Zamyslenia po týždeň po 5. nedeli po Veľkej noci 6. mája 2018
Streda 9. mája 2018
Piesne: ES č. 374, 222
Text: R 15, 14 – 21
„14Aj ja som presvedčený o vás, bratia moji, že aj vy ste plní dobrotivosti, naplnení každou
známosťou a schopní aj napomínať sa navzájom. 15Ale napísal som vám, bratia, o niečo
smelšie, rozpomínajúc sa na vás podľa milosti, ktorej sa mi dostalo od Boha: 16aby som bol
služobníkom Krista Ježiša medzi pohanmi vo svätej službe pri evanjeliu Božom, aby sa
pohania stali príjemnou obeťou posvätenou Duchom Svätým. 17Vo veciach Božích môžem sa
teda chváliť Kristom Ježišom. 18Neodvážim sa totiž hovoriť niečo, čo by Kristus na získanie
pohanov k poslušnosti nebol vykonal skrze mňa slovom a skutkom, 19mocou znamení a
zázrakov v moci Ducha Svätého. Takže počnúc od Jeruzalema a zôkol-vôkol až po Ilýriu
rozšíril som evanjelium Kristovo. 20A tak pokladal som si za česť zvestovať evanjelium nie
tam, kde Kristus bol známy, aby som nebudoval na cudzom základe, 21ale ako je napísané:
Tí, ktorým nič nebolo zvestované o Ňom, uvidia Ho, a tí, čo neslýchali, porozumejú.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Každý deň sa všetci kamsi ponáhľame – niektorí sa napríklad ponáhľajú do práce, iní zas za
svojimi povinnosťami, alebo prípadne cestujeme... Každý deň získavame rôzne skúsenosti.
Každý deň, či svieti slnko alebo padá dážď, či je sviatok alebo piatok, sa stretávame s
rôznymi ľuďmi, niektorí sú nám sympatickí, iní zas menej, nájdu sa medzi nimi aj
zhovorčivejší alebo uzavretí do seba, sklamaní, neúspešní, všelijakí. Každý deň stojíme zočivoči rôznym problémom, s ktorými musíme zápasiť. Apoštol Pavel vyjadruje v týchto
niekoľkých veršoch svoje presvedčenie, ktoré získal na základe skúseností o prvých
kresťanoch, ktorí podľa jeho hodnotenia boli naplnení dobrotivosťou, poznaním a boli
schopní si navzájom pomáhať a chrániť sa pred hriechom, aby neskĺzli na zlé chodníčky.
Apoštol Pavel mnohokrát pripomínal, že je apoštolom pohanov. Jeho služba veru nebola
ľahká, ale Pán Boh ho posiela medzi spomínaných pohanov, čiže neveriacich,. Aj nás Boh
posiela, aby sme zvestovali Jeho slovo a svojím životom svedčili o viere. Sú ľudia, s ktorými
sa budeme viackrát stretávať počas svojho života, s inými sa stretneme len raz za svoj život,
ale ten vzácny čas využime aj na to, aby sme ľuďom ukázali, akí sme – aká je naša viera. V
dnešnom texte sú dve úžasné slová: služobník a poslušnosť. Možno sa nám dnes podarí konať
v duchu týchto slov: byť služobníkom, komusi pomôcť. A druhé slovo nás vedie k tomu, aby

sme boli poslušní. Komu? Pánu Bohu, ktorý nám dáva šancu. Nežime podľa verejnej mienky.
Nech nás zaujíma Božia mienka – čo si o mne myslí Pán Boh. Keď sa budeme podľa nej
riadiť, budeme mať vo svojom srdci pokoj. A vtedy budeme nielen spamäti poznať vetu
„Miluj svojho blížneho ako seba samého”, ale naplníme tieto slová aj vo svojom praktickom
živote. Apoštol Pavel v závere dnešného biblického textu konštatuje, že nie je veľké umenie
zvestovať slovo tam, kde je Kristus známy, ale tam, kde Ho odmietajú a pohŕdajú Ním.
Žijeme vo svete, v ktorom vládnu predovšetkým peniaze, vplyv a moc. Na Pána Boha sa
mnohí pýtajú len vtedy, keď prežívajú nejakú tragickú udalosť, alebo už nevedia, kam majú
ísť po radu, keď sa ich život rúca a pod. Využime teda čas na to, aby sme zvestovali Kristovo
evanjelium. A nikdy sa nevzdávajme! Amen.

Modlitba:
Pane Bože, ďakujem Ti za dnešný deň. Daj nám silu k službe, aby sme našli tie najsprávnejšie
a najvhodnejšie slová, keď sa nás budú pýtať a daruj nám Boží pokoj, keď sa nedokážeme v
niektorých situáciách ovládnuť. Amen.
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