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Sobota 28. januára 2017 

Piesne: ES č. 699, 606 

Text: Oz 2, 20 – 25  

„Zasnúbim si ťa na večnosť, zasnúbim si ťa spravodlivosťou a právom, láskou a milosrdenstvom; 

zasnúbim si ťa vernosťou, a ty budeš poznať Hospodina.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Tak ako kedysi sa izraelský národ nachádzal v stave odlúčenosti od Hospodina, lebo sa obrátil k 

cudzím božstvám, aj dnes kresťania, a to v celosvetovom ponímaní, nerešpektujú slovo evanjelia, 

ktoré priniesol pred vyše 2000 rokmi Boží Syn Ježiš Kristus. V našej situácii, napriek našim 

previneniam, ľahostajnosti až hluchosti k evanjeliu, sa Boh o nás stále uchádza a nazdáva sa, že 

ľudstvo sa obráti k Nemu. Tento obrat nutne súvisí s pokáním, očistením a posvätením. A to sa 

týka nás osobne i celého kresťanstva vo svete. Lebo iba tak môže rásť skutočné kresťanstvo v 

našich srdciach a vo svete ako nové stvorenie v Kristovi, aby sme mohli bytostne vyznávať: BOH 

MÔJ A PÁN MÔJ. Boh stále aj po 2000 rokoch očakáva premenu, lebo vykonal pre človeka 

všetko, čo má slúžiť pre jeho dobro a spásu. Ak sa obrátime k Bohu, Boh nám zasľubuje, že zo 

sveta odstráni všetko, čo by nám mohlo narušovať náš vnútorný pokoj a naše životné blaho. Ak 

sa kresťania u nás i vo svete spamätajú, tak sa budú môcť tešiť z nerušeného pokoja a budú 

pociťovať prítomnosť Božieho požehnania na každom kroku. To platí pre nás dnes i pre budúce 

generácie. Amen.  

 

Modlitba:   

Všemohúci Bože, obraciame sa k Tebe s ľútosťou a pokáním. Ľutujeme, že sa kresťanstvo 

nachádza v takom stave, v akom je. Kresťanstvo vo svete je vlažné, ba až ľahostajné k slovu 

evanjelia, ktoré sa vo svete zvestuje od narodenia Pána Ježiša Krista. Tvoje slovo milosti a 

pravdy nerezonuje v našich srdciach a v našom vedomí tak, aby to bolo cítiť a vidieť v našom 

živote i v celom kresťanskom svete. Svet upadá stále viac a viac do hriechu a nestojí o zvesť 

evanjelia. Zvesť živého slova milosti a pravdy, ktorú nám zvestoval Tvoj Syn Ježiš Kristus, 

nepadá na úrodnú pôdu. Verných kresťanov je vo svete málo a ich prítomnosť hriešny svet ani 

nevníma. Bože, Tvoja milosť však stále pretrváva, lebo Ty si svätý a verný vo svojich 

zasľúbeniach. Prichádzajú na nás vo svete veľmi ťažké časy a Ty, Bože, nestrať nás zo svojho 

zreteľa. Ochraňuj a požehnávaj nás na každom našom kroku, lebo my verní chceme stále kráčať v 

Tvojom slove, ktoré je pre nás životom, požehnaním, milosťou i povzbudením. Nech Tvoje 

slovo, ktoré nám priniesol Ježiš z nebies, premení ľahostajných, odlúčených a pochybujúcich. 

Oslov ich svojou mocou a milosťou pre dobro všetkých ľudí a pokoj na tejto zemi. Kristus Pán 

nech ožije v našich srdciach a milosť skrze nášho Pána Ježiša Krista nech zostáva a rozhojňuje sa 

pri nás všetkých. Amen.  
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