Pondelok 19. júna 2017
Piesne: ES č. 331, 484
Text: Sk 4, 1 – 3. 8 – 21
„Ale Peter a Ján odpovedali im takto: Súďte, či je spravodlivé pred Bohom poslúchať viac vás
ako Boha!“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Apoštoli Peter a Ján chodili po krajine, kázali vzkrieseného Krista a uzdravovali v Jeho mene.
Kvôli tomu sa sami dostali do veľkých problémov, boli uvrhnutí do žalára, trestaní a súdení.
Nikdy však nezapreli Toho, ktorý im dal tú moc. Pretože veriť Bohu znamená spoľahnúť sa na to,
v čo dúfame, a byť si istý tým, čo nevidíme. Aj dnes sme uzdravovaní Pánom Ježišom; možno
nás netrápi telesná choroba, ale jazvy a bolesti duše. Boľavé spomienky a rany, ktoré nám
spôsobili ľudia svojím správaním k našej osobe, odmietnutím, netaktnými narážkami,
ohováraním. Každý z nás zažil tie situácie, keď nás niečo ťaží, naše srdce je zarmútené a
unavené, sme traumatizovaní. Tieto pocity sú bežnou realitou nášho života. Už ani neveríme
v Božiu pomoc, v to, že veci sa dajú vyriešiť a napraviť. Boh je však trpezlivý a vyčkáva, túži
nám pomôcť, chce, aby sme sa v takýchto situáciách obracali na Neho, aby sme nezapierali vieru
v Neho a nerezignovali vo svojej dôvere, aby sme dúfali v Jeho pomoc a nespoliehali sa len na
svoje sily, schopnosti a možnosti. A, hlavne, aby sme Ho v žiadnej situácii nezapreli – ani pod
hrozbou väzenia, smrti, výsmechu. Nechajme sa viesť Pánom Ježišom, Jeho slovom a On vylieči
všetky naše bolesti. Poslúchajme Boha viac ako ľudí, lebo tak je to správne a spravodlivé. Život
s Bohom by sme mohli prirovnať k tancu. Keď sa pri tanci snažia viesť obidvaja z páru, ani jeden
z nich sa necíti dobre a ich pohyby nie sú v súlade. Všetko je akési nepohodlné, nepríjemné a
kostrbaté. Keď si to jeden z nich uvedomí a nechá viesť toho druhého, obe telá začnú spolu
splývať v rytme hudby. Zdá sa, akoby sa tí dvaja stali jedným telom. Ich pohyb je zrazu ladný a
nádherný. Tanec si vyžaduje od jedného z páru podriadenie, ochotu a bdelosť a od druhého jemné
a láskavé vedenie, takt a šikovnosť. Tancuj, sestra, brat, s Bohom. Nechaj sa Ním viesť a dôveruj,
že ťa povedie v každej etape tvojho života. Jedinou prácou, ktorá nie je stratou času, je hľadanie
Boha – napriek tomu, že On je nedosiahnuteľný. Amen.
Modlitba:
Drahý Pane Ježiši, prosíme o Tvoje vedenie aj v dnešný deň. Nevieme, čo nás v ňom čaká, či nás
niekto zarmúti, vysmeje, alebo, naopak, poteší. Ty nám daj silu, aby sme dokázali správne
reagovať v každej situácii, daj nám silu a pevnú vieru, aby sme Ťa nikdy nezapreli ako nášho
Pána a Spasiteľa. Amen.
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