Štvrtok 26. januára 2017
Piesne: ES č. 390, 171
Text: R 16, 1 – 4
„Odporúčam vám Fébu, našu sestru, diakonisu v cirkevnom zbore v Kenchreách, aby ste ju
prijali v Pánovi, ako sa patrí na svätých, a boli jej na pomoci vo všetkom, čokoľvek by od vás
potrebovala.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Ľudia sa delia na spoľahlivých a nespoľahlivých, a to aj v cirkvi. Zvlášť vtedy si to
uvedomujeme, keď potrebujeme niekoho poveriť zodpovednou úlohou. Našu nespoľahlivosť
vidno už aj z toho, že nedokážeme nevytárať citlivú informáciu, ktorú nám niekto zveril.
A, naopak, každým zodpovedným skutkom spôsobujeme, že nás ľudia pomaly, ale isto začínajú
považovať za spoľahlivých. Aká je to česť pre kresťana, keď má povesť spoľahlivého človeka!
Apoštol Pavel potreboval list do Ríma po niekom poslať. Bol od Ríma ďaleko, a hoci sa tam už
kedysi chcel dostať, nepodarilo sa mu to kvôli iným povinnostiam. Spoznal však v Korinte ženu
menom Fében, ktorá cestovala do Ríma. Ženy neboli v staroveku považované za dôveryhodných
ľudí, Židia ich dokonca nepúšťali ani svedčiť k súdu. No keď vaše svetlo viery v Ježiša Krista
jasne žiari pred ľuďmi, aj napriek kultúrnym predsudkom môžete byť v ich očiach spoľahlivý.
Pavel si uvedomoval, že Duch Svätý robí zo ženy Božiu dcéru, preto všeobecné súdy staroveku
o žene ako svárlivej, klebetnej, mamonárskej a parádiacej sa bytosti nie sú vždy a nemenne
platné. Uprednostnil teda Fében pred akýmkoľvek z mužov, ktorí tvorili jeho štandardnú
spoločnosť na misijných cestách. Jej skutky pomoci Pavlovi a mnohým ďalším ho úplne
presvedčili. Odovzdal jej teda do rúk svoj zvitok, ktorý dnes poznáme pod názvom List
Rímskym, lebo jej dôveroval, že ho doručí na správne miesto. Priscilla bola ďalšou ženou, ktorú
Pavel nesmierne oceňoval za jej aktívnu kresťanskú službu pre druhých. Tá sa dokonca vystavila
ohrozeniu na živote, aby Pavlovi pomohla. Duch Boží vie zmeniť každého. Škoda, ak sme zmenu
zabrzdili kdesi v polovici našou pohodlnosťou. Na jednej strane o sebe zmýšľame ako
o spoľahlivých Božích služobníkoch, no ostatní od nás radšej bočia a nič nám nezveria. Fében
a Priscilla môžu zahanbiť mnohých dnešných kresťanských mužov i ženy. Zmena človeka je
možná a svet veľmi potrebuje spoľahlivých rodičov, manželov, priateľov, kolegov, služobníkov
v cirkvi. Tento svet zúfalo potrebuje spoľahlivých ľudí. Nenechajme Pána čakať donekonečna.
To na nás sa čaká! Amen.
Modlitba:
„Z lásky svojej v božskej moci, bols’ nám v noci na pomoci, buď Ti za to tohto rána, Bože dobrý,
vďaka vzdaná. Ostaň s nami i dnes, Pane, drž nás v svojej mocnej schrane, daj nám zdravia,
zlého varuj – a čo sluší telu – duši, z lásky svojej vďačne daruj!“ (ES, s. 643) Amen.
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