Zamyslenia na týždeň po 2. nedeli po Svätej Trojici
Streda 13. júna 2018
Piesne: ES č. 485, 447
Text: 1Tes 2, 1 – 12
„1Veď sami viete, bratia, že náš príchod k vám nebol daromný, 2ale hoci sme predtým, ako
viete, mnoho trpeli a potupu znášali vo Filipis, odvážili sme sa vo svojom Bohu zvestovať vám
evanjelium Božie v mnohých bojoch. 3Naše napomenutie nepochádzalo totiž ani z poblúdenia,
ani z nečistých pohnútok, ani z podvodu, 4ale ako nás Boh uznal za hodných a poveril
zvestovať evanjelium, tak hovoríme - nie ako tí, ktorí sa chcú páčiť ľuďom, ale Bohu, ktorý
skúma naše srdcia. 5Veď, ako viete, ani sme vám nikdy nelichotili v reči, ani - Boh je svedok!
- nechceli sme lakome získať niečo pre seba, 6ani sme nehľadali ľudskú slávu ani u vás, ani u
iných. 7Ako Kristovi apoštolovia mohli sme síce požadovať vážnosť, ale boli sme prívetiví k
vám, ako keď dojčiaca matka láska deti. 8Tak sme sa vinuli k vám, že sme boli hotoví dať vám
nielen Božie evanjelium, ale aj vlastné duše, pretože sme si vás zamilovali. 9Iste sa pamätáte,
bratia, na našu prácu a námahu. Vo dne v noci sme pracovali, len aby sme nikomu z vás
neboli na ťarchu, a tak sme vám kázali evanjelium Božie. 10Vy ste svedkami, aj Boh, ako
zbožne, spravodlivo a bez úhony sme sa správali k vám, veriacim: 11vy viete, ako sme vás
každého - ako otec vlastné deti - 12napomínali, povzbudzovali a svedectvom zaväzovali, aby
ste žili dôstojne Boha, ktorý vás povoláva do svojho kráľovstva a slávy.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Viesť život dôstojný Boha. To je úloha nás kresťanov na tejto zemi v každom čase a v každej
dobe. Aký to je život dôstojný Boha? Aké sú jeho znaky? Ako sa prejavuje? To sú otázky,
ktoré nám v tejto súvislosti môžu napadnúť. Odpovede na ne nájdeme v texte určenom pre
dnešný deň. Život dôstojný Boha je v prvom rade o odvahe zvestovať evanjelium Božie
tomuto svetu. Lebo hoci žijeme v krajine, ktorá má prívlastok kresťanská, stále tu nájdeme
veľa ľudí, ktorí Boha nepoznajú a Jeho dielo záchrany v Ježišovi Kristovi je im cudzie. A tak
sme povolaní vo svojich rodinách, zamestnaní, škole a vo svojom okolí niesť a zvestovať
Božie evanjelium. Radostnú správu o tom, že skrze smrť a vzkriesenie Ježiša Krista máme my
hriešni ľudia prístup do Božieho kráľovstva a slávy. Toto zvestovať nie je úloha iba pre
„vyvolených“. Život dôstojný Boha má žiť každý jeden z nás, kto Bohu dôveruje a na Neho
sa spolieha. Žiť život dôstojný Boha – niesť evanjelium tomuto svetu, je náročné. Človek pri
tom zažije mnoho ťažkostí, bojov, výsmechu, nepochopenia a prenasledovania. Množstvo

nepríjemných vecí, ktoré nás však v žiadnom prípade nemajú odradiť. Naopak, majú nás
povzbudiť a dodať nám odvahu, aby naše jednanie voči iným bolo vždy priame, bez nečistých
pohnútok a sebectva, plné lásky, ochoty a prijatia. Žiť takýto život sami nedokážme. Sme doň
povolaní Bohom, ktorý nielen povoláva, ale skrze Svätého Ducha nás k takému životu sám
zmocňuje, aby Jeho evanjelium, zvestované ľuďom v tomto svete, bolo v každodennom
živote viditeľné pre všetkých. A tak život dôstojný Boha je v prvom rade Jeho život, ktorý
žijeme my vďaka Nemu a pre Neho, aby aj ostatní videli Božie skutky a odovzdali svoj život
do Božích rúk. Amen.

Modlitba:
Pane Ježiši, ďakujeme Ti za nový život, ktorý si nám skrze svoju smrť a vzkriesenie daroval.
Oslobodil si nás od hriechu a povolávaš nás do života, ktorý zvestuje Tvoju lásku
a odpustenie ďalej. Je mnoho ľudí v našom okolí, ktorí Ťa nepoznajú. My im chceme
zvestovať Tvoje evanjelium, no uvedomujeme si, že k tomu potrebujeme Tvoju pomoc. Preto
Ťa prosíme, uč nás každý jeden deň žiť život, ktorý bude reprezentovať a oslavovať Teba
a bude živým evanjeliom pre tento vyprahnutý svet a ľudí žijúcich v ňom. Amen.
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