Zamyslenia na týždeň po nedeli 8. januára 2017
Nedeľa 8. januára 2017 – 1. nedeľa po Zjavení
Piesne: ES č. 484, 496
Text: 1K 1, 26 – 31
„Nie mnohí ste múdri podľa tela, nie mnohí mocní, nie mnohí urodzení, ale čo je svetu bláznivé,
vyvolil si Boh, aby múdrych zahanbil; čo je svetu slabé, vyvolil si Boh, aby mocných zahanbil...“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Dnešná nedeľa je v našej cirkvi označovaná ako Nedeľa misie. Akoby nám na začiatku nového
kalendárneho roka chcelo Božie slovo nanovo pripomenúť, že Kristus prišiel do tohto sveta
v prvom rade kvôli nám. Korintskí kresťania boli živým dôkazom toho, že spása nezávisí od
ničoho, čo je v nich samotných, takže spasení sa môžu „chváliť“ len v „Pánovi“. Ich spása
nevzišla zo šikovnosti, z ľudského umu ani centier ľudskej moci, ale z darovanej Božej milosti.
Pán Boh si povoláva do svojej služby ľudí nie podľa našich ľudských predstáv. On často koná pre
nás nepochopiteľne, priam bláznivo. Ľudia, ktorí v Biblii dostali Boží mandát ohlasovať Božiu
vôľu, zvestovať záchranu či svedčiť o Božej láske, neboli v ľudských očiach dokonalí a možno
ani „vhodní“ na túto službu. No Boh mal s nimi svoje plány. Pretože čo je pre svet bláznivé, to si
Boh vyvolil, aby zahanbil múdrych, a čo je pre svet slabé, to si Boh vyvolil, aby zahanbil
mocných. Boh si vyvolil, čo je v očiach sveta neurodzené a opovrhované, áno, vyvolil si to, čo
nie je, aby zničil to, čo je. Pán Boh nekoná podľa našich predstáv a podľa našej logiky. On má
svoje cesty. Narodenie Božieho Syna je toho jasným príkladom. Žiadna pompéznosť, akú by sme
očakávali pri narodení Boha. Žiadne ovácie a bujará zábava do neskorých hodín, ktorá sprevádza
narodenie dnešných detí. Boh si k tomu všetkému používa dvoch skromných a možno
nevýrazných ľudí: Jozefa a Máriu, skromný betlehemský príbytok a tých najchatrnejších svedkov
v podobe pastierov. To, čo na prvý pohľad vyzerá ako chatrné a bláznivé, sa stáva pre nás spásou
a záchranou. Je Nedeľa misie – vzácny Boží priestor, ktorý sa otvára pre človeka. Sme pozvaní
k živej službe, ktorá sa môže pretaviť do služby lásky v podobe diakonie, k osobným
svedectvám, čo Boh vykonal v našom živote a ako sa dennodenne dokazuje vo svojich mocných
skutkoch. Boh potrebuje našu službu. Veď aj z malých vecí dokáže urobiť obrovské zázraky,
ktoré môžu priniesť obrovské požehnanie pre celé generácie. Amen.
Modlitba:
Pane náš, aj na začiatku nového kalendárneho roka s nami rátaš. Prichádzaš k nám vo svojom
Synovi Pánovi Ježišovi Kristovi ako k svojim deťom, aby si nás zachránil a spasil. Zároveň
chceš, aby sme o tejto pravde svedčili tým, ktorí sú okolo nás. Vyzbroj nás mocou svojho Ducha
do tejto služby a povzbuď nás v nej aj vtedy, keď prežívame chvíle, v ktorých máme pocit, že je
to zbytočné a márne. Amen.
Mgr. Tomáš German, zborový farár v CZ ECAV Blatnica
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