Pondelok 4. júla 2016
Text: 1Pt 2, 2 – 10
2
ako práve narodené nemluvniatka túžte po duchovnom čistom mlieku, aby ste ním rástli na
spasenie, 3keďže ste už okúsili, že Pán je dobrý. 4Pristupujte k Nemu, živému kameňu, ľuďmi
zavrhnutému, ale Bohom vyvolenému a vzácnemu, 5a aj vy sami ako živé kamene budujte sa na
duchovný dom, sväté kňazstvo, aby ste prinášali duchovné obete príjemné Bohu skrze Ježiša
Krista. 6Veď stojí v Písme: Ajhľa, kladiem na Sione uholný kameň, vyvolený, vzácny, a kto verí
v Neho, nebude zahanbený. 7Tak vám, veriacim, je chválou, nevercom však je kameňom, ktorý
zavrhli stavitelia, ale ktorý sa stal uholným kameňom, 8kameňom úrazu a skalou pohoršenia, lebo
oni, slovu neposlušní, sa urážajú; to je teda ich určenie. 9Ale vy ste vyvoleným rodom,
kráľovským kňazstvom, svätým národom, ľudom Jemu vlastným, aby ste zvestovali cnostné
skutky Toho, ktorý vás povolal z tmy do svojho predivného svetla. 10Kedysi neboli ste ani len
ľudom, a teraz ste ľudom Božím; žili ste bez zmilovania, a teraz ste došli zmilovania.
Piesne: ES č. 453, 447
Zamyslenie nad Božím slovom:
Raz sa Pán Ježiš takto spytoval svojich učeníkov: „Za koho pokladajú ľudia Syna človeka?“
Padli rôzne nesprávne odpovede. Nakoniec sa blysol Peter, ktorý vyznal: „Ty si Kristus, Syn
Boha živého.“ Na základe dnešného textu by sa otázka dala postaviť takto: Na koľko si ľudia
cenia Pána Ježiša? On, ktorý je centrálnym, základným kameňom cirkvi, našej viery, zmierenia
s Bohom i spásy, bol a je aj dnes mnohými ľuďmi zavrhnutý. Zrejme si celkom dobre
nedokážeme predstaviť, aké ťažké to vtedy pre Neho muselo byť, keď Jeho vlastný ľud Ním
väčšinou pohrdol a odmietol Ho. Ani dnes, po dvoch tisícročiach, sa situácia ohľadom Ježiša
výrazne nezmenila. Bolí Ho to rovnako ako vtedy, keď je ľuďmi zavrhovaný a odmietaný. Také
je neraz ľudské ohodnotenie, ocenenie Syna Božieho. Ako si však Ježiša cení Boh? Rozdiel snáď
podľa apoštola Petra ani nemôže byť väčší: ľuďmi síce zavrhnutý, ale Bohom je vyvolený
a vzácny. Ako veriaci ľudia žijeme v tomto nepretržitom napätí ľudského a Božieho ocenenia.
Keď sa dnes k Ježišovi verejne hlásime a vyznávame Ho, neraz sme aj my zavrhovaní. A to bolí!
Kedykoľvek však otvoríme Bibliu, vidíme, čím všetkým je tento Ježiš pre Boha, svojho Otca.
A to je potešujúce i posilňujúce zároveň! Je dobré pre nás kresťanov zažívať jedno i druhé –
zavrhnutie i potešenie, nedocenenie i ocenenie. Iba tak sa totiž môže profilovať naša viera, náš
vzťah ku Kristovi aj naše ocenenie Jeho osoby a diela. Keď nás naša viera nestojí nič, potom
nestojí za nič.
Ako si Krista ceníš ty, milý priateľ? Ak by si si vlastný život predstavil ako stavbu a Ježiša ako
jeden z kameňov v tejto stavbe, aké miesto by Mu prináležalo? Centrálne, vedľajšie alebo
žiadne? Od tvojho postoja k tomuto „kameňu“ závisí veľa. Veď sa pre teba môže stať chválou
pred Bohom na spásu a večný život, ale tiež kameňom úrazu, pohoršenia, a tým aj kameňom
zavrhnutia, súdu a večného zatratenia. Ja som sa rozhodol byť Jeho dieťaťom a žiť z Jeho
zmilovania a v Jeho zmilovaní. Ako sa rozhodneš ty? Pridáš sa? Amen.
Modlitba:
Drahý Pane Ježiši Kriste, ďakujem Ti za všetko, čo si pre mňa spravil – pre moju časnosť
i večnosť. Chcem svoj život stavať na Tvojom slove, láske, milosti a obeti. Daj mi silu svojho
Svätého Ducha priznávať sa k Tebe, za Teba sa nehanbiť, Teba nezavrhovať, ale vždy nanovo si
Ťa vyvoliť. Kiežby som v Tebe smel zakaždým vidieť to najcennejšie, čo som mohol poznať!
Amen.
Mgr. Radovan Gdovin, zborový farár v CZ ECAV Dobšiná (GES)
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