Piatok 3. novembra 2017
Piesne: ES č. 638, 623
Text: 1Pt 4, 1 – 6
„Lebo preto sa evanjelium zvestovalo aj mŕtvym, aby boli súdení síce po ľudsky, v tele, ale
aby žili Duchom podľa Boha.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Prvý list Petra je listom nádeje. Apoštol Pavel chce povzbudiť všetkých kresťanov, ktorí sú
vystavení pohanom a ich pokušeniam a potupe. Píše tento list, aby ich povzbudil, aby zostali
pevní na základe, a to na Ježišovi Kristovi. Štvrtá kapitola tohto listu nás vystríha pred
pohanskými hriechmi. Poukazuje na to, ako kresťania žili podľa vôle pohanov, „chodiac v
neviazanosti, náruživosti, pijanstve, hodovaní, opilstve a nedovolenej modloslužbe“. Apoštol
Pavel ich napomína, aby žili podľa Božej vôle, lebo každý sa bude zodpovedať pred Pánom
Bohom za všetko, čo v živote vykonal. A čo toto všetko znamená pre nás, dnešných
kresťanov? Ako máme chápať odkaz, ktorý nám zanechal apoštol Pavel? Žijeme v 21. storočí
a hovoríme si kresťania. No svedčia o tom aj naše životy? Aj my hrešíme v myšlienkach,
slovách a robíme skutky, ktoré by sme nemali. Aj my potrebujeme žiť podľa Božej vôle.
Potrebujeme vedieť, čo je dobré a čo zlé, ktoré slová a skutky vedú k budovaniu spoločenstva
a prinášajú lásku a porozumenie. Od nás záleží, ako chápeme slovo Božie a ako ho
zachovávame vo svojich srdciach a životoch. Preto snažme sa žiť príkladným kresťanským
životom podľa Božej vôle, nezabúdajúc na slová z Biblie: „Ale zodpovedať sa budú Tomu,
ktorý je pripravený súdiť živých a mŕtvych!“ Buďme vďační za evanjelium, že v ňom
môžeme poznávať Božiu lásku, ktorá nás zachraňuje. Buďme vďační Ježišovi Kristovi, ktorý
je naším Spasiteľom. A žime tak, aby naše životy svedčili o živej viere, prameniacej z
evanjelia. Amen.
Modlitba:
Nebeský Bože, oslavujeme Ťa za to, že si nás stvoril a že môžeme byť Tvojimi deťmi. Nauč
nás prijímať Tvoje slovo. Daj, aby sme skrze Tvoje slovo poznávali, čo najviac potrebujeme,
aby sme boli bližšie k Tebe. Daj, aby sme žili podľa Tvojej vôle. Na Teba očakávame vo
viere a v nádeji, lebo si dobrý a naveky trvá Tvoja milosť. Amen.
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