Štvrtok 15. júna 2017
Piesne: ES č. 253, 485
Text: 2Pt 1, 16 – 21
„Veď sme nesledovali vymyslené báje, keď sme vás oboznamovali s mocou a príchodom nášho
Pána Ježiša Krista, ale boli sme očitými svedkami Jeho velebnosti...“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Perikopa, do ktorej patria i tieto vybrané verše, je krásnou pasážou o podstate biblickej pravdy.
Táto biblická pravda je potvrdená očitým svedkom. Peter bol svedkom toho, čo sa odohralo na
Hore premenenia, a najmä svedkom Ježišovho prázdneho hrobu. „Boli sme očitými svedkami
Jeho velebnosti,“ Ježišovej slávy a velebnosti. On je ten pravý Boh a pravý človek. Je toto
vyznanie také pevné aj vtedy, keď do nášho života vstúpi nepochopenie ostatných, možno
partnera, rodiny, kríž choroby, strata zamestnania, hriech alebo nejaké iné problémy, ktoré môžu
byť také mocné, že Kristus prestane byť stredobodom nášho kresťanského života? Byť
kresťanom znamená viac, než len vkročiť do Božieho kráľovstva. Kresťan zo dňa na deň vždy
radostnejšie a poslušnejšie ukazuje na Krista. Preto je veľmi dôležité, aby sme prežili búrky, aby
sme sa navzájom posilňovali a povzbudzovali. Biblická pravda prináša svetlo: „Dobre robíte, že
pozorne hľadíte naň ako na sviecu, ktorá svieti v tme.“ Keď Ježiš zostane stredobodom môjho
a vášho života, nestratíme zasľúbenie večného života v nebesiach. Preto máme neustále hľadať
Ježiša v Jeho slove, v modlitbe, pri spovedi a sviatosti Večere Pánovej. Vždy a za každých
okolností! Aj v čase núdze a problémov. On nám dá silu, aby sme obstáli. Kde berieme túto
istotu? Predsa v tom, že biblická pravda je od Boha. „Boh chce, aby všetci ľudia boli spasení
a došli k poznaniu pravdy.“ (1Tim 2, 4) Tam, kde boli ľudia vedení Duchom Svätým, cítili, že
v nich samotných koná Boh. A tak je to aj dnes. Pretože tam, kde sa kresťania stretávajú v mene
Trojjediného Boha, pri čítaní Písma svätého a prisluhovaní sviatostí, tam je Boh s nimi. Takto
bude nebeský Otec aj s nami, bratia a sestry. Zostaňme s Ním a pri Ňom, neopúšťajme naše
spoločné zhromaždenia, neochabujme, nenechajme sa znechutiť, zneistiť. Pretože náš Boh žije
a pôsobí pri nás a miluje nás! Vďaka Bohu za Jeho zjavené Slovo, veď bez Neho by sme len
tápali v tme. Boh nám dal lampu – svoje slovo, aby nám svietila na cestu naším životom, a je iba
na nás, ako ju využijeme. Amen.
Modlitba:
Milý Pane, daruj nám pravú vieru, ktorú nám nikto a nič nezoberie. Urob nás silnými, aby sme
vždy a za každých okolností hľadali iba Teba. Prebuď nás, aby sme sa k Tebe neutiekali len
v smútku, ale aj v radosti. Posilňuj nás dnes i po všetky dni nášho života. Amen.
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