Štvrtok 29. júna 2017 – Sviatok apoštolov Petra a Pavla
Piesne: ES č. 386, 482
Text: Ž 34, 2 – 12
„Hľadal som Hospodina a vyslyšal ma i vytrhol ma zo všetkých mojich hrôz.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Dnes si pripomíname pamiatku apoštolov Petra a Pavla. Spomíname na nich ako na verných
svedkov Pána Ježiša, na nositeľov Jeho evanjelia. Neoslavujeme ich za zásluhy, ale sme
vďační za milosť Božiu, ktorá bola s nimi a skrze ktorú mohli vykonať požehnané misijné
dielo. Prežívali ťažkosti, skúšky, prenasledovanie, chudobu, hlad, „vo všetkom možnom boli
pocvičení“, ich viera bola preskúšaná v ohni skúšok ako zlato. No nič ich neodlúčilo od lásky
Božej v Kristovi Ježišovi; vytrvali v nej až do svojej mučeníckej smrti. Na stálu Božiu
ochranu svojich verných v každej situácii poukazujú aj slová uvedeného žalmu. O tom sa
presvedčil aj Dávid, keď utekal pred Saulom. Vo svojom položení zakúsil Hospodinovu
pomoc. O Božej prítomnosti a pomoci sa veriaci človek presviedča každý deň. Z koľkých
hrôz a súžení aj nás vytrhol, vyslyšal naše prosby, počul náš krik a bol nám nablízku. Musíme
však byť pokorní a skrúšení, vystríhať sa zlého, šíriť pokoj a snažiť sa o spravodlivosť. Lebo
spravodlivých Hospodin počuje. Neznamená to však, že spravodliví žijú v ideálnych
podmienkach. Často zažívajú útlak a protivenstvá. Zažívali ich aj Peter a Pavel a všetci
vyznávači Krista. Lebo On nesľuboval svojim nasledovníkom pohodlie, ale upozorňoval, že
tak ako Jeho prenasledovali, budú aj tých, čo v Neho veria. Páchatelia zla neuniknú Božiemu
súdu, ale Jeho nasledovníci majú zasľúbené požehnanie, ochranu a vyslobodenie zo všetkého
súženia. To je naša nádej, že nie prenasledovatelia a bezbožníci majú posledné slovo, ale
Hospodin, ktorý nám je blízky v Ježišovi Kristovi. On na golgotskom kríži porazil všetkých
nepriateľov. Za to Mu dobrorečme a neprestajne Ho chváľme. Amen.
Modlitba:
Pane Ježiši Kriste, ďakujeme Ti za verných svedkov Tvojho evanjelia, ktorí sú nám
príkladom vo vyznávaní Teba ako Spasiteľa a Vykupiteľa. Zmocňuj nás Duchom Svätým,
aby sme sa nebáli ťažkostí, neľakali sa nepriateľov, ale smelo Ťa pred svetom vyznávali. Daj,
aby sme Ti dôverovali, že nás vytrhneš z každého nebezpečenstva. Nech náš život je dobrým
svedectvom o Tvojej láske a milosti, o spasení a vykúpení, ktoré v Tebe máme. Amen.
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