Zamyslenia na týždeň po Svätej Trojici
Piatok 1. júna 2018
Piesne: ES č. 456, 484
Text: Sk 11, 19 – 26
„19A tí, čo sa rozpŕchli pre súženie, ktoré prišlo pre Štefana, zašli do Fenície, Cypru a
Antiochie, nikomu však nekázali slovo (Božie), len Židom. 20Ale niektorí z nich boli z Cypru a
z Kyrény, a keď prišli do Antiochie, hovorili aj Grékom a zvestovali Pána Ježiša. 21A ruka
Pánova bola s nimi, tak že veľmi mnohí uverili a obrátili sa k Pánovi. 22Správa o tomto
dostala sa aj do cirkevného zboru v Jeruzaleme; preto vyslali Barnabáša až do Antiochie.
23Keď prišiel tam a videl milosť Božiu, zaradoval sa a napomínal všetkých, aby podľa úmyslu
srdca zostali verní Pánovi. 24Bol totiž (Barnabáš) muž dobrý, plný Ducha Svätého a viery.
25Potom odišiel (Barnabáš) do Tarzu vyhľadať Saula, 26a keď ho našiel, priviedol ho do
Antiochie. Celý rok pobudli v tomto cirkevnom zbore a vyučovali značný zástup, a v Antiochii
učeníci prvý raz dali si meno kresťania.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Bezradnosť, strach, neschopnosť vidieť dopredu ako aj pocit slabej viery či zúfalstvo, vedú
človeka do situácie, v ktorej nevidí nič len zánik. Ale kde prichádza Duch Boží, tam otvára
nové možnosti a všetky tieto pocity človeka premieňa tak, že vidí nový začiatok. Tam, kde
človek povie koniec, Boh hovorí začiatok. Kde človek vidí tmu, Boh hovorí: Buď svetlo. Kde
už niet v čo dúfať, Boh dláždi chodník, po ktorom sa dá ďalej kráčať... Toto sú protiklady
ľudského uvažovania a Božieho konania. Toto potrebovali zažiť kresťania, ktorí sa pre
súženie, aké prišlo na Štefana, rozpŕchli do rôznych končín zeme. A práve ruka Pánova bola
s nimi. Ruka Pánova spôsobila to, čo ani neočakávali. Boh vydláždil nový chodník
vydesenému stádočku rozpŕchnutému do rôznych končín zeme. A tam všade naokolo svedčili
o posledných zážitkoch. Horlivo zvestovali, a mnohí uverili v Pána Ježiša a obrátili sa k
Nemu. V správnom čase a na správnom mieste sa na scéne objavil Barnabáš. Svojím
povzbudzovaním robil divy. Muž menom Jozef natoľko povzbudzoval ostatných, že si od
jeruzalemských kresťanov vyslúžil prezývku „syn povzbudenia – Barnabas“. Jeho
povzbudzovanie naštartovalo radosť z viery a rast cirkvi, ktorá vyústila do konkrétnych činov.
Boží vplyv, Božia milosť, vytrvalé vyučovanie apoštolov a Barnabášovo povzbudzovanie tak
postrčilo a posunulo mladých kresťanov vo viere vpred, že sa prvýkrát nazvali kresťania.
Čítame, že si dali prvýkrát meno kresťania. Kiež by aj nám Duch Boží otvoril nové začiatky,

novú cestu v domácom prostredí. Kiež by sme boli aj my takí povzbudzovači viery v Ježiša
v našom okolí. Kiež by sme aj my boli takí postrkovači k radosti života vo viere. Kiež by sme
aj my pohli k radosti života s Pánom mnohých v našom okolí. Kiež by i nás ruka Pánova,
Duch Boží viedol v cirkvi k novým, nečakaným začiatkom a perspektívam, aby z tmy,
tmárstva, strachu a pochybnosti, ktoré doliehajú aj na našu cirkev, povstávali a rodili sa nové
začiatky, a tiež nová radosť živej, úprimnej a trvácej viery. Amen.

Modlitba:
Duchu Svätý, príď do života svojej cirkvi a obživ ju. Duchu Svätý, príď, a zosielaj jej svoje
slovo. Oslovujúce a účinné pre dnešného človeka. Nech koná a rozprúdi život viery. Duchu
Svätý, príď a daj svojej cirkvi povzbudzočov, postrkovačov, aby pohýnali k radosti života
s Pánom. Duchu Svätý, príď a otváraj nové možnosti, ukazuj cestu, ako dnes zvestovať, aby
Ťa ľudia prijali, nasledovali a šli cestou záchrany oproti Tebe do večnosti. Duchu Svätý, príď
a povzbudzuj i nás. Aby sme my, Tebou povzbudení, povzbudzovali tých, ktorí žijú v tme,
strachu, beznádeji a nedôvere. Duchu Svätý, príď a obnov svoju cirkev. Zapáľ v nej novú
iskru. Amen.
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