Štvrtok 24. augusta 2017
Piesne: ES č. 246, 311
Text: L 22, 24 – 30
„Ale najväčší medzi vami nech je ako najmenší; a vodca ako slúžiaci.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Pán Ježiš prišiel na túto zem ako slúžiaci Záchranca, nie ako králi, ktorí vládnu nad národmi.
Aj jeho cirkev má byť slúžiaca a zachraňujúca. I keď žije v pohanskom svete, vie, že Boh nie
je ďaleko od žiadneho človeka a že podľa toho sa musí správať aj k blížnym − pohanom.
Taktiež zvestovanie je chápané ako služba. Nekoná sa podľa priania tých, ktorým slúži, ale
podľa ich potreby, ktorú kresťania poznajú. A ak oslovení prijímajú svedectvo kresťanov
a prekonávajú nevedomosť hriechu, prijímajú aj ich službu. Ide o službu v moci Ducha
Svätého, ktorá je sprevádzaná kresťanským svedectvom. Taká služba prebúdza vieru, ale
pôsobí aj divy a zázraky, ktoré vo vonkajšom útlaku prichádzajú zvestovateľom na pomoc.
Služba a záchrana strateného ako dielo Pána cirkvi je tiež základom kresťanskej etickej
orientácie. Pán Ježiš svojou pozemskou činnosťou a neskoršie svojím Duchom a skrze svojich
svedkov vybudoval most medzi Božím kráľovstvom a naším prevráteným a odcudzeným
svetom. Tým pripravil obnovu všetkého. A na túto cestu pripravovanej obnovy sú pozývaní aj
Ježišovi svedkovia. Stávajú sa vo svete správcami toho, čo prináleží ich Pánovi, a majú
pozývať ľudí do cirkvi aj k Večeri Pánovej. Vnútorná štruktúra Božieho kráľovstva a jeho
sociálnych dôsledkov je u Lukáša 13, 30 vyjadrená v zamenenej role: „Ajhľa, sú poslední,
ktorí budú prvými; a sú prví, ktorí budú poslednými.“ Ukrižovaný Ježiš sa úplne vzdáva
svetskej moci. Jeho poslanie je spojené s misiou slova, so zvesťou o Božom kráľovstve
a s aktívnou etikou k blížnym. Pán Ježiš sa svojou obetavou láskou stáva Víťazom nad
smrťou. Aj na kríži sa modlí za záchranu tých, ktorí Ho ukrižovali. Obetavou láskou premáha
zlo a svojím vzkriesením víťazí nad smrťou. A to je príklad aj pre nás v cirkvi, aby sme
obetavou láskou, zakorenenou v Pánovi Ježišovi, dokázali prekonávať každé zlo. Amen.
Modlitba:
Pane Ježiši Kriste, ďakujeme Ti za Tvoju lásku, ktorou si nás vykúpil od hriechu a dal si nám
nádej na večný život. Ty sám si nás veď, aby sme aj my dokázali vidieť pravé hodnoty
Tvojho Božieho kráľovstva a s Tvojou láskou svedčili o Tvojej moci, ktorá i dnes má silu
prekonávať zlo dobrom. Amen.
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