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Štvrtok 8. júna 2017 

Piesne: ES č. 252, 259 

Text: 2K 3, 2 – 3 

„Vy ste naším listom, vpísaným nám do srdca, ktorí poznajú a čítajú všetci ľudia. Veď je zjavné, 

že ste listom Kristovým, ktorý sme my písali svojou službou a napísali nie černidlom, ale Duchom 

Boha živého.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Na seminári konanom pred konferenciou zameranou na misijné pôsobenie cirkvi vo svete, 

jednotliví účastníci hovorili o tom, akým spôsobom konajú misijné poslanie vo svojej oblasti. 

Žena z Africkej misie povedala: „V našej oblasti nemáme také finančné prostriedky, aby sme 

mohli robiť to, čo robíte vy. Našli sme však spôsob, ako môžeme priniesť evanjelium o Božej 

láske aj v našich podmienkach. Robíme to tak, že do oblasti, kde chceme misijne pôsobiť, 

nasťahujeme jednu kresťanskú rodinu. Ich spoločný život, modlitby, práca, služba a vzťahy sú 

tým najlepším svedectvom pre ich okolie. Dvere a srdcia takejto domácnosti sú vždy otvorené pre 

iných. Toto je naša misia v praxi. Neraz sa to nepodarí, ale väčšina rodín a domácností v okolí 

v tom nájde cestu aj pre seba a aj pre svoju rodinu.“ Keď skončila svoj príspevok, v miestnosti 

zavládlo ticho... Keď apoštol Pavel hovorí o svojej službe v Korinte, je za tým svedectvo jeho 

života. Žil medzi nimi, pracoval medzi nimi a spolu s nimi. Spolu s nimi sa modlil, prežíval 

víťazstvá i prehry. Dnes máme k dispozícii mnoho misijných materiálov, skupiniek, akcií 

zameraných na misiu, ale osobné svedectvo života je a vždy zostane tým najväčším svedectvom 

pre okolie. Mnohí z nás si nespomínajú na evanjelizáciu nejakého misionára v našom zbore, 

ktorý by nás priviedol k viere, ale určite si mnohí pamätáme na svojich starých rodičov, rodičov 

alebo svojho kňaza, ktorých život sa pre nás stal príkladom duchovného života, príkladom dôvery 

v Pána Boha v každom čase. Korintskí kresťania boli dôkazom toho, že apoštol s Božou 

pomocou robil svoju službu dobre. Korintskí kresťania prijali jeho službu a pokračovali v nej. 

Avšak Pán Boh aj do nášho srdca vložil dôležitú správu pre tento svet, pre naše okolie, pre našu 

rodinu, priateľov, kolegov, aby si ju z nášho života prečítali – svedectvo, že „Boh tak miloval 

svet (každého jedného človeka), že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný 

život mal každý, kto verí v Neho“ (J 3, 16). Teraz si na rade ty! Teraz je tu tvoj čas na odovzdanie 

tohto svedectva! Istý nemecký teológ raz povedal: „Život nás kresťanov je jedinou Bibliou, ktorú 

tento svet číta, preto dávajme pozor na to, čo z nej vyčítajú.“ Amen. 

 

Modlitba:   

Nebeský Pane Bože, oslavujeme Tvoje sväté meno, že si nám otvoril svoje slovo, aby sme v ňom 

spoznali Teba. Ďakujeme za tých, ktorí nám odovzdali toto svedectvo. V pokore srdca Ťa však 

prosíme o múdrosť a silu, aby aj náš život bol svedectvom pre iných. Amen. 
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