tvrtok 27. apríla 2017
Piesne: ES č. 385, 465
Text: 1Pt 2, 1 – 10
„Ale vy ste vyvoleným rodom, kráľovským kňazstvom, svätým národom, ľudom Jemu vlastným,
aby ste zvestovali cnostné skutky Toho, ktorý vás povolal z tmy do svojho predivného svetla.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Tieto slová sú určené vám, ktorí ste uverili v Pána Ježiša Krista. Vierou v Neho ste sa stali deťmi
Božími – znovuzrodené nemluvniatka. Možno rozmýšľate: Patria tieto slová aj mne? Som
znovuzrodený, keď len verím, že nado mnou existuje nejaký Boh, nejaká sila? Pokiaľ si myslíme,
že nejaký boh možno existuje, ale k životu ho vlastne nepotrebujeme, potom nemôžeme hovoriť
o znovuzrodení. Ak si však uvedomujeme, že bez Pána Ježiša a Jeho milosti nechceme žiť ani
minútu svojho života, ak sme ochotní zobliecť zo seba zlosť, pokrytectvo, závisť, ohováranie a
všetko, čo je prekážkou v tom, aby sme mohli mať vzťah so živým Bohom, Pán Boh je ochotný
prijať nás za svojho syna či dcéru a dáva nám milosť narodiť sa pre Neho. On túži po nás, nie po
maskách, za ktoré sa my ľudia radi schovávame. Ako znovuzrodení túžme po duchovnom, čistom
pokrme, keďže sme už okúsili, že Pán je dobrý. Čo je tým duchovným pokrmom? Kto dokáže
nasýtiť naše duše? Živý Boh Ježiš Kristus a Jeho slovo, ktoré nachádzame v Biblii. S Ním máme
spoločenstvo, ktoré môžeme zdieľať uprostred Božieho ľudu. Hľadajme duchovný pokrm, aj keď
musíme prekonávať prekážky, veď vďaka nemu môžeme rásť pre večnosť.
V dôvere pristupujme k Ježišovi Kristovi a budujme svoje životy na Ňom v akýchkoľvek
životných skúškach, v radostiach i starostiach, pretože On je Bohom vyvolený živý kameň, ktorý
nám nielen teraz, ale aj v budúcnosti pomôže a podoprie nás. Aj my sami ako živé kamene cirkvi
buďme jedni pre druhých oporou, pomocou, buďme spoločenstvom lásky, vzájomnej radosti
a pomoci, budujme duchovný dom. Ak tak robíme, je to príjemná obeť Bohu. Veď na tejto zemi
nežijeme len sami sebe. Zvestujme aj iným ľuďom, ktorí žijú okolo nás, cnostné skutky Toho,
ktorý nás povolal z tmy na svetlo. Zvestujme radostné svedectvo o Jeho láske, dobrote,
starostlivosti – veď kto verí v Neho, nebude zahanbený. Amen.
Modlitba:
Pane Ježiši Kriste, ďakujeme Ti, že si nás znovuzrodil zo svojej lásky, aby si z nás učinil svojich
vlastných synov a dcéry. Ďakujeme, že sa o nás staráš, sýtiš nás svojím slovom, dávaš nám slova
Božieho kazateľov, posielaš nám do cesty vzácnych ľudí, ktorí sú pre nás bratmi a sestrami, ľudí,
na ktorých sa môžeme spoľahnúť, oprieť sa o nich. Prosíme Ťa, dávaj nám túžbu a silu budovať
sa na duchovný dom, aby sme spolu s ostatnými mohli prinášať chválu Tvojmu menu. Amen.
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