Piatok 21. apríla 2017
Piesne: ES č. 283, 565
Text: Sk 5, 17 – 33
„Ale Peter a apoštolovia odpovedali: Boha treba viac poslúchať ako ľudí!“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Tento text nás chce zbaviť pocitu, že proti mocným sme celkom bezmocní. Hovorí, že i obyčajní
ľudia zmôžu veľa, keď stoja verne na svojom mieste. K šíreniu kresťanstva v Jeruzaleme prispeli
mnohé znamenia a zázraky. Cirkev sa rozrastala a pôsobila vďaka Božej moci, ale živé dianie
okolo apoštolov vzbudilo pozornosť jej nepriateľov. Závideli im, lebo sami už nemali čo ľuďom
ponúknuť, a báli sa straty autority. Avšak ak má mať viera ohlas medzi ľuďmi, musí byť nanovo
interpretovaná. Preto veľmi záležalo na tom, ako sa apoštoli budú stavať k vládnucej moci. Pre
evanjelium sa ocitli vo väzení. No nič nie je prekážkou tam, kde sa sám Pán rozhodne otvoriť
dvere. Napriek prísnemu zákazu šli a učili v Ježišovom mene. Nemohli nehovoriť o tom, čo
videli a počuli. Na výsluch išli dobrovoľne, lebo si neboli vedomí ničoho zlého. Navyše v tom
videli príležitosť znova svedčiť o Kristovi. Mohli sa kvôli nátlaku nechať zastrašiť, no práve
v ich vystupovaní pred židovskou radou vidíme, čo bolo ich prioritou. Peter káže Krista, Toho
ukrižovaného a vzkrieseného. To nám ukazuje, že v určitých situáciách musíme dôverovať Bohu
a počúvať Jeho, nie človeka. Od apoštolov sa máme učiť nehanbiť sa za evanjelium Kristovo
a niesť ho i v nebezpečenstve a prenasledovaní. Keď sa apoštoli odvážili vzdorovať autoritám
cirkvi, ukázali, aká sila sa skrýva v poslušnosti Pánovi, ako mnoho zmôže ten, kto sa na Neho
spoľahne. I my máme verne stáť v Pánom zverenej úlohe: ísť k ľuďom, nemlčať o Kristovi,
nedať sa zastrašiť ani odradiť. Otázkou však je: Konáme podľa viery? Stojíme v úlohe verne?
Tieto otázky môžu vyznieť ako výčitka: keď sa zo strachu o svoje postavenie a bezpečie bojíme
viac človeka ako Boha. No môžu nám byť aj povzbudením k službe Bohu. Ak budeme verní
a Jemu poslušní, Pán sa k našej práci prizná a požehná ju. A budeme požehnaním pre druhých,
lebo Boh vstúpi do ich života, aby sa i oni pozerali na svet očami lásky a služby, ktorú nám
preukázal náš Pán. Amen.
Modlitba:
Pane, chválime Ťa a oslavujeme, lebo Ty nesklameš nikoho, kto na Teba očakáva. Ďakujeme za
príbeh apoštolov, ktorí verne stáli na svojom mieste a uskutočňovali Tvoju vôľu. Svoju cirkev
máš po celom svete a z Tvojej milosti smieme patriť do nej i my. Chceme vydávať ľuďom okolo
nás dobré svedectvo. Chceme ich osloviť i svojím životom a ukázať im cestu k Tebe. Prosíme,
veď nás svojím Duchom, aby sme Ti ochotne a radi slúžili. Amen.
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