Streda 1. novembra 2017
Piesne: ES č. 475, 386
Text: Zjav 7, 9 – 12
„Dobrorečenie a sláva a múdrosť a vďaka, a česť, a moc a sila nášmu Bohu na veky vekov.
Amen.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Od napísania týchto riadkov do času, keď ich budete čítať, uplynie asi dvadsať mesiacov
a medzitým k oblaku svedkov pribudne veľa tých, ktorí trpeli a aj život položili pre svoju
vieru v živého Boha, za svedectvo o Ňom a za vernosť, v ktorej zotrvali až do konca.
Myslíme na všetkých, ktorí neuhli, nezapreli a so vztýčenou hlavou smelo vyznali: „Pán môj
a Boh môj, ja v Teba dúfam a na Tvoju záchranu sa spolieham.“ Pri rozumnom uvažovaní,
podľa mienky mnohých detí sveta, si svoj pozemský, jedinečný a neopakovateľný život treba
zachovať za každých okolností, a tak aj za každú cenu. Všetko sa pri tejto snahe dá
ospravedlniť a odpustiť. No keď myslíme na zmysel našej existencie a na cieľ pozemského
putovania veriaceho človeka, všetko je zrazu inak. Deti v škole bývajú prekvapené, keď im
hovorím, že žijeme pre to, aby sme oslavovali Pána Boha. Nechápu, ako niečo také môže byť
náplňou a dôvodom bytia. A čo dospelí kresťania? Iba vekom dospelí tomu tiež nerozumejú.
Duchovne dospelí pokročili ďalej: od počúvania k uskutočňovaniu požiadavky vzdávať česť
a slávu nášmu Bohu, každodenne Mu ďakovať dobrou rečou aj skutkom s vedomím, že On je
prameňom všetkého a dôvodom toho, že tu sme. Tu a teraz niečo podobné má byť pri nás
zjavné tak, ako v Jánovom videní. Nielen sny sa neraz stávajú realitou. Boží plán sa realizuje
vždy. Už pri jeho počutí ho máme považovať za uskutočnený. Moc Víťaza nad smrťou je
zárukou tohto splnenia. Naše svedectvo o záchrane v Jeho mene má krytie, záruka je
nespochybniteľná. Ako sa však vyrovnávame s utrpením, výsmechom a ponižovaním pri
zvesti evanjelia? Kto patrí do tohto bližšie neurčeného počtu trpiacich, a to nielen od
neveriacich a svetskej vrchnosti? Často očakávame, že ešte počas nášho života sa naplní
žalmistovo: „Vyvedie tvoju pravdu ako svetlo a tvoje právo ako jasné poludnie.“ (Ž 37, 6) Od
všetkých pochybností nás však oslobodzuje Boží prísľub pre deň súženia: Vzývaj ma,
vytrhnem ťa a ty ma budeš oslavovať, očistený krvou Baránka už tu, oblečený do bieleho
rúcha, vo večnej sláve. Amen.
Modlitba:
Trojjediný Bože, ďakujeme za možnosť svedčiť o Tebe, o Tvojej láske, spravodlivosti
a vernosti. Spoliehame sa na Tvoju pomoc a posilnenie v živote aj v spoločenstve v Teba
veriacich. Prosíme v mene nášho Pána Ježiša Krista, pomôž našej nedôvere a požehnaj nás,
aby sme Ťa stále oslavovali. Amen.
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