Utorok 5. decembra 2017
Piesne: ES č. 19, 670
Text: Kol 1, 9 – 14
„9Preto aj my odo dňa, ako sme to počuli, neprestávame sa modliť za vás a prosiť, kiež ste
naplnení poznaním Jeho vôle vo všetkej múdrosti a duchovnej rozumnosti, 10aby ste chodili
hodní Pána, na Jeho úplnú ľúbosť, prinášajúc ovocie v každom dobrom skutku, rastúc v
poznaní Boha, 11všemožne posilňovaní mocou Jeho slávy ku všetkej vytrvalosti a trpezlivosti
12a radostne ďakujúc Otcovi, ktorý vás hodnými učinil mať účasť na údele svätých v svetle,
13vytrhol nás z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného Syna. 14V Ňom máme
vykúpenie, odpustenie hriechov.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
O niekoľko dní budeme hodnotiť, čo nám tento päťstý rok od reformácie priniesol. Zaiste to
bolo pripomenutie si mnohých reformačných myšlienok. Aj slová z Listu Kolosenským
vravia o niektorých princípoch, ktoré reformátorov viedli k reformácii. Filip Melanchton
v Obrane AV o ospravedlnení píše: „Vyznávame tiež, čo sme už neraz aj potvrdili, že i keď
ospravedlnenie a večný život sú spojené s vierou, predsa i dobré skutky si zasluhujú rozličné
telesné a duchovné odmeny a druhy odmien podľa výpovede: ‚Každý dostane vlastnú odplatu
podľa vlastnej práce.‛ Lebo spravodlivosť evanjelia, ktorá sa točí okolo zasľúbenia milosti,
zdarma prijíma ospravedlnenie a znovuzrodenie. Ale plnenie zákona, ktoré nasleduje po viere,
točí sa okolo zákona, nie zdarma, ale pre naše skutky zasluhuje a dostáva odmenu. Avšak tí,
čo si toto zasluhujú, sú ospravedlnení prv, ako zachovávajú zákon. Najprv sú teda prenesení
do kráľovstva Božieho Syna, ako hovorí Pavel (Kol 1, 13; R 8, 17) a učinení spoludedičmi
Kristovými.“ Ospravedlnenie je zdarma. Je to známa reformačná zásada. No pri týchto
slovách zabúdame na súvislosť, o ktorej hovorí Melanchton ďalej. Najskôr sme v živote viery
prenesení do kráľovstva Božieho. Kresťania žijú v napĺňajúcom sa a prichádzajúcom Božom
kráľovstve. Nežijeme pre tento svet, tu a teraz, nežijeme sebe. Žijeme Pánu Bohu. Už vierou
sme prenesení do kráľovstva Božieho. Kráľovstvo Božie už prichádza medzi nás a raz sa zjaví
v celej moci. Kiež je i naša myseľ prenesená do nebeského sveta, kiež by niečo z tej Božej
múdrosti, z duchovnej rozumnosti, bolo v nás. Kiež by i naše srdce bolo nebeské v cite,
v Božej ľúbosti – v milovaní Pána Boha tak, že naše činy sú svedectvom tej lásky. Kiež
konáme dobre, nie v prvom rade sebe, ale iným a na nich myslíme v modlitbách. Amen.
Modlitba:
Pane Bože, milostivý Otče. Vďaka Ti za dar viery, vďaka za milosť, že sme Tvoji. Prosím,
príď kráľovstvo Tvoje ku mne, do môjho života, do mysle, do srdca i do skutkov. Uč nás
kresťanov aj sa správne modliť a byť tu pre druhých ľudí, tak žiť Tebe na česť a chválu.
Amen.
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