Piatok 29. septembra 2017
Piesne: ES č. 287, 338
Text: Sk 5, 17 – 29
„Ale Peter a apoštolovia odpovedali: Boha treba viac poslúchať ako ľudí!“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Náboženskí predstavitelia Izraela žiarlili, pretože apoštoli si získavali väčšiu úctu, než aká sa
dostávala im. Na rozdiel od učiteľov zákona rozprávali ľuďom o milujúcom, dobrotivom
Bohu, pre ktorého je dôležitý vnútorný postoj človeka, nie bezduché rituály
a bezmyšlienkovité dodržiavanie zákona. Od farizejov a sadukajov sa líšili aj v tom, že zatiaľ
čo náboženská elita Izraela si vyžadovala vážnosť a úctu pre seba, cieľom nasledovníkov
Krista bolo budovať úctu a lásku k Bohu. Apoštoli mali veľkú odvahu ku zvestovaniu
Božieho slova a v ich životoch sa zjavovala Božia prítomnosť. Tieto skutočnosti priťahovali
ľudí, ktorí hľadali prijatie, pochopenie, pomoc a úľavu v každodenných zápasoch života.
Napriek tomu, že Ježišovi učeníci šírili pokoj, radosť, dobro a lásku, neboli ušetrení od
nenávisti, zákernosti a prenasledovania. Neraz boli zatýkaní, väzení, bití a bičovaní,
osočovaní tými, ktorým boli tŕňom v oku. Toto nás vedie k pochopeniu toho, že viera v Ježiša
Krista z našich životov problémy neodstráni, ale spôsobí, že ich začneme vnímať v inom
svetle: nejavia sa nám také strašné a dokážeme sa s nimi lepšie vyrovnať. Tragédiou nás ľudí
však nie sú problémy, skúšky ani starosti, v ktorých sme sa ocitli. Tragédiou je to, keď im
podľahneme a nehľadáme riešenie, ako ich zvládnuť. Neprehral totiž ten, kto padol, ale ten,
kto padol a nevstal. Všetko to, čo vnímame ako zlé, môže poslúžiť na posilnenie viery a na
oslavu Boha. Nesmieme naivne očakávať, že keď budeme kráčať Božou cestou, keď budeme
k ľuďom milí a keď budeme zvestovať evanjelium, ľudia budú na nás vždy priaznivo
reagovať. Niektorí naše posolstvo neprijmú. Niektorí nám budú závidieť. Niektorí sa budú
cítiť nami ohrození, lebo nechcú opustiť doterajší, zaužívaný spôsob života. Musíme byť
pripravení na negatívne reakcie a nesmieme zabúdať ani na to, že tak ako Boh stále pracuje,
ani diabol nikdy nespí. Vždy nám musí viac záležať na tom, čo si želá Boh, ako na
predstavách, očakávaniach a reakciách ľudí. Hoci sa podľa slov apoštola Pavla máme snažiť
o pokoj so všetkými ľuďmi, občas je konflikt so svetom a svetskými autoritami nevyhnutný.
V určitých momentoch stojíme pred rozhodnutím, či poslúchnuť Boha, alebo človeka.
V takýchto prípadoch musí byť naša viera pevná a neoblomná, lebo ten, kto miluje svet a jeho
spôsoby, protiví sa Bohu. Preto sa treba držať slov apoštola Petra a apoštolov prvotnej cirkvi,
ktorí povedali: „Boha treba viac poslúchať ako ľudí!“ Amen.
Modlitba:
Hospodine, večný Bože, ďakujeme Ti za Tvoje slovo, za to, že ono je živé a mocné.
Ďakujeme, že nás skrze svoje slovo vyučuješ, napomínaš i potešuješ. Dávaj nám, prosíme,
svojho Ducha Svätého, aby sme Teba viac poslúchali ako ľudí nielen dnes, ale po všetky dni
nášho života. Amen.
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