Piatok 17. marca 2017
Piesne: ES č. 374, 89
Text: 2K 13, 3 – 9
„Samých seba vyskúšajte, či ste vo viere; samých seba preskúmajte. Či nepoznávate na sebe, že
je vo vás Ježiš Kristus? Ak nie, znamená to, že ste sa presvedčili.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Apoštol Pavel sa vo svojej práci stretal s odmietaním. Mnohí ho – aj pre jeho minulosť –
nepovažovali za právoplatného apoštola. Pavel nebol výrečný, čím získavali „body“ falošní
apoštoli s veľkými rečami. Pavel však vždy vyhlasuje, že nehovorí sám za seba. Hovorí ako ten,
ktorý je poverený hlásať Božiu moc, ako ten, ktorého bytie sa zjednotilo s Kristom, tým
Ukrižovaným a Vzkrieseným. Nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus. S Ním žijeme v Božej moci.
Jedine tento Kristus mu dáva moc a silu. Ako kresťania sme – každý jeden z nás – poverení stáť
v Božej službe ohlasovania radostnej zvesti o záchrane človeka. Túto záchranu umožnila strašná
smrť Ježiša Krista na kríži. A v tejto moci môžeme mať účasť všetci. Pavel priamo vyzýva
korintských kresťanov, aby samých seba vyskúšali, či sú vo viere. Ak som spojený s Kristom, tak
aj v druhom kresťanovi uvidím brata, sestru a Kristovho vykúpeného. Živý Kristus nás spája
v jedno telo a jedno spoločenstvo. Pavel sa modlí za bratov a sestry v Korinte. On prosí za to, aby
obstáli v živote a aby „činili dobro“.. Modli sa aj ty za tých, ktorým máš hlásať Božie slovo.
Modlite sa: rodičia za svoje deti, starí rodičia za vnukov, duchovní za svoj zbor, ale i jeden za
druhého. No modlime sa i za cirkev, za kazateľov Božieho slova, za misionárov a pracovníkov
cirkvi. Modlime sa jeden za druhého, aby sme sa zdokonaľovali v službe pre Ježiša Krista,
Baránka Božieho, ale aj Víťaza nad smrťou. Amen.
Modlitba:
Trojjediný, vševládny Bože! Vidíš, že i dnes je Tvoje dielo v ohrození a Tvoje slovo zaniká
v hluku tohto sveta. Prosíme, posilňuj nás vo viere. My chceme patriť Tebe, no neraz narážame
na vlastnú slabosť a obmedzenie. Prosíme, aby Ty si hovoril cez naše ústa. Prosíme za svoje
rodiny, za svojich blížnych, ktorým hlásame Tvoje slovo, ale prosíme i za tých, ktorí hlásajú
Tvoje slovo. Prosíme za nich aj za ich službu, aby bola dokonalá. Zdokonaľuj i nás skrze Ducha
Svätého. Amen.
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