Zamyslenia po 3. nedeli po Veľkej noci – 22. apríla 2018
Štvrtok 26. apríla 2018
Piesne: ES č. 177, 401
Text: Ef 4, 7 – 16
„7Ale každému jednému z nás daná bola milosť podľa miery daru Kristovho. 8Preto hovorí:
Keď vstúpil na výsosť, priniesol korisť [a] dal ľuďom dary. 9Čo iného znamená to: vstúpil,
ako že aj zostúpil do nižších častí zeme? 10Ten, čo zostúpil, je ten istý, čo aj vystúpil nad
všetky nebesá, aby naplnil všetko. 11A On ustanovil jedných za apoštolov, iných za prorokov,
zase iných za evanjelistov a iných za pastierov a učiteľov, 12aby pripravovali svätých na dielo
služby, budovať telo Kristovo, 13až všetci dospejeme k jednote vo viere a poznaní Syna
Božieho, v muža dospelého, k miere veku plnosti Kristovej; 14aby sme neboli viac
nedospelými, ktorých každý vietor učenia sem a tam hádže a zmieta podľa ľudskej úskočnosti
a chytráctva, aby úkladmi boli uvedení do bludu; 15ale aby sme, verní pravde, v láske rástli v
každom ohľade v Toho, ktorý je Hlava, v Krista; 16On spája a zväzuje celé telo všetkými
spojivami spoločnej služby a dáva každej časti pôsobiť primerane, aby telo rástlo a budovalo
sa v láske.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Text na dnešný deň sa začína poukazom na milosť Božiu. Toto slovo sa nachádza v Písme
svätom na mnohých miestach. A čo nám hovorí? Milosť Božia – je to Božia dobrota, ktorá
zachraňuje hriešneho človeka pred večným zahynutím. Túto milosť nám dal Pán Boh vo
svojom Synovi. Avšak nehovorí o tejto Božej milosti v Kristovi Ježišovi len ako o nejakej
definícii, ale v našom texte čítame o tom, že táto milosť je medzi nami viditeľná. Viditeľným
darom Božej milosti je cirkev, ktorú Pán založil. On ju aj chráni a sprevádza cez rozličné
udalosti, ktoré cirkev postihujú. Tieto dary Jeho milosti sa prejavujú aj v úrade prorockom,
apoštolskom a úrade evanjelistov. Tieto dary rozsial a rozdáva podľa schopnosti, ktoré sú u
človeka. Obdarovaní týmito darmi majú aj svoj účel – budovať telo Kristovo tak, ako sme to
čítali. Apoštol Pavel v našom texte ukazuje, že Pán Boh nič nedáva bezúčelne, ale všetko má
svoj účel. Tieto dary milosti Božej nám jasne ukazujú na cieľ. Týmto cieľom je, aby sme
neboli viac nedospelými, ktorých každý vietor hádže a zmieta podľa ľudskej úskočnosti
a chytráctva. Tieto dary milosti majú byť viditeľné medzi nami a prinášať úžitok pre
spoločenstvo, aby spoločenstvo rástlo do podoby Pána cirkvi. Vychádzajúc z uvedeného
Božieho slova – sme týmito darmi milosti aj my obdarovaní, dnešná cirkev, dnešné zbory?

Sme! Každý dostal dar. To, že každý z nás dostal dar Jeho milosti, nám Pán Ježiš hovorí v
známom podobenstve O talentoch (Mt 25, 14 – 30). Dostali sme tieto dary milosti, ktoré
nemajú padnúť do zabudnutia s poznámkou: „Nebudem sa o nič usilovať. Ja aj tak nič
nedokážem.“ Sami zo seba nič nedokážeme, ale máme dar Ducha Svätého, ktorého nám Pán
Ježiš po svojom odchode z tejto zeme zanechal. Nakoniec však, nezabúdajme ani na
vďačnosť veľkému Darcovi za tieto dary milosti. Často dnes počujeme hovoriť o
nevďačnosti. Ak zažijeme nevďačnosť od ľudí, tak nás to bolí. Sme vzorom pre členov v
našom cirkevnom zbore, v rodine, na pracovisku? To ukáže čas. Či sme vďačné pokolenie, to
nám ukazuje aj dnešná doba, v ktorej žijeme. Dary, ktoré sme prijali, nech poslúžia k
budovaniu života v láske a porozumení. Amen.

Modlitba:
„Haleluja! Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý; lebo naveky trvá Jeho milosť. Rozpomeň sa
na mňa, Hospodine, podľa priazne k svojmu ľudu, navštív ma svojím spasením, aby som
hľadel na blaho Tvojich vyvolených, z radosti Tvojho národa sa tešil a honosil sa Tvojím
dedičstvom.“ (Ž 106, 1. 4 – 5) Amen.
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