Štvrtok 9. novembra 2017
Piesne: ES č. 638, 690
Text: Tit 2, 1 – 10
„Ty však hovor, ako sa patrí na zdravé učenie...“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Nachádzame sa v období pred koncom cirkevného roka a počúvame rôzne znepokojujúce
správy o tom, čo sa deje v dnešnom svete. Mám pocit, že čím ideme ďalej, tým sa to ešte viac
stupňuje. A nie je sa čomu čudovať, veď v Božom slove máme napísané, že sa to bude diať,
že mnohé veci budú gradovať, a dokonca v Druhom liste Timoteovi 3, 1 máme napísané:
„Toto však vedz, že v posledných dňoch nastanú ťažké časy.“ Aj kvôli tomu nám zaznieva
z dnešného Božieho slova: „Ty však hovor, ako sa patrí na zdravé učenie...“ Máme hovoriť
tak, ako sa patrí na zdravé učenie! Dnešný svet na nás tlačí, aby sme sa prispôsobili, aby sme
išli s dobou, avšak Božie slovo nás na viacerých miestach vyzýva, že máme hovoriť presne to,
čo chce Boh. Nie vždy to všetci budú chcieť prijať. Nie vždy budeme mať všetci rovnaký
názor – avšak dôležité je to, aby sme hovorili Božiu pravdu, aby sme nič nezamlčali, ale
hovorili to, čo nám Boh už dávno zaznačil v Písme! Mnohí nám budú chcieť nahovoriť, že
Božie slovo je zastarané, že už to či ono v dnešnej dobe neplatí. Avšak potom sa nemôžeme
diviť, koľko zbytočných problémov vzniká medzi ľuďmi: mladší nemajú v úcte starších,
všetci o všetkých hovoria nepravdy a podobne. A preto nás všetkých nabádam: Vráťme sa
k Písmu! Vráťme sa k poznávaniu Božieho slova a aplikujme ho vo svojom živote! Nie je to
tak dávno, čo sme v našej cirkvi oslávili 500. výročie reformácie. Je dobré stále si
sprítomňovať výzvy reformátorov: Sola scriptura, sola fide, sola gratia, solus Christus –
Jedine Písmo, jedine viera, jedine milosť, jedine Kristus. Vráťme sa k Písmu a hlavne sa
vráťme k Pánovi Ježišovi Kristovi. Potom budeme napĺňať aj Božie slovo, ktoré nám dnes
znelo z Listu Títovi, „aby slovo Božie nebolo vystavené rúhaniu“! Amen.
Modlitba:
Drahý Pane Bože, ďakujem, že Ty sa o mňa zaujímaš a som Ti vzácny! Daj, aby som žil
podľa Tvojho slova. Prosím, daj mi silu v tomto svete žiť tak, aby som Tvoje slovo
neznevažoval. A ak sa tak aj stane, daj, aby som vedel vystúpiť z davu a svedčiť o opaku –
tak, ako to hovoríš Ty! Prosím, Pane, Ty ma chráň a požehnávaj pri všetkom, čo budem robiť.
Amen.
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