Sobota 4. novembra 2017
Piesne: ES č. 443, 648
Text: 3M 19, 1 – 3. 13 – 18
„Svätí buďte, lebo ja, Hospodin, váš Boh, som svätý.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Biblia nám hovorí, že „Boh stvoril človeka na svoj obraz“ (1M 1, 27). A na inom mieste stojí,
že „keď Boh stvoril človeka, učinil ho na Božiu podobu“ (1M 5, 1). Hovorí aj o tom, že „Boh
stvárnil človeka z prachu zeme a vdýchol mu do nozdier dych života“ (1M 2, 7). Človek mal
podobu Božiu, ale nebol rovnaký ako Boh. A nebol rovnaký ani ako ostatné stvorenie, lebo
v ňom mal výsadné postavenie. Žalmista to opisuje takto: „O niečo menším si ho urobil od
božských bytostí, slávou a dôstojnosťou si ho ovenčil. Urobil si ho pánom nad dielom svojich
rúk, položil si mu všetko pod nohy.“ (Ž 8, 6 – 7) Človek mohol žiť v priamom vzťahu
a kontakte s Bohom, mohol žiť v spoločenstve s Bohom, a to malo určovať jeho rozhodovanie
a konanie. V spoločenstve s Bohom mal všetko potrebné pre život. A v spoločenstve s Bohom
mohol mať účasť aj na večnom živote. Človek však o toto plné spoločenstvo prišiel, lebo sa
rozhodol pre neposlušnosť voči Bohu a zhrešil. Prestal byť podobný Pánu Bohu. Narušil
v sebe Boží obraz, na ktorý bol stvorený. Vzdialil sa Pánu Bohu a odcudzil sa. Pán Boh sa
však nezmenil – ani vo svojej svätosti, ani vo svojej láske k človeku, a preto neustále volá
človeka späť. Lebo „chce, aby všetci ľudia boli spasení“ (1Tim 2, 4). A preto nás aj
v dnešnom biblickom texte volá k svätosti, dáva nám vzácne rady pre život, vystríha nás pred
rozličnými hriechmi a volá k láske. A sám nám vychádza v ústrety vo svojom Synovi Ježišovi
Kristovi, „ktorý sa vydal za nás, aby nás vykúpil“ (Tit 2, 14), „lebo odmena za hriech je
smrť, ale Božím darom milosti je večný život v Kristovi Ježišovi, Pánovi našom“ (R 6, 23).
Poslúchnime preto výzvu „Pána, Krista, posväcujte v srdciach!“ (1Pt 3, 15), aby sa aj pri nás
vyplnilo prianie apoštola: „A sám Boh pokoja nech vás skrz-naskrz posvätí a pri príchode
nášho Pána Ježiša Krista nech zachová vášho neporušeného ducha, dušu a telo bez úhony.“
(1Tes 5, 23) Amen.
Modlitba:
Svätý Bože, ďakujeme Ti, že máš s nami úmysly smerujúce k blahu a chceš nám dať
budúcnosť a nádej. Neopustil si nás, ani keď sme sa my v hriechu odvrátili od Teba.
V Ježišovi Kristovi nám ponúkaš vyslobodenie z moci hriechu a smrti a voláš nás k novému
životu v posvätení. A preto nám pomáhaj, aby sme túto Tvoju milosť prijali a aby sme svoj
život žili v láske k Tebe i k svojim blížnym. Amen.
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