Streda 7. februára 2018
Piesne: ES č. 354, 533
Text: Mt 10, 40 – 42
„40Kto vás prijíma, mňa prijíma, a kto mňa prijíma, prijíma Toho, ktorý ma
poslal. 41Kto prijíma proroka, pretože je prorok, vezme odmenu proroka; kto
prijíma spravodlivého, pretože je spravodlivý, vezme odmenu spravodlivého.
42A kto by čo aj len čašou čerstvej vody napojil jedného z týchto maličkých,
pretože je učeníkom, veru, hovorím vám, že ho neminie odmena.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
V desiatej kapitole Matúšovho evanjelia čítame o tom, ako si Pán Ježiš vyvolil
svojich učeníkov a neskôr ich vyslal do sveta. Dostali moc vyháňať nečistých
duchov a uzdravovať všetky neduhy a všetky choroby (Mt 10, 1). Ich hlavná
práca však nespočíva len v uzdravovaní tela, ale aj ducha. To je to prvé. Choďte
a kážte: Priblížilo sa kráľovstvo nebeské. Keď hovoríme o Božom kráľovstve,
musíme počítať s odporom. Apoštoli – vyslanci Pána Ježiša, sú ale neobyčajní
ľudia. Oproti ostatným majú špeciálne postavenie. Dostali moc. To si všimneme
asi najskôr. To druhé, čo si musíme všimnúť – hoci aj neskôr – je oveľa
dôležitejšie. Je to nové postavenie učeníkov, do ktorého Boží Syn povýšil
všetkých kresťanov (J 15, 13 – 17). Sme Boží priatelia, ak konáme, čo nám
prikazuje. Pozor! Pán Ježiš hovorí o láske. Hovorí o ovocí, ktoré zostáva. Byť
Božím priateľom je veľká zodpovednosť. Úprimný kresťan sa snaží byť verný.
Nechceme zradiť Toho, ktorý nám odpustil všetky viny. Snažíme sa verne plniť
svoje poslanie. Choďte a kážte: Priblížilo sa kráľovstvo nebeské. Uzdravujte
svet. Prikazujem vám, aby ste sa milovali. Toto je naša povinnosť. Cirkev, ktorá
je spoločenstvom pokrstených a v Pána Ježiša Krista veriacich ľudí, má iných
privádzať k tejto zachraňujúcej viere. Dvanásti vtedy vyšli do sveta. Kto ich
prijal, ten prijal aj Božiu milosť. Kto vás prijíma, mňa prijíma, a kto mňa
prijíma, prijíma Toho, ktorý ma poslal. Učeníci kázali o Božom kráľovstve.

Svoje reči podopierali skutkami milosrdenstva. S láskou pomáhali iným.
Kresťanská cirkev má oproti iným ľudským spoločenstvám výnimočné
postavenie. Dostali sme moc pomáhať. V Skutkoch apoštolov čítame o tom, že
slúžiaca cirkev svoje okolie oslovila. Veriaci chválili Boha a boli obľúbení u
všetkého ľudu. A Pán pridával na každý deň tých, ktorí boli zachránení. (Sk 2,
47) Ako svoje okolie oslovuje dnešná cirkev? Pozrime sa na seba. Ako svoje
poslanie privádzať ľudí k Pánu Bohu dnes plní moja ECAV? Ako vedie ľudí ku
kresťanskej viere dnes môj zbor? Ako svoje okolie dnes svojím životom
oslovujem ja? Prajem nám, aby aj na nás ľudia videli, že sme Božími priateľmi.
Nebojme sa aj dnes verne plniť svoje poslanie. Poďme do sveta a radostnou
službou pomáhajme iným ľuďom spoznávať Božiu milosť. Amen.

Modlitba:
Pane Ježiši Kriste, ďakujem Ti za Tvoju milosť. Ďakujem za výsostné
postavenie, do ktorého si nás povýšil. Nie sme len sluhami. Menuješ nás svojimi
priateľmi. Sme cirkev, ktorá má moc pomáhať zatiaľ neveriacemu svetu.
Prosím, dávaj nám dostatok odvahy, aby sme svoju kázeň o blížiacom sa
nebeskom kráľovstve podopierali aj skutkami láskavého milosrdenstva. Amen.
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