Streda 14. septembra 2016
Text: 2Tim 1, 7 – 10
7Boh nám zaiste nedal ducha bojazlivosti, ale (ducha) moci, lásky a sebaovládania. 8Nehanbi sa
teda za svedectvo o našom Pánovi, ani za mňa, Jeho väzňa, ale spolu (so mnou) v moci Božej
znášaj protivenstvá za evanjelium. 9On nás zachránil a povolal svätým povolaním nie pre naše
skutky, ale podľa svojho predsavzatia a podľa milosti, ktorá nám bola daná pred večnými vekmi
v Kristovi Ježišovi, 10a teraz sa stala známou v zjavení nášho Spasiteľa Krista Ježiša, ktorý
zahladil smrť a evanjeliom vyviedol na svetlo život a neporušiteľnosť.
Piesne: ES č. 647, 638
Zamyslenie nad Božím slovom:
Vo svete sa denne vyriekne mnoho slov. Počujeme slová pozdravu, úprimného záujmu, bežné
poznámky, ktorým nikto nevenuje pozornosť. Apoštol Pavel píše list Timoteovi, svojmu
milovanému synovi vo viere. Jeho slová nie sú prázdnymi slovami vyrieknutými bez zmyslu.
Jeho slová sú plné záujmu, lásky a Božej moci. Apoštol Pavel sa nachádza v ťažkom rozpoložení.
Je vo väzení a čaká na smrť. Ani v tomto ťažkom čase života však nezabúda na tých, ktorí
zostávajú vo svete, aby aj naďalej plnili Božiu vôľu a prinášali svedectvo o Ježišovi Kristovi. Ani
im nie je ľahko. Aj oni sa musia stretávať s ťažkosťami života, bojovať boj viery, ktorej hlas
neutícha, ale nesie sa svetom ako radostná ozvena Božích zachraňujúcich činov. Pavlovo ťažké
životné rozpoloženie zasahuje srdcia a mysle jeho spolupracovníkov. Sú smutní, cítia bolesť
i strach o jeho život; prežívajú to, čo prežívame aj my, keď sa v nebezpečenstve či ohrození
života nachádza niekto nám blízky. V takýchto chvíľach nie je jednoduché byť silný. V takýchto
chvíľach je ťažké bojovať. Pavel preto Timotea povzbudzuje. Upriamuje jeho zrak na Boha,
ktorému Timoteos slúži. Nie v Timoteovi je sila, nie v ňom je odhodlanie a múdrosť. Boh nám
dáva svojho Ducha a Ním nás obdarúva darmi, ktoré pre život vo viere i pre službu nášmu Pánovi
potrebujeme. Vďaka milosti, ktorú nám Pán Boh v Pánovi Ježišovi prejavuje, môžeme nosiť
prívlastok „Boží“ a žiť vo svetle, ktoré prináša radostná zvesť evanjelia. Vďaka tomu ani
v ťažkých chvíľach života nemusí naša viera upadať, naše svedectvo o svetle evanjelia zamĺknuť.
Boh nás povzbudzuje, Boh nás obdarúva potrebnou silou i radosťou vo viere. Preto neochabujme,
neklesajme na duchu, keď je nám ťažko. V Božej moci znášajme aj útoky tých, pre ktorých
evanjelium o Ježišovi Kristovi nie je také vzácne ako pre nás. Smelo vydávajme svedectvo
o našom Pánovi – slovom i činom. Veď Boh nám nedal ducha bojazlivosti, ale ducha moci, lásky
a sebaovládania. Amen.
Modlitba:
Ďakujem Ti, drahý Bože, za to, že si ma v Pánovi Ježišovi Kristovi povolal do života vo viere.
V Tebe je moja sila, múdrosť, Ty si zdroj lásky a moci, ktorú pre život v časnosti potrebujem.
Stoj pri mne, prosím, keď mi je ťažko a do môjho života vstupujú rôzne trápenia. Pomôž mi
zostať Ti verným a neochabovať vo viere. V neistote ma naplň pokojom, v obavách odvahou,
v smútku ma potešuj a daj mi odhodlanie vždy žiť a konať podľa Tvojej svätej vôle. Amen.
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