Zamyslenia po 1. nedeli po Veľkej noci 8. apríla 2018
Sobota 14. apríla 2018
Piesne: ES č. 517, 652
Text: 2Tim 2, 8 – 13
„8Ježiša Krista, ktorý bol vzkriesený z mŕtvych (a) je z Dávidovho potomstva, zachovávaj v
pamäti podľa môjho evanjelia, 9pre ktoré trpím až po okovy ako nejaký zločinec; ale slovo
Božie nie je v okovách. 10Preto znášam všetko kvôli vyvoleným, aby s večnou slávou dosiahli
aj oni záchranu, ktorá je v Kristovi Ježišovi. 11Verná je to reč: Ak sme s Ním umreli, s Ním
budeme aj žiť; 12ak s Ním znášame utrpenie, s Ním budeme aj kraľovať; ak (Ho) zaprieme, aj
On zaprie nás. 13Ak sa Mu spreneverujeme, On zostáva verný, lebo seba samého nemôže
zaprieť.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Vyvolení s istotou dosiahnu spasenie, ale na ceste k sláve sa stretávajú s mnohým utrpením
a nepriateľstvom. Čo je totiž v živote ľahké, to častokrát nemá cenu. A zároveň platí, že nič,
čo za niečo stojí, nie je ľahké. Požehnanie prichádza často až po utrpení a to platí aj v prípade
vyvolených. Ako obstáť? Ako vytrvať až do konca? Pomôcť nám k tomu môže skúsenosť
Kristova (8), skúsenosť apoštola Pavla (9 – 10) i skúsenosť iných kresťanov (11 – 13).
1. Aká je Kristova skúsenosť? On sám trpel i zomrel. Ale nielen to. Ježiš aj vstal a žije. A
práve Jeho smrť a vzkriesenie sú pre nás povzbudením, že pre Krista sa oplatí trpieť, veď aj
On trpel. A po utrpení vstal a žije. Aj my cez utrpenie pre Krista dosiahneme požehnanie. On
trpel ako pravý Boh a pravý človek. Ježiš je totiž Kristus – Mesiáš, ale aj syn Dávidov.
2. Aká je Pavlova skúsenosť? Pavel trpel pre evanjelium. Musel znášať bolesť aj okovy. Ale
Božie slovo nie je a nikdy nebude spútane a zviazané. A tak aj keď si Boh svojich vyvolil,
predsa len je kázanie veľmi potrebné. Vyvolení získajú spasenie v Kristovi, nie nezávisle od
kázania o Kristovi, ale jeho prostredníctvom. Žiadne utrpenie teda nie je priveľké, keď
prináša spásu Božím vyvoleným.
3. Aká je skúsenosť kresťanov? Aj oni umierajú. Aj oni trpia. A ich životná skúsenosť je a má
byť naším povzbudením. Ale oni vedia, že Boh je verný. Veriaci vie, že Božie slovo je verné.
A preto vytrvajme až do konca. Lebo len tak budeme žiť, len tak budeme kraľovať. Neverní
však, to znamená tí, ktorí neveria v Krista, budú Kristom zapretí. Nemyslí sa tu na
pochybujúcich, maloverných a zlyhávajúcich kresťanov, ale na neveriacich. Aj Peter zaprel,
ale tu ide o neveriacich, nie o zlyhávajúcich kresťanov. Čo je teda podstatné, aby sme vytrvali

v každom čase? Pavel hovorí, že najdôležitejšie je mať Ježiša Krista v pamäti. Mysli na
Ježiša! Na Jeho smrť a vzkriesenie. Na Jeho utrpenie i oslávenie. Len v Ňom je naša
záchrana. Amen.

Modlitba:
Dobrotivý Bože Otče, daj, aby sme svoj zrak upierali v každom čase na Krista. V čase
dobrom aj zlom. V čase skúšok a utrpenia. Použi si náš život na svedectvo pre mnohých. Aby
aj na našom živote videli, že pre Krista sa oplatí žiť, trpieť aj zomrieť. Amen.
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