Pamiatka reformácie – 31.10.2021
Reformačné SOLA
Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Ježiša Krista, Otcovho Syna.
Zjavenie 15:3-4 „Veľké a predivné sú Tvoje skutky, Pane, vševládny Bože! Spravodlivé a pravé Tvoje cesty, Kráľ
národov! Kto by sa nebál, Pane, a neoslavoval Tvoje meno? Veď Ty jediný si svätý a všetky národy prídu a budú sa Ti
klaňať, že sa zjavili Tvoje spravodlivé súdy!“.
Sme reformačná cirkev. Ale kebyže sa vás opýtam na základnú myšlienku reformácie, vedeli by ste odpovedať?
Pýšime sa tým, že sme luteráni, ale máme príšerne málo vedomostí o tom, prečo bola reformácia potrebná a čo všetko
nám priniesla. V reformačných zásadách je dôležité jedno slovo, ktoré z učenia cirkvi akosi vypadlo. A predsa je
dôležité, pretože mení tak celý systém cirkvi, náboženstva, kresťanstva. To slovo je „SOLA“, „jedine“. Reformácia
teda nepriniesla úplne nové hodnoty a myšlienky, iba pridala to, čo sa vytratilo a čo v stredovekej cirkvi
chýbalo: JEDINE.
Sola scriptura. Jedine Písmo. Ľudia si počas tých mnohých rokov Bibliu položil na jednu úroveň ako ľudské
náuky. A možno niekedy to, čo hovorí človek je pre nás dôležitejšie ako to, čo hovorí Boh. Lutherova reformácia však
vrátila Bibliu obyčajným ľuďom, do domácností. Preložil ju do jazyka zrozumiteľnému všetkým, nielen teológom či
vzdelancom. Každý si mohol Písmo otvoriť a čítať si, čo povedal Boh a nielen počúvať v chráme výklady ľudí, ktoré
boli často na takej vysokej teologickej úrovni, že obyčajný sedliak tomu nerozumel. Dostali sme obrovský dar, že si
môžeme čítať Božiu reč v Biblii. Ona je jediným zdrojom Božieho slova, všetky ostatné zjavenia sa jej musia
podriadiť. Otázka je, či sme ako luteráni ešte stále verní Písmu, či je stálou súčasťou našich životov a či Bibliu máme
iba ako súčasť knižnice alebo ako návod na život a ako Božie slovo pre nás osobne.
Dajme si Bibliu na oči, aby sme ju každý deň nezabúdali čítať a vážme si, že túto možnosť máme.
Samozrejme nezostaňme iba pri čítaní, ale aplikujme to, čo nám Boh hovorí do každého dňa.
SOLA SCRIPTURA Jedine Písmo Slovo nášho Boha V ňom ukrýva sa všetka múdrosť A priamo zhora Žiadne iné knihy
Žiadne svetské reči Jedine Písmo o Božích pravdách svedčí.
Pieseň: Nyní poslouchejte hlas múj
2.Solus Christus. Jedine Kristus. Celá Stará zmluva je Božím nárekom nad tým, ako si Jeho ľud, popri Ňom,
vybral aj iné božstvá, uctieval modly a sochy. Hoci im Pán Boh povedal, že je žiarlivý a nedopustí, aby Jeho vlastní,
ctili aj iných bohov, oni si stále rozširovali svoj okruh tých, ktorým sa klaňali. Postupne sa k nim pridali iní bohovia:
z radov svätých a tiež anjeli či Mária, Ježišova matka a ďalší. V spleti mnohých svätcov, na každý deň aspoň jeden, sa
Ježiš akoby stratila a splynul s davom modiel. Biblia pripomína, že ctiť a klaňať sa máme iba Trojjedinému Bohu
a spásu získavame iba skrze Ježiša Krista a Jeho obeť na kríži. Preto sa Luther nanovo upol na evanjelium a teda
dobrú zvesť v Kristovi. Jedine Kristus je Spasiteľ, ktorý vyplnil priepasť medzi nami a Bohom, vytvorenú naším
hriechom. Je to oslobodzujúce, že my sami nemusíme mať ani byť svojím záchrancom, lebo túto úlohu totálne
prevzal Boží Syn. Otázka je, či aj my neuctievame iné božstvá, iných svätcov či seba, a Ježiš je už len akoby
poslednou možnosťou spásy.
Vráťme sa celým srdcom k Ježišovi ako k nášmu osobnému jedinému Spasiteľovi. Lebo len vďaka
Nemu sme prestali byť Božími nepriateľmi a sme s nebeským Otcom zmierení.
SOLA CHRISTOS Len skrze Krista Nášho Spasiteľa Len v Jeho ranách v Jeho drahej krvi Len tam nájdu istotne
vykúpenie všetci Tí čo prídu poslední aj tí čo prišli prví Žiadni ľudskí svätci.
Pieseň: El-Šaddai
3.Sola Fide. Jedine vierou. Skutky sú super, pretože bez nich by sme vo svete márne hľadali dobro. Ak by bola
viera iba osobnou, vnútornou záležitosťou, nebolo by to dostatočné. Preto je dobré ak sa prejavuje skutkami. Ale
povýšiť ľudské skutky nad vieru je už nebiblické. Naše spasenie stojí jedine na našej viere. Nemáme Bohu čo
ponúknuť a keby sme aj mali, nebolo by to dostatočné. Stredoveká cirkev však nad vieru povýšila skutky a spásu
založila na ich konaní – od návštevy omše, cez predaj odpustkov až po počet dobrých skutkov vykonaných v daný
deň. Luther vrátil do reality biblické učenie o tom, že nie zo skutkov, ale z viery pochádza spása. Tým nás
odbremenil od všetkej osobnej snahy a práce a položil všetku ťarchu na Ježiša, v ktorého stačí veriť, aby bol
človek zachránený. Samozrejme viera sa má nejako prejaviť a jedným z týchto prejavov sú skutky. No nie skutky sú
prvé a viera nasleduje, ale najprv musí človek veriť, aby Boh mohol pracovať aj na jeho charaktere a etike a pomohol
mu konať dobré skutky.

Zabudnime na to, že by sme si Boha mohli nakloniť svojim charakterným a dobrým životom. „Nakloniť
si Ho na svoju stranu“ môžeme jedine úprimnou a oddanou vierou. Skutky nemôžu konať všetci, ale veriť môže
každý, tým pádom sa pre všetkých otvára cesta k večnému životu.
SOLA FIDE Jedine vierou otvoríme brány cez ktoré neprejde ten kto dnes je pyšne neveriaci medzi nami a verí - iba
sebe Jedine vierou v Teba Spasiteľ náš drahý.
Pieseň: Ku komu pôjdem
4.Sola Gratia. Jedine milosťou. S vierou úzko súvisí aj milosť. Tým, že stredoveká cirkev ako podmienku
spasenia pridala skutky, sa Božia milosť vytratila. Ak človek koná dobré skutky, ak správne žije, potom si zaslúži
spasenie a Boh akoby nemal na výber. Veľkosť milosti však spočíva v tom, že Boh na výber má. Práve preto je
milosť tak nádherná, pretože nám berie všetku aktivitu z rúk a hovorí nám, že Boh nás tak veľmi miloval, že
dal svojho jednorodeného Syna, aby sme boli spasení. Je to nezaslúžená milosť. Aj keby sme sa veľmi snažili, aj
keby sme všetko urobili správne, aj keby sme mali obrovské množstvo dobrých skutkov, stále je naša spása založená
jedine a výhradne na Božej láske a milosti voči nám.
Zaslúžime si odsúdenie a večnú smrť. Ale sme tak veľmi, v našom hriechu a v našej biede, milovaní, že
Boh sa k nám z milosti skláňa. Buďme Mu za to vďační a nezabúdajme činiť pokánie, aby sme sa mohli
radovať z Božieho milosrdenstva.
SOLA GRATIA Milosťou iba Bez našich zásluh Od dobrých skutkov a darov nezávisle Stačí sa znížiť na kolená V
modlitbe vyznať všetku svoju biedu Prijať tú veľkú milosť Len od nej závislí sme.
Pieseň: Len milosťou
5.Soli Deo Gloria. Jedine Bohu sláva. Tak by to malo byť, ale my ľudia, si už od prvého hriechu, chceme túto
slávu prisvojiť. Chceme byť ako Boh a chceme sa dostať na Jeho úroveň, ako nám o tom hovorí prvý hriech alebo
napr. príbeh babylonskej veže. Neskôr sa k tomu pridala túžba kňazov, biskupov či pápežov, prijímať chválu a úctu od
ľudí natoľko, že sa akoby dostali na Božiu úroveň, budovali si svoje osobné babylonské veže. Písmo však hovorí, že
jedine Bohu patrí chvála a česť, že sa nemáme klaňať nikomu, len samotnému Pánovi. Ľudí máme mať v úcte, ale
nikdy im nemáme dávať vo svojom živote miesto, ktoré patrí výhradne Trojjedinému Bohu. Náš život o tom má
vydávať svedectvo. Toto „sola“ je zhrnutím predchádzajúcich – to znamená, že ak v našom živote platí: jedine
Písmo, jedine Kristus, jedine viera, jedine milosť, potom v našom živote bude platiť aj: jedine Bohu sláva.
Takto končil svoje diela aj slávny skladateľ Johann Sebastian Bach.
Kiežby aj náš každý deň, každý skutok a celý život mal takýto záver: jedine Bohu sláva. Vydávajme
o Bohu svedectvo a len Jeho oslavujme všetkým, čo vieme, čo sme, čo máme. Lebo: nie nám, Hospodine, nie
nám, ale menu Tvojmu patrí česť.
SOLA DEO GLORIA Jedinému Bohu vzdajme vďačné chvály Len On v Láske k nám je napriek satanovi večný dokonalý
V Ňom máme záchranu pomoc v každej chvíli Buď Mu za to vďaka od nás všetkých v žití hriešnych – previnilých.
Pieseň: Nie nám
Modlitba: Ďakujeme Ti, Pane Ježiši Kriste, že si vytvoril cirkev a povolal si ju žiť a pracovať k Tvojej chvále. Ďakujeme Ti, za všetkých
verných svedkov a vyznávačov a za ľudí, ktorí svoj život položil na oltár ako obeť príjemnej vône pred Tebou aj ľuďmi. Ďakujeme Ti, za
všetky dary, ktoré nám cez spoločenstvo Tvojej cirkvi dávaš. Ty túžiš po tom, aby bola cirkev bez úhony, čistá a pripravená ako nevesta na Tvoj
príchod, ale tvoríme ju my, hriešny ľudia, preto potrebuje Tvoje očistenie. Prosíme: daj nám pamätať, že jedine v Tvojom slove je moc, ktorá
dokáže meniť naše srdcia. Daj nám pamätať, že len v Tebe, Ježiši Kriste, je možné byť spasený. Daj nám pevnú vieru, aby sme ju
nedpomieňovali skutkami, ale aby sa ona prejavovala dobrom v tomto svete. Daj nám poznať a prijať, že si nič dobré nezaslúžime, ale predsa
všetko dostávame z Tvojej milosti a milosrdenstva. Prosíme: pomôž nám žiť tak, aby celý náš život svedčil o tom, že jedine Tebe, Trojjediný
Bože, patrí sláva, česť, múdrosť a dobrorečenie.

