SPOLOČNÁ TÉMA – VERNOSŤ PÁNOVI

František Trstenský

Božia vernosť








Vernosť je vlastnosť, ktorá v prvom rade patrí
Bohu.
Svä té písmo neustá le ukazuje, ako je Boh verný
svojim prisľú beniam napriek ľudskej nevernosti.
Boh neklame ani neodvolá va svoje slová.
Svoju vernosť prisľú beniam najviac prejavil v
tom, keďná m poslal svojho Syna.
Prá ve v Kristovi sa zjavuje v plnosti Božia
vernosť.

Ľudská odpoveď






Odpoveďou č loveka na toto Božie sprá vanie je
naš a vernosť.
Boh žiada od č loveka vernosť.
Veľký m vzorom tejto ľudskej vernosti sú v
Starom zá kone Abrahá m, Jozef, Mojžiš, proroci.

Biblická olympiáda a téma





Knihy BO ponú kajú krá sne príklady vernosti
Pá novi, ktorá sa prejavuje najmä v ná roč ný ch
situá ciá ch skú š ky a neú spechu.
Stač í uviesť Noemi, Rú t, proroka Eliá š a.
Kniha
krá ľov
neposudzuje
jednotlivý ch
panovníkov podľa stavieb, slá vy, vojen, ale podľa
toho, č i robili alebo nerobili, č o je v Bož ić h
oč iach sprá vne, tzn. č i boli svojím životom,
sprá vaním, skutkami verní Pá novi a jeho
priká zaniam.

Vernosť je praktická čnosť






Vernosťou rozumie Svä té písmo zachová vanie
Boţích priká zaní, život v zhode s Božou vô ľou.
Vernosť je dô kazom hodnovernej, autentickej
lá sky.
Spomeň me si na slová, ktoré si hovoria snú benci,
keď prijímajú sviatosť manželstva: „..a že ťa
nikdy neopustím, ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v
zdraví, ani v chorobe...“ Podobne to platí aj pre
ná š vzťah k Pá nu Bohu.
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