Streda 5. apríla 2017
Piesne: ES č. 402, 467
Text: R 14, 17 – 19
„Lebo kráľovstvo Božie nie je jedenie a pitie, ale spravodlivosť, pokoj a radosť v Duchu
Svätom.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Pán Boh tu predstavuje, čo je Božie kráľovstvo. Zásadná pravda znie: „Kráľovstvo Božie nie je
jedenie a pitie“, i keď Pán Boh vie, že kým žijeme, potrebujeme jesť a piť. No človek môže jesť
a piť, môže byť obklopený bohatstvom, a pritom žiť v nepokoji a strachu, bez šťastia. Práve preto
nie je jedenie a pitie v Božom kráľovstve to najdôležitejšie. Na pozadí týchto myšlienok zaznieva
k nám pravda Písma, že to podstatné v kráľovstve Božom je „spravodlivosť, pokoj a radosť
v Duchu Svätom“. O takomto Božom kráľovstve hovorí Pán Ježiš: „Ajhľa, Božie kráľovstvo je
medzi vami.“ (L 17, 21) Aj žalmista dodáva: „Hospodin je Kráľom!“ (Ž 97) Tam, kde vládne
Boh, tam vládne spravodlivosť bez krivdy, pokoj bez strachu, radosť bez žiaľu, život bez
umierania, čiže večná blaženosť. Kým svetské hranice medzi krajinami možno prekročiť len
s povolením, hranicu Božieho kráľovstva môžeš prekročiť už teraz. Pán Ježiš vykonal všetko pre
naše spasenie. Od Neho už máme vybavené občianstvo v Božom kráľovstve. Stalo sa to vtedy,
keď na kríži vyriekol: „Dokonané!“ Všetko je hotové, preto hovorí: „Kto verí v Syna, má večný
život.“ (J 3, 36) Tomuto sľubu môžeš veriť a hranica tohto Božieho kráľovstva vedie už aj teraz
cez moje i tvoje srdce. V Božom kráľovstve je víťazstvo a vláda nad všetkým, čo sa protivilo
Pánu Bohu. Ponúka sa všetkým, aj tým, s ktorými kráčaš v živote a ktorí denne v Modlitbe
Pánovej prosia: „Príď kráľovstvo Tvoje!“ Preto, ak sa tešíš, že už teraz si v Božom kráľovstve,
oslavuj Pána Ježiša. Volaj k Nemu v modlitbe s prosbou, aby aj iní vo viere prišli do tohto
kráľovstva a boli spasení. To však môžeš len vtedy, ak aj ty budeš príkladom v službe Bohu,
o čom čítame: „Kto slúži Kristovi, je milý Bohu a v úcte u ľudí.“ Preto poslúchajme radu Božieho
slova a „snažme sa o to, čo vedie k pokoju a vzájomnému budovaniu“. Amen.
Modlitba:
Pane náš a Bože náš, daj, aby sme žili na tomto svete nielen preto, aby sme tu pracovali, radovali
sa – alebo i plakali – a starali sa o živobytie svoje a svojich blízkych, ale aby sme žili vo viere
a v láske s Tebou spojení a pre Tvoje zásluhy mali aj istotu spasenia. Amen.
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