Pondelok 17. júla 2017
Piesne: ES č. 375, 222
Text: G 1, 13 – 24
„Počuli o mne: Ten, čo nás kedysi prenasledoval, teraz zvestuje ako evanjelium vieru, ktorú
predtým nivočil!“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Apoštol Pavel písal list do galatského cirkevného zboru, aby im vydal svedectvo o sebe,
o svojej viere. Ukázal im svoj konkrétny životný príbeh ako príbeh hriešneho človeka, ktorý
prenasledoval kresťanov, ale predsa sa mu dostalo milosti Božej a mohol sa stať kresťanom,
dokonca apoštolom, teda zvestovateľom evanjelia, tým, ktorý prináša zvesť o Bohu iným
ľuďom. A toto je veľká výzva i povzbudenie aj pre nás, všetkých kresťanov: aby sme sa
nehanbili za svoju vieru, za svoje presvedčenie o existencii Boha, ale aby sme o tom smelo
vydali svedectvo vo svojom okolí. Nie, nehovorím, aby sme šli po meste a vykrikovali:
„Verím v Boha, verte aj vy!“ Ale zato pokojne povedzme v práci, v kruhu známych: „Áno,
chodím do kostola, áno, verím v Boha a snažím sa podľa toho aj žiť svoj život.“ Veď čo tým
riskujeme? Výsmech? Ohováranie? A či nás trápi, čo si myslia iní ľudia? Či by nás nemalo
viac trápiť, čo si myslí o nás náš Boh? Akú mienku má o našom živote? Akú mienku má Boh
o našich skutkoch a myšlienkach? Ak sa nad tým zamyslíme, potom sa možno aj preľakneme,
že je ozaj dôležitejšie dbať na to, čo si o nás myslí Boh, a nie iní ľudia. A tak ako apoštol
Pavel, smelo a bez strachu žime svoje kresťanské životy verejne, nie v skrytosti. Aby bolo na
nás vidno, že sme veriaci, podľa nášho správania, konania, hovorenia, a nie iba podľa toho, že
máme kdesi doma krstný list; ten veru nestačí na našu spásu. Veď Pán Boh nežiada od nás tak
veľa, len aby sme sa aj verejne hlásili a priznali svojím životom k tomu, že sme Jeho
nasledovníci. Pán Boh nežiada od nás neuskutočniteľné ani od nás vzdialené veci. Skrátka,
žime si svoje životy po kresťansky a Boh sa nám odmení. Napríklad aj tým, že sa za nás budú
modliť aj iní kresťania, keď budú vidieť našu vieru prejavujúcu sa navonok v našom spôsobe
života. Tak nech nám k tomu pomáha náš Hospodin. Amen.
Modlitba:
Drahý náš Bože! Ďakujeme Ti, že nám ukazuješ jednoducho a jasne, čo od nás očakávaš, a že
je nám to blízke i splniteľné, ak to aj sami chceme. Pomáhaj nám, prosíme, svojím Duchom
Svätým, aby sme naše životy prežívali ako verní nasledovníci nášho Pána a Spasiteľa Ježiša
Krista. Amen.
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