Pondelok 6. marca 2017
Piesne: ES č. 483, 236
Text: J 8, 37 – 45
„Lebo neprišiel som sám od seba, ale On ma poslal. Prečo nechápete moju reč? Pretože
nemôžete počuť moje slová.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Pri čítaní týchto slov nás prekvapuje vášnivosť odmietania Pána Ježiša. Naozaj, „do svojho
vlastného prišiel a Jeho vlastní Ho neprijali“. Prečo protivníci Pánovi nemohli uveriť v Neho?
Lebo boli pyšní na svoj pôvod, na svojich predkov. Pýcha na tradíciu ich natoľko zaslepila, že
nepoznali, ako ďaleko stoja od Abraháma, že stoja v hriechu. Toto im zamedzilo i vieru v Pána.
Nebolo by zle skúmať, koľko je medzi nami pýchy a falošnej namyslenosti a čo všetko nám bráni
prísť ku Kristovi. Veď ako môže ten, kto využíva nedostatočné zákony a stane sa z neho
milionár, uznávať svoje hriechy a hľadať odpustenie u Pána? O nič menej nie je nebezpečné, keď
je človek pyšný na svoju vieru, náboženské vyznanie. Je veľmi zlé, ak si niekto myslí, že viera je
jeho výsadou alebo dokonca zásluhou. Viera je dar milosti. A dar nás neoprávňuje k tomu, aby
sme sa ním pýšili. Honosiť sa tým, že sme evanjelici, že máme predkov, ktorí mučenícky
prinášali za vieru obete, znamená uspávať samých seba. Aj pýcha na vieru môže zamedziť
osobnú vieru v Krista Spasiteľa. Dobre povedal Luther, že neviestky a uličníci skôr dôjdu
spasenia ako namyslení svätci, lebo kým tamtí raz poznajú svoje poblúdenie a budú hľadať
odpustenie, zatiaľ onen svätý zostáva vo svojej pýche. Ako dokázať, že máme ozajstnú vieru?
Jedine skutkami, ale nie pre skutky samotné. Keď teda my hovoríme o viere, nech nehovoria
ústa, ale skutky. Preto pozor na vlastné počínanie doma alebo kdekoľvek inde. Nech všade cítiť z
našej lásky k ľuďom našu vieru v Krista. Láska je dôkazom viery. Ako získať vieru, ktorá je
viditeľná i v skutkoch? Musíme sa narodiť z Ducha, musíme stáť v príbuzenstve s Bohom. Viera
ostane vždy darom nebies. Pestuj preto spoločenstvo s Pánom v modlitbe, pri čítaní Biblie, v
chráme a pri Večeri Pánovej. Tak prídeš aj do duchovného spoločenstva s Abrahámom, ktorý je
vzorom viery. Nemysli si, že skutky stačia a viera nemusí byť. Musíš sa narodiť z Boha, narodiť
sa zhora. Amen.
Modlitba:
Pán a Vykupiteľ náš! Podstúpil si mnoho bolesti, útrap a ponížení od tých, ktorí neprijímali
Tvoju pravdu o Tvojom božskom poslaní. Prišiel si vydať svedectvo o Bohu, aby si ich zachránil.
Odpusť aj nám, že aj my ťažko chápeme, čo nám na časné i večné dobro prinášaš. Daj nám,
prosíme, moc Ducha Svätého, aby sme plne uverili, čo si pre nás vykonal. Daj nám vieru, že si
náš Záchranca od smrti večnej a moci diabolskej. Pôsob v nás, aby sme aj iným okolo seba
vydávali svedectvo o Tebe a Tvojej spasiteľnej láske. Amen.
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