Piatok 22. júla 2016
Text: 1J 1, 5 − 2, 6
5A toto je zvesť, ktorú sme počuli od Neho, a zvestujeme vám, že Boh je svetlo a nieto v Ňom
nijakej tmy. 6Ak hovoríme, že máme spoločenstvo s Ním a chodíme v tme, klameme a nerobíme,
čo je pravda. 7Ale ak chodíme vo svetle, ako On je vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou a
krv Ježiša, Jeho Syna, nás očisťuje od každého hriechu. 8Ak hovoríme, že nemáme hriech, sami
seba klameme a nie je v nás pravda. 9Ak vyznávame svoje hriechy, On je verný a spravodlivý,
aby nám odpustil hriechy a očistil nás od všetkej neprávosti. 10Ak hovoríme, že sme nezhrešili,
Jeho robíme klamárom, a Jeho slovo v nás neprebýva.
1Deti moje, toto vám píšem, aby ste nehrešili. Ale ak niekto zhreší, máme obhajcu u Otca, Ježiša
Krista, spravodlivého. 2On je obeťou zmierenia za naše hriechy, a nielen za naše, ale aj za hriechy
celého sveta. 3Podľa toho vieme, že sme Ho poznali, keď zachovávame Jeho prikázania. 4Kto
hovorí: Poznám Ho, ale nezachováva Jeho prikázania, je klamár a niet v ňom pravdy. 5Ale kto
zachováva Jeho slovo, v tom sa Božia láska stala naozaj dokonalou. A podľa toho poznávame, že
sme v Ňom. 6Kto hovorí, že zostáva v Ňom, má žiť tak, ako žil On.
Piesne: ES č. 286, 315
Zamyslenie nad Božím slovom:
V živočíšnej ríši je známy jav, ktorý sa nazýva bioluminiscencia. Nastáva vtedy, keď živé
organizmy vyžarujú viditeľné svetlo. Lampyris noctiluca, ľudovo nazývaná svätojánska muška,
je známa tým, že dokáže vydávať svetlo. Svetlo, ktoré vyžaruje, slúži ako rozpoznávací signál.
Nakoľko sú tieto malé organizmy aktívne v noci, je pre ne schopnosť vydávať svetlo životne
dôležitá. Čo sa môžeme od týchto svetielkujúcich stvorení naučiť? Máme schopnosť
„bioluminiscencie“? Dokážeme vydávať svetlo? Svetlo, ktoré by v tomto svete plnom tmy
dokázalo svietiť jasne a stálo? Nad odpoveďou na túto otázku by sme nemali dlho premýšľať, ak
prijímame a zvestujeme, že Boh je svetlo a niet v ňom nijakej tmy. Ono Božie svetlo dokážeme
vidieť len vtedy, ak v sebe zhasneme svoje JA. To môžeme skúsiť aj počas dnešného dňa, do ktorého sme sa z Božej milosti mohli zobudiť. Skúmajme, či sa vo svojom živote riadime Božím
svetlom, svetlom, ktoré v nás chce svietiť a ktoré nás chce spájať. „Ak chodíme vo svetle, ako On
je vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježiša, Jeho Syna, nás očisťuje od každého
hriechu.“ Je to krásne zasľúbenie, ktoré by v nás malo svietiť nielen dnes. Kto totiž zakrýva
svoje previnenia, nebude mať úspech, kto však ich vyzná a opustí, dôjde milosrdenstva.
Pán Ježiš s tebou chce dnes kráčať, chce ťa svojím svetlom sprevádzať na ceste. Chceš kráčať
s Ním? Zachovávaj Jeho prikázania, Jeho slovo. Ži tak ako On. Pokorne. Nie tak, aby ťa
obdivoval a poznal svet, ale tak, aby tvoje svetlo spoznal Otec nebeský, aby si bol Jeho dieťaťom.
Zasvieť Mu svojím životom. Amen.
Modlitba:
Všemohúci náš nebeský Otče, predivné sú Tvoje skutky. Vo svojej dobrote múdro všetko
spravuješ a riadiš aj naše životy. Ďakujeme Ti za dnešný deň. Ďakujeme Ti za silu i odpočinok,
ktorý si nám pripravil. Prosíme Ťa, pomáhaj nám Duchom Svätým, aby sme dnes dokázali chodiť
vo svetle. Chceme plniť Tvoje prikázania a žiť tak, ako žil náš Pán a Spasiteľ. Daj nám síl
vytrvať a v pokore Ťa nasledovať. Amen.
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