Sobota 27. januára 2018
Piesne: ES č. 496, 350
Text: Zjav 15, 1 – 4
„1Videl som iné veľké predivné znamenie na nebi: sedem anjelov so siedmimi poslednými
pliagami, lebo nimi sa dovršuje hnev Boží. 2Videl som niečo ako sklené more zmiešané s
ohňom, a tí, čo zvíťazili nad šelmou i nad jej obrazom a nad číslom jej mena, stoja na tom
sklenom mori, majú Božie citary 3a spievajú pieseň Mojžiša, služobníka Božieho, a pieseň
Baránkovu: Veľké a predivné sú Tvoje skutky, Pane, vševládny Bože! Spravodlivé a pravé
Tvoje cesty, Kráľ národov! 4Kto by sa nebál, Pane, a neoslavoval Tvoje meno? Veď Ty jediný
si svätý, a všetky národy prídu a budú sa Ti klaňať, že sa zjavili Tvoje spravodlivé súdy!“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Pred niekoľkými týždňami sme si so všetkými kresťanmi pripomenuli najväčší div Božej
lásky, keď Pán Boh do biedy nášho života poslal svojho Syna Ježiša Krista. Ešte nám v ušiach
nedozneli akordy vianočných piesní, ešte sa cítime pod dojmom Božieho sklonenia sa k nám.
Božia láska koná proti všetkým zdaniam a očakávaniam rozumu, mocne sa k nám prihovorila.
Na takúto lásku môžeme odpovedať len láskou. Ozvenou na túto Božiu lásku musí byť naša
láska, naša vďaka a náš chválospev. Tento veľký zážitok Božej lásky nemohol ostať bez
odpovede. Kto na sebe zakúsil veľkosť Božej lásky, ten ako najdrahší poklad svojho srdca
ponesie posolstvo lásky ďalej. Naša láska k blížnemu musí vyvierať z hlbokého poznania
viery, ktorá vie o Božej láske k nám. Kto uveril v Ježiša Krista, ten sa stáva misionárom
lásky, nositeľom porozumenia a bratskej zhody. Ten si vždy nájde cestu i možnosť, kde by
mohol pomôcť. Azda to je pri skutočnej láske najväčšie, že koná dobro bez vypočítavosti.
Počíta niekedy otec dobrodenia, ktorými sa skláňa k svojim deťom? Počíta niekedy matka
bozky, ktorými zahŕňa svoje deti? Nie! Láska nikdy nepočíta, ale vedie nás k tomu, aby sme
sa aj my stali dlžníkmi lásky. Tým, že milujeme svojich blížnych, najlepšie dokážeme lásku
k Pánu Bohu. Láska kresťana oproti Pánu Bohu sa začína tam, kde človek berie na seba
Pánovu vôľu. A Pánova vôľa je, aby sme sa milovali bez vypočítavosti až po hranice
sebazaprenia. Láska bola zmyslom Kristovho príchodu na svet. Láska živá a účinná je úlohou
celej Pánovej cirkvi i nás v nej. Z lásky k Pánu Bohu sa navzájom milujme hlboko a úprimne.
A z lásky ku Kristovi konajme vo svojom živote všetko tak, aby naša láska ostala pevnou
a stálou. Či nemáme spolu s víťazmi nad šelmou spievať chválospev? „Veľké a predivné sú
Tvoje skutky, Pane, vševládny Bože! Spravodlivé a pravé Tvoje cesty, Kráľ národov! Kto by

sa nebál, Pane, a neoslavoval Tvoje meno? Veď Ty jediný si svätý, a všetky národy prídu a
budú sa Ti klaňať, že sa zjavili Tvoje spravodlivé súdy!“ Amen.

Modlitba:
Ďakujeme, Bože, za všetky dobrodenia, ktorými požehnávaš náš život. Najviac ďakujeme za
najväčší dar, poslaný pre našu spásu, Tvojho Syna a nášho Pána a Spasiteľa. Chválime Tvoje
sväté meno za to, že nepočítaš naše viny, hriechy a previnenia. Odpusť nám, prosíme, keď
v našom živote presadzujeme svoju vôľu a nekonáme podľa Tvojej vôle. Daj nám síl, aby sme
vedeli pristávať na Tvojej vôli a aby sme vedeli milovať Teba a našich blížnych ako seba
samých. Amen.
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