Sobota 1. októbra 2016
Text: Ž 25, 14
Hospodin má spoločenstvo s tými, ktorí sa Ho boja, a svoju zmluvu poznať im dáva.
Piesne: ES č. 229, 548
Zamyslenie nad Božím slovom:
Dnešný rozhádaný a na lásku čoraz viac podvyživený svet akútne potrebuje nanovo počuť
evanjelium – radostnú správu. Správu o tom, že sme boli stvorení Bohom z lásky a pre lásku.
Správu o tom, že sme boli vykúpení Kristom do vzťahu s Bohom a pre vzťahy s človekom.
A rovnako aj správu o tom, že sme posväcovaní Duchom Svätým pre spoločenstvo s Bohom
a s človekom. To je naše poslanie, poslanie cirkvi v tomto svete: hovoriť túto radostnú správu
celému svetu a poukazovať na vzácny dar, ktorý dostávame od nášho Stvoriteľa, Vykupiteľa
i Posvätiteľa. Toto tajomstvo (v inom preklade tohto biblického verša) nám Boží Syn Ježiš
Kristus zjavuje a dáva poznať celým svojím životom. Boh svoju zmluvu, svoje dávne zasľúbenia,
potvrdil v Ježišovi, a tak nám dal poznať svoju veľkú lásku, milosť a vernosť.
Brat, sestra, uvedomuješ si, ako sa tvoj nebeský Otec o teba stará? Ako sa ti dáva poznať,
komunikuje s tebou, vedie ťa správnym smerom, dáva ti zmysel a naplnenie života? Ak áno,
určite ťa to privedie k pokore a bázni pred veľkým, spravodlivým, ale aj milostivým Bohom.
Veď Boha sa nemáš báť zo strachu pred peklom ani z vypočítavosti, aby si sa zachránil z tohto
sveta, ale pre Jeho veľkú lásku a dobrotu, ktorú tebe, hriešnemu človeku, preukázal vo svojom
Synovi Ježišovi Kristovi. Jemu buď za to vzdávaná chvála a česť teraz i na veky vekov. Amen.
Modlitba:
Milý náš nebeský Otec, ďakujeme Ti z celého srdca za to, že si Bohom lásky, ktorý svoju lásku
zjavil a dokázal naplno vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi. Ďakujeme Ti, že Tvoja láska nie je
len hra slov, ale sú to slová a činy. Najväčším a dokonalým znamením Tvojej lásky, znamením
lásky pre tento svet, je Ježiš na kríži. Použi si nás na to, aby Tvoja láska menila tento svet
a premieňala púšť a zlobu ľudských sŕdc na oázu Tvojho pokoja. Amen.
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