
Piatok 22. januára 2016  

Text: 2Pt 1, 16 – 19 (20 – 21) 
16Veď sme nesledovali vymyslené báje, keď sme vás oboznamovali s mocou a 

príchodom nášho Pána Ježiša Krista, ale boli sme očitými svedkami Jeho velebnosti, 
17keď prijal česť a slávu od Boha Otca a z velebnej slávy Mu zaznel takýto hlas: Toto je 

môj milovaný Syn, v ktorom som našiel zaľúbenie! 18Tento hlas sme počuli prichádzať z 

neba my, ktorí sme boli s Ním na svätom vrchu. 19Tým pevnejšie je prorocké slovo, 

ktoré máme. Dobre robíte, že pozorne hľadíte naň ako na sviecu, ktorá svieti v tme, kým 

nesvitne a nevyjde vám zornička v srdciach. 20Uvedomte si predovšetkým, že ani jedno 

proroctvo Písma nepripúšťa samovoľný výklad; 21lebo nikdy z ľudskej vôle nepovstalo 

proroctvo, ale Duchom Svätým vedení hovorili (svätí) ľudia Boží. 

Piesne: ES 379, 246 

Zamyslenie nad Božím slovom: 
Báj a proroctvo. Aj takto by sme mohli označiť hlavné motívy tejto state Písma. Druhý 

list apoštola Petra bol napísaný do trochu inej situácie ako evanjeliá. Zvesť o Kristovi už 

bola známa. Veriaci, ktorí počúvali apoštolov, kládli otázky. Žili predsa v antickom 

svete, kde súperili rôzne duchovné prúdy. Niektorí sa od viery odkláňali a vyhľadávali 

niečo iné, prípadne to, čo počuli, prispôsobovali svojej situácii. Apoštol Peter hovorí 

o zotrvaní v apoštolskej tradícii. Apoštoli predsa nezvestovali vymyslené báje. Zvesť 

o Ježišovi bola iná ako grécke a rímske mýty a príbehy o hrdinoch. Ježiš nebol predsta-

vovaný ako neotrasiteľný héros, ktorý vyčistí chliev, zabije mýtického zvera, vystúpi na 

Olymp, aby priniesol ľuďom oheň… Ježiš visí na kríži. Svedčia o tom učeníci a ich 

nasledovníci, ktorí túto pravdu vierou prijali. Ich viera však nepramení len 

z rozprávania: majú osobnú skúsenosť s Kristom. Odkazy v evanjeliách na Pánovo 

premenenie hovoria o silnom duchovnom zážitku, ktorý mal svoje korene v reálnej 

situácii. Peter, Jakub a Ján počuli Boží hlas a videli prorokov Mojžiša a Eliáša. Túto 

skúsenosť by sme však v dnešnej dobe tiež najradšej zaradili do kategórie mýtov 

a legiend. Tímy vedcov pracujú na lúštení starých bájí a snažia sa v nich nájsť historické 

jadro. Svedectvo o Kristovi je tiež vystavené skúmaniu vedy. Pátranie po historickom 

Ježišovi prináša nové výsledky, zreálňuje prostredie, v ktorom pôsobil, dáva lepšie 

pochopiť mnohé Jeho výroky. Z hlbín minulosti nám vystupuje postava, ktorá v sebe 

nesie veľkú vnútornú silu a pevnú integritu. Je očistená od nánosov, ktoré na ňu uvalili 

neskoršie storočia. Jej otázky sú stále aktuálne a jej pôsobenie na ľudí silné. Mnohé iné 

náboženstvá v Ňom vidia proroka, výnimočného muža, svetlo v tme. Otázkou je, kedy – 

ako to hovorí apoštol – nám svitne a vyjde zornička v srdciach. Zornička, ktorá pochopí 

a prijme Ježiša nielen ako proroka či výnimočnú postavu, ale ako svetlo v tme, pevný 

maják, na ktorý môžeme hľadieť v ťažkých i radostných chvíľach života. Hľadieť ako 

na Spasiteľa, ktorý prišiel, ako predpovedali proroci. Amen. 

Modlitba: 
Drahý náš Spasiteľ, ďakujeme Ti, že si sa zjavil svojim učeníkom a dal im dostatok sily, 

aby zvestovali pravdu o Tebe a odovzdávali ju ďalším. Prosíme Ťa, aby si aj nám 

poprial prorockého ducha, ktorý by vedel hlásať pravdy o Tebe. Nech nás Tvoj Svätý 

Duch osvecuje a posväcuje pri našich činoch a myslení. Nech nám dáva pochopiť 

a poznať čas, ktorý žijeme, aby sme vedeli potešiť slovom ustatého, oživiť vieru 

pochybujúceho, napraviť na ceste tápajúceho a chválili Teba prichádzajúceho. Amen. 
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