Zamyslenia na týždeň po 4. nedeli po Zjavení
Nedeľa 29. januára 2017 – 4. nedeľa po Zjavení
Piesne: ES č. 496, 308
Text: Ef 1, 15 – 20a
„... aby ste vedeli, čo je to za nádej, do ktorej On povoláva, čo je to za bohatstvo Jeho slávneho
dedičstva, ktoré je pre svätých, a čo je to za nesmierna veľkosť Jeho moci pri nás...“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Dnešná 4. nedeľa po Zjavení má v našej cirkvi tému: Moc Pánova pri nás. O Božej moci písal aj
apoštol Pavel v Liste Efezským 1, 20: „Túto moc dokázal na Kristovi, keď Ho vzkriesil z mŕtvych
a posadil si Ho na pravici v nebesiach.” Pán Boh svojou mocou vzkriesil Pána Ježiša, ktorý
zomrel za naše hriechy, choroby, bolesti, trápenia, za celý náš život. Vďaka obetujúcej sa láske
Pána Ježiša, ktorý zvíťazil nad mocou diabla a nad našimi hriechmi, už nie sme Boží nepriatelia.
Sme Božie deti a dedičia Božieho kráľovstva. A predsa platí známy výrok, že sme simul justus et
peccator – zároveň ospravedlnení, a zároveň hriešni. To všetko je „nesmierna veľkosť Jeho moci
pri nás, ktorí veríme tak, ako pôsobí v nás moc Jeho sily” (Ef 1, 19). Božia láska, ktorá sa k nám
sklonila, zdvihla nás a zmenila naše životy, je viditeľná na Božích deťoch. My sme tí, ktorí sú
svedkami toho, čo Ježiš Kristus pre nás vykonal. Na našej viere, láske a nádeji vidieť moc
Pánovu pri nás. Životy kresťanov v Efeze boli svedectvom o tom, čo pri nich Božia moc
dokázala, ako sa z pohanov stali kresťania. Už viac svoju nádej neskladali v márne, pominuteľné
veci, ale celý svoj život odovzdali Pánovi Ježišovi Kristovi. Boli svetlom pre tých, ktorí blúdili v
hriešnom spôsobe života svojej doby. Vieru si nezamkli v srdci, ale vieru v Božiu moc
odpustenia každého vyznaného hriechu niesli medzi ľudí, ktorí boli otrokmi hriechu. Zvesť o ich
viere sa niesla až k apoštolovi Pavlovi a pôsobila v jeho srdci radosť. „Preto i ja, keď som počul
o vašej viere v Pána Ježiša a o láske ku všetkým svätým, neprestávam ďakovať za vás a
rozpomínať sa na vás v modlitbách.” (Ef 1, 15 – 16) Kiež by aj o našej viere a našom živote išlo
také silné svedectvo, veď ono nebude našou oslavou, ale poukazom na moc Pánovu pri nás.
A tak, ako sa za nich modlil apoštol Pavel, jeho modlitba môže byť aj modlitbou za nás: „... aby
Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, dal vám Ducha múdrosti a zjavenia v poznávaní Jeho
a osvietil oči vášho srdca, aby ste vedeli, čo je to za nádej, do ktorej On povoláva, čo je to za
bohatstvo Jeho slávneho dedičstva, ktoré je pre svätých.” (Ef 1, 17 – 18) Nech nás Pán žehná a
Jeho moc nech sa pri nás a cez nás dokazuje. Amen.
Modlitba:
Otče náš nebeský, chválime Ťa, že si dokázal svoju moc, keď si vzkriesil Pána Ježiša Krista.
Ďakujeme Ti, Pane Ježiši Kriste, že si zomrel za nás a víťazne vstal z mŕtvych. Ďakujeme Ti,
Duchu Svätý, že nás vedieš v našom živote a my s Tvojom pomocou a pod Tvojím vedením
môžeme iným svedčiť o moci Pánovej pri nás. Amen.
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