Streda 25. januára 2017 – Obrátenie apoštola Pavla
Piesne: ES č. 249, 475
Text: Sk 9, 1 – 20
„Ako šiel a blížil sa k Damasku, ožiarilo ho odrazu svetlo z neba; padol na zem a počul hlas,
ktorý mu vravel: Saul, Saul, prečo ma prenasleduješ? A on povedal: Kto si, Pane? Odpovedal
mu: Ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Apoštol Pavel sa dostal k Pánovi Ježišovi Kristovi zvláštnym spôsobom. Nevieme, či niekedy
videl Pána Ježiša ako Syna človeka, či Ho niekedy počul zvestovať evanjelium. Pravdepodobne
nie. Ako Saul z Tarzu, vzdelaný mladý muž, absolvent filozofickej školy v rodnom meste Tarze
a potom učeník slávneho rabbiho Gamaliela, mladý židovský teológ – zákonník, podľa rodu
farizej, patril k presvedčeným prenasledovateľom kresťanskej cirkvi. Vieme o ňom, že
schvaľoval ukameňovanie diakona Štefana a myslel si, že Pánu Bohu najlepšie poslúži tým, keď
bude bojovať proti kresťanom, a tak aj proti Ježišovi Kristovi. Tak to bolo dovtedy, kým ho Pán
neoslovil pred Damaskom. Saul zažil zvláštne zjavenie, stretnutie sa s Pánom Ježišom Kristom.
Oslávený Kristus sa s ním stretol uprostred Saulovej nepriateľskej akcie. Toto stretnutie
poznačilo Saula na celý život, zapôsobilo na neho tým najmocnejším mysliteľným spôsobom.
Pán Boh pôsobil u Pavla aj prostredníctvom ľudí. Najprv to bol Ananiáš, kresťan, pre ktorého
nebolo také jednoduché vykonať Božiu vôľu, pretože vedel, kto bol Saul. V živote Saula nastal
zásadný obrat. Z nepriateľa kresťanstva sa stal pokorným služobníkom Pána Ježiša Krista,
oddaným apoštolom, horlivým pri zvestovaní evanjelia nielen Židom, ale aj pohanom: Grékom,
národom Malej Ázie i hrdým Rimanom. Všetkým zvestoval, že večný Boh poslal svojho Syna
Ježiša Krista na svet, aby bol Spasiteľom hriešnikov. Pavel pre vernosť svojmu Pánovi aj veľa
vytrpel, ale nikdy sa na to nesťažoval, naopak, považoval to za vyznamenanie.
Skutočné stretnutie a stretávanie sa s Pánom Ježišom Kristom skrze Jeho slovo, skrze sviatosti i
na modlitbách vždy pôsobí výnimočne mocne – tak, ako mocná je láska a milosť nášho Pána
a Spasiteľa, ktorou On sám v našom živote koná.
Modlitba:
Svätý Bože, ďakujeme Ti za apoštola Pavla i za všetkých prorokov a apoštolov cirkvi, za
kazateľov Tvojho slova. Prosíme, svojím Duchom Svätým vzbudzuj stále nových svedkov Tvojej
pravdy. Aj naše srdcia naplň darmi Ducha, aby sme Ťa milovali z celého srdca, aby sme Tvoje
evanjelium niesli ďalším pokoleniam dnes i po všetky dni v tejto časnosti. Amen.
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