravodlivý bude žiť z viery, ak sa však zbabelo utiahol, moja duša nebude mať v ňom
zaľúbenie. 39Ale my nie sme zbabelci, aby sme zahynuli: my sme veriaci, aby sme si
zachránili život.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Prečítanými slovami Písma svätého sa nám prihovára neznámy autor. Na konfirmačnej
príprave (r. 1939) sme sa učili, že List Židom je tiež dielom apoštola Pavla. Neskôr, po
dôkladnej analýze, teológovia usúdili, že List Židom napísal neznámy autor. Obsah listu
svedčí o tom, že to bol vysokovzdelaný človek. Možno tiež žiak rabína Gamaliela. Nestal sa
však, ako Saul, nepriateľom vyznávačov Ježiša Krista, ale, pochopiac podstatu evanjelia, stal
sa Jeho vyznávačom. A nebolo to jednoduché. Pánovi vyznávači boli od samého počiatku
nenávidení, prenasledovaní. Najprv ich prenasledovali Židia, napĺňajúc predpoveď: „... lebo
vás budú vydávať súdom, budú vás bičovať vo svojich synagógach“ (Mt 10, 17), potom ich
prenasledovali pohania, počnúc cisárom Nerom. Aj pisateľ Židom v uvedenom texte píše:
„prestáli ste mnoho bojov utrpenia: raz hanobení, raz sužovaní boli ste svetu divadlom,
inokedy spolucítili ste s tými, ktorých stihlo to isté.“ Áno, v dobe krutého prenasledovania
mnohí odpadli, ale bolo aj mnoho verných. Práve kresťanom židovského pôvodu, ktorí boli
v pokušení vrátiť sa k židovstvu alebo judaizovať kresťanstvo, adresuje pisateľ povzbudivé
slová, aby neodpadli od Krista, nestratili dôveru, lebo jej kynie veľká odmena. „Treba vám
vytrvalosti, aby ste vyplnili vôľu Božiu a dosiahli zasľúbenie.“ My v našom prostredí síce
žijeme v náboženskej slobode, ale i dnes sú na svete územia, kde kresťanov nenávidia,
prenasledujú aj fyzicky likvidujú. Pre nich dvojnásobne platia povzbudivé slová autora textu:
„Lebo ešte máličko, a príde Ten, ktorý má prísť a nebude meškať.“ Ale tieto posledné slová
Písma sú veľkou výzvou pre nás všetkých, aby, keď Pán príde so všetkou mocou a slávou,
našiel nás bdieť. Nezabúdajme na toto napomenutie! Posolstvo textu z minulosti platí aj pre
nás v súčasnosti! A to je problém dnešného kresťanstva, keď na to mnohí zabúdajú. Amen.
Modlitba:
Dobrotivý náš Spasiteľ, oslavujeme Ťa a dobrorečíme Ti, že si v plnosti času prišiel na tento
svet, aby si hriešne človečenstvo vykúpil od smrti večnej a moci diabolskej. Pokorne Ťa
prosíme, buď nám na pomoci pri vernom nasledovaní Tvojich šľapají v snahe byť svetlom
sveta a soľou zeme. Pomáhaj nám prežiť adventnú dobu v detinskej odovzdanosti do Tvojej
vôle, a tak sa pripraviť na radostné a požehnané zasvätenie Vianoc. Amen.
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