Piatok 28. apríla 2017
Piesne: ES č. 229, 663
Text: Zjav 7, 13 – 17
„Nebudú viac hladní ani smädní, nebude dorážať na nich slnko ani horúčava, lebo Baránok,
ktorý je uprostred trónu, ich bude pásť, dovedie ich k prameňom vôd života a Boh im zotrie každú
slzu z očí.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Nádherný obraz, plný nádeje, radosti, pokoja! Obraz triumfujúcej cirkvi v kráľovstve Božom.
Svojím duchovným zrakom máme možnosť dotknúť sa obrazu ľudí, ktorí sú spasení, teda tých,
ktorým boli odpustené ich hriechy. Biele rúcho je symbolom spravodlivosti, duchovnej čistoty,
bezhriešnosti človeka. Kde ho títo ľudia vzali? Veď aj oni zhrešili. Obrazne povedané: ich rúcha
boli tiež poškvrnené, znečistené hriechom – tak, ako sú znečistené a možno aj roztrhané i tie
naše. Aj tí, ktorí prišli z veľkého súženia, aj tí, ktorí zomreli preto, lebo zostali verní Pánovi
Ježišovi Kristovi, aj tí, ktorí môžu byť pre nás v mnohom vzorom, všetci boli len ľudia, ktorí nie
jeden raz prestúpili Božiu vôľu. V tomto obraze je radostné zasľúbenie pre všetkých veriacich
v Pána Ježiša Krista: kajúceho hriešneho človeka krv Ježiša Krista očisťuje od všetkých hriechov.
Otvára mu bránu Božieho kráľovstva. Pán Boh ho raz, pre zásluhy Pána Ježiša Krista, oblečie do
rúcha spravodlivosti, aby mohol byť účastný na veľkej slávnosti triumfujúcej cirkvi vo večnosti.
Apoštol Pavel napísal, že ani oko nevídalo, ani ucho neslýchalo, ani do srdca človeka nevstúpilo,
čo Boh pripravil tým, ktorí Ho milujú. A apoštol Ján nám zanechal svedectvo o tom, že „nebudú
viac hladní ani smädní, nebude dorážať na nich slnko ani horúčava“. Nebude viac bolestí
a utrpenia, nebude smrť a s ňou spojená bolesť z lúčenia. Pán Boh tam zotrie každú slzu z očí. On
bude ich ochrancom, bude ich zatieňovať Jeho blízkosť. Baránok, Ježiš Kristus, ako Dobrý
pastier bude pásť svoj ľud a dovedie ho k prameňom vôd života. To všetko sú obrazy dokonalej,
zatiaľ pre nás nie naplno predstaviteľnej blaženosti. Toto všetko však neznamená nejaký útek
pred realitou života v časnosti či prázdny sľub záplaty všetkých strádaní a bolestí, krívd,
nepochopenia, sklamaní... smrti. Veríme a vieme, že Božie slovo je platné. Veríme, že Pán Ježiš
Kristus je naším Spasiteľom. Z toho vyplýva nádej večnosti, ktorá nezahanbuje, ale účinne
pomáha kráčať cestou tohto života, ktorou je sám Pán Ježiš Kristus. Amen.
Modlitba:
Bože, zmiluj sa, odpusti mi moje hriechy pre zásluhy a nevinnú smrť Spasiteľa Pána Ježiša
Krista. Pane, obnov a upevni moju vieru v Teba, daj porozumieť Tvojmu slovu a Tvojej vôli.
Veď nás všetkých svojím Svätým Duchom po ceste tejto časnosti a prenes do svojej blaženosti.
Amen.
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