
Sk 3, 17 – 26
 
A teraz, bratia, viem, že ste to v nevedomosti urobili, ako aj vaši poprední muži. Ale Boh takto
splnil, čo vopred oznámil ústami všetkých prorokov, že jeho Mesiáš bude trpieť. Kajajte sa teda;
obráťte sa, aby sa zotreli vaše hriechy a prišli časy osvieženia od Pána, aby poslal Ježiša, ktorý je
vám predurčený Mesiáš, ktorého musia prijať nebesá až do času, v ktorom Boh napraví všetko, o
čom od vekov hovoril ústami svojich svätých prorokov. Veď Mojžiš povedal: „Proroka vám vzbudí
Pán váš Boh, z vašich bratov ako mňa. Jeho budete počúvať vo všetkom, čo vám povie. A každý,
kto nepočúvne toho proroka, bude odstránený z ľudu.“ A všetci proroci, čo, počnúc Samuelom
postupne hovorili, oznamovali tieto dni. Vy ste synovia prorokov a zmluvy, ktorú Boh uzavrel s
vašimi otcami, keď povedal Abrahámovi: „A v tvojom potomstve budú požehnané všetky rodiny
zeme.“ Boh predovšetkým vám vzbudil svojho Služobníka a poslal ho, aby vás požehnal tým, že
každého z vás odvráti od vašich neprávostí.
 

LECTIO

Peter aj týchto poslucháčov vyzýva na pokánie. Dokazuje slovami Mojžiša, že Ježiš je Mesiáš poslaný k
nim. Tiež je aj Služobník, o ktorom písal Izaiáš. On ich odvráti od neprávosti a to bude pre nich
požehnaním.

„Proroka vám vzbudí Pán, váš Boh... Jeho budete počúvať vo všetkom, čo vám povie“ (v. 22).

Peter im týmto pripomína, že Ježiš je Prorok, o ktorom Mojžiš dávno hovoril. Tak ako vtedy, aj teraz je
slovo prorokov záväzné a prináša požehnanie tým, ktorí ho poslúchajú. O čo skôr je záväzné slovo
Proroka.
 

MEDITATIO

Poslušnosť je dnes nepopulárna. A predsa sa tieto slová týkajú aj nás. Možno práve preto sú také
naliehavé, lebo svet trpí na/pre neposlušnosť. Zameriavame sa teraz na poslušnosť Kristovi, na
poslušnosť Božiemu slovu. Keďže „celé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na poúčanie, nápravu
a na výchovu“ (2 Tim3, 16), mám ho prijímať celé, poslúchať ho vo všetkom. Mám prijať Božiu logiku –
logiku Božieho slova. Uveriť, že je návodom na skutočne šťastný život. A nie to, čo núka svet. Nejde teraz
o to, či Božie slovo žiť dokážem, ale či ho žiť chcem. Či niečo z neho nevylučujem len preto, lebo je to
nepohodlné.

http://eepurl.com/dIs9cn


ORATIO

S úprimným srdcom ti chcem ďakovať, Pane,
že som poznal tvoje spravodlivé výroky.
Tvoje ustanovenia chcem zachovať,
len ty ma nikdy neopusť.
Pobežím po ceste tvojich príkazov,
lebo ty dávaš môjmu srdcu odvahu.
Daj mi chápavosť a ja tvoj zákon zachovám
a celým srdcom sa ho budem pridržať.
(Ž 119)
 

CONTEMPLATIO

Ježiš – Božie slovo, ktoré sa stalo telom


