Sobota 3. júna 2017
Piesne: ES č. 163, 172
Text: Joel 2, 21 – 3, 5
„Neboj sa, zem, jasaj a teš sa, lebo Hospodin vykonal veľkú vec.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Kristus Pán vstúpil na nebesá. Učeníci sa rozišli do celého sveta s rozkazom od Majstra, aby
činili učeníkmi všetky národy. Do tohto kontextu im aj nám zaznieva staré proroctvo, ktoré
zaznelo Jóelovi: „Neboj sa, zem, jasaj a teš sa, lebo Hospodin vykonal veľkú vec.“ Hospodin
naozaj vykonal veľké dielo, o ktorom sa musí dozvedieť každý. Vzkriesil Ježiša, Mesiáša, Krista.
Na pleciach učeníkov teda leží veľká úloha: rozhlásiť to do celého sveta. Všade. Budú im na to
stačiť sily? Zvládnu to? Aj nás často trápia otázky, či zvládneme napríklad výchovu svojich
ratolestí, či to zvládneme ako kresťania. Premýšľame, či je na nás, na našom spôsobe života,
zmýšľaní, konaní vidieť, že patríme Bohu. Či svojmu okoliu naozaj dokážeme podať pravú zvesť
o Kristovi tak, aby to prijalo nielen rozumom, ale aj srdcom... Učeníci robia, čo môžu. Boh vidí
ich námahu. Následne im posiela Pomocníka, Radcu, Ducha Svätého: „Potom vylejem svojho
Ducha na každé telo...“ – a všetko ide ľahšie. Chuť a radosť zo služby neúmerne rastie. Synovia
a dcéry prorokujú, starci majú sny, mládenci videnia. Otroci hriechu sú oslobodení. Aj nám sa
neraz stane, že keď zvestujeme Krista, naše okolie nás odbije, umlčí, nepočúva. Nevzdávajme sa!
Jedine s Duchom Svätým to zvládneme. Prosme teda o Jeho prítomnosť, blízkosť, pomoc.
A dostane sa nám. Ak budeme pozorne sledovať svoje okolie, uvidíme odpovede Hospodina na
naše prosby a modlitby. Pocítime pomoc, nájdeme správne cesty, ako sa priblížiť k človeku so
zvesťou o Kristovi tak, aby ju prijal. A odmena? Bude veľmi zaujímavá: „Každý, kto vzýva Jeho
meno, bude zachránený...“ Bude zachránený od hriechu a jeho následkov, teda od večného
zatratenia. Dostane trvalé spoločenstvo s Trojjediným Bohom. Čo viac si môžeme priať? Amen.
Modlitba:
Hospodine, oslavujeme Ťa za Tvoju lásku, s akou sa skláňaš ku každému človeku. Tvojou vôľou
je, aby sme sa všetci obrátili k Tebe. Ďakujeme preto za Pomocníka, Ducha Svätého, ktorý nás
tomu má naučiť. Prosíme, daj nám síl, aby sme svedectvo o Tvojich veľkých skutkoch vedeli
pravdivo podať ďalej. Nech je na konci vekov naozaj každý zachránený! Amen.
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