Štvrtok 23. marca 2017
Piesne: ES č. 362, 465
Text: Sk 9, 19b – 28
„... rozpovedal im, ako na ceste videl Pána a že hovoril s Ním, aj ako neohrozene kázal v
Damasku v mene Ježišovom. A prebýval s nimi v Jeruzaleme, kázal neohrozene v mene
Pánovom.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Pán Boh má moc zmeniť človeka. Toto si nanovo uvedomujeme, keď čítame v Skutkoch
apoštolov o Saulovi. Premena Saula nám ukazuje, že pre Pána Boha to nie je žiadny problém. My
by sme často chceli niekoho zmeniť, no aj keď sa o to veľmi snažíme, prichádzame na to, že to
nevieme urobiť. Jednoducho to nie je v našich silách. Napriek tomu Boh mení životy ľudí aj v
súčasnosti. Pri čítaní tejto state v Božom slove nás určite osloví Saulovo konanie. Saul niekoľko
dní zotrval s učeníkmi, ktorí boli v Damasku, a hneď zvestoval v synagógach Ježiša, že On je
Syn Boží. Saul tú pravdu, ktorú spoznal, rozhlasuje ďalej. Chce, aby o nej počuli aj ostatní ľudia.
Táto pravda nakoniec zmenila celý jeho život. Z prenasledovateľa kresťanov sa stal horlivý
hlásateľ Kristovho evanjelia, ktorý neohrozene kázal v Pánovom mene. V dnešných firmách sa
zamestnanci najprv školia vo svojej práci a majú nad sebou niekoho, kto ich sprevádza a ukazuje
im, čo majú robiť. A až po čase sa stanú samostatnými pracovníkmi, ktorí majú určitú
zodpovednosť. Saul konal hneď. On nenechal prejsť nejaký časový úsek a až potom sa vydal
hlásať evanjelium, ale hneď zvestoval v synagógach Ježiša. My sa niekedy ocitáme v situácii,
keď má jasne zaznieť náš hlas a postoj, ktorý ako veriaci ľudia a nasledovníci Pána Ježiša Krista
zastávame. No často ten náš hlas nepočuť. Nezaznie v rodinách, v spoločnosti. Ostaneme ticho.
Nepoukážeme na Krista a Jeho postoj, ktorý nám ukázal, aby sme ho nasledovali. Tu máme aj my
veľký príklad v Saulovi, ktorý hneď zvestoval Ježiša, že On je Syn Boží. Aj my sme pozvaní, aby
sme hlásali veľké Božie pravdy. Saul vystupoval neohrozene, i keď ho chceli Židia zabiť. A
Saulovo konanie neostalo nepovšimnuté. Pán Boh mení mňa, ale aj teba, aby sme sa stali
nástrojom v Jeho svätých rukách, a tak aby skrze našu zvesť mohol meniť aj ostatných. Amen.
Modlitba:
Otče nebeský, vďaka, že Ty meníš naše životy. Ďakujeme, že aj nás nehodných si používaš, aby
sme boli nástrojmi v Tvojich rukách, a tak aby si Ty menil životy ľudí okolo nás. Prosíme o silu
Svätého Ducha, aby sme vedeli aj my horlivo a neohrozene zvestovať Teba a všetko, čo si pre
nás vykonal a neustále konáš. Aby sme vedeli hovoriť o Tebe a neboli ticho. Aby Tvoj hlas bolo
počuť a aby mocne zaznieval v našich rodinách a domácnostiach. Amen.
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