Utorok 26. apríla 2016
Text: Sk 16, 23 – 34
23
Keď ich zbičovali, uvrhli ich do väzenia a žalárnikovi prikázali, aby ich starostlivo strážil. 24Keď dostal
taký príkaz, uvrhol ich do vnútorného väzenia a nohy im tuho zovrel do klady. 25Okolo polnoci modlili sa
Pavel a Sílas, spievali Bohu chvály a väzni ich počúvali. 26Odrazu nastalo veľké zemetrasenie, takže sa
otriasali základy žalára, všetky dvere sa razom otvorili a všetkým sa uvoľnili okovy. 27Keď sa žalárnik
prebudil a dvere väzenia videl otvorené, tasil meč a chcel si vziať život; domnieval sa totiž, že väzni
utiekli. 28Ale Pavel zavolal silným hlasom: Neubližuj si! Veď sme všetci tu! 29I pýtal si svetlo, vbehol a
trasúc sa padol pred Pavlom a Sílom, 30vyviedol ich hovoriac: Páni, čo mám činiť, aby som bol spasený?
31
Odpovedali mu: Ver v Pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom! 32Potom hovorili mu slovo Božie, aj
všetkým v jeho dome. 33V tú nočnú hodinu prijal ich k sebe, umyl im rany a hneď sa dal pokrstiť aj on, aj
všetci jeho domáci. 34Potom ich zaviedol do domu, pripravil stôl a veselil sa s celým domom, že uveril
Bohu.
Piesne: ES č. 327, 493
Zamyslenie nad Božím slovom:
Boh skutočne dokáže robiť veľké a nepochopiteľné veci. Dokáže zvrátiť situáciu, ktorá sa nám zdala
bezvýchodiskovou. Apoštol Pavel a jeho spoločník Sílas nemali žiadny dôvod predpokladať, že sa zdraví
dostanú z väzenia. Zostávalo im už len čakať na verdikt súdu. Napriek všetkému obaja muži nestrácajú
vieru. Ani v tých najhlbších hlbinách väzenskej cely sa necítia byť Bohom opustení a zabudnutí. Aj
napriek zdanlivo beznádejnej situácii chvália spevom Boha. Chváliť Boha na pokraji ľudských síl. Chváliť
Boha v ponížení a bolesti. Kto je takej chvály schopný? Ako môže vôbec taká chvála vytrysknúť
z ľudských zovretých a sužovaných sŕdc? Deje sa zázrak, zázrak viery. Pavel so Sílasom sú zrazu
slobodní, aj keď stále v putách. Cela smrti sa premieňa na chrám, kde znie mocne Sláva Bohu na
výsostiach. V dnešnom príbehu sa stretávame ešte s jedným osudom, s osudom bezmenného žalárnika,
ktorého život sa v tejto chvíli razom mení. Zemetrasenie búra nielen jeho pracovisko, ale aj jeho životnú
istotu, jeho domov. Stráca pôdu pod nohami. Dejú sa veci, s ktorými nepočítal, a preto si s nimi nevie
poradiť. Stojí pred zložitou situáciou. Ako obstáť, a pritom byť statočný a ešte k tomu chváliť Boha, keď
do nášho života vtrhne zemetrasenia a nenechá v ňom kameň na kameni? Proti vyššej moci, dokonca
priamo proti Božej moci je žalárnik bezmocný. Dostane strach. A vidí jediné východisko: siahnuť si na
život. Čo sa odohráva v našich mysliach, keď máme problémy? A ako vo svojich starostiach počítame
s Bohom? Žalárnikov príbeh sa, našťastie, nekončí zúfalstvom. Deje sa ďalší zázrak. Zemetrasenie sa
náhle mení na počiatok niečoho nového. S úžasom sa dozvedá, že Pavel so Sílasom nevyužili príležitosť
a neutiekli. Čo sa to stalo? Prečo nekonajú tak, ako by sa dalo predpokladať? Žalárnik tuší, že je svedkom
čohosi medzi nebom a zemou. Apoštoli sú zachránení a záchrana čaká aj na žalárnika. Ten ju však zatiaľ
očakáva tam, kde ju nájsť nemôže – u človeka. Nachádza sa v slepej uličke. Ľudské sily sú obmedzené
a nedá sa na ne spoľahnúť. To, čo si človek buduje, sa môže razom zrútiť ako domček z karát. My všetci
sa to musíme vždy znova učiť spolu so žalárnikom. My všetci sa musíme učiť obracať svoj pohľad
smerom k Bohu, veď len u Neho nachádzame tú pravú pomoc. Amen.
Modlitba:
Milostivý môj Spasiteľu, ďakujem Ti za dnešný deň. Viem, že s Tvojou pomocou všetko zvládnem. I keď
si často zúfam a prenasledujú ma pochybnosti, viem, že Ty si so mnou. Nedopusť, prosím, aby som
zabúdala na Teba, môj Pane, na pôvodcu môjho požehnania. Daj mi síl svedčiť o Tebe v mojej rodine i na
mojom pracovisku a oslavovať Ťa, a tak priviesť na cestu spasenia i ostatných okolo mňa. Amen.
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