Utorok 6. júna 2017
Piesne: ES č. 283, 345
Text: 1K 14, 1 – 5. 37 – 40
„Usilujte sa o lásku a horlite za duchovné dary... Ale všetko nech sa deje slušne a v poriadku!“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Keď môj priateľ pred niekoľkými rokmi navštívil na fare v zahraničí nášho bývalého kolegu,
zostal prekvapený. Pochválil sa mu totiž, že on i jeho päťročný syn „hovoria jazykmi”. Keďže
mu o tom už nič bližšie nepovedal, ani jazykmi nehovoril, tak sme žiadnu novú skúsenosť
nenadobudli. O hovorení (neznámymi) jazykmi vieme z úvodného textu Novej zmluvy, z
literatúry aj z diskusií na tému „glosolalia”, čo je z gréčtiny vytvorený termín pre hovorenie
jazykmi. To dôležité, čo Pavel hovorí, možno zhrnúť nasledovne. Svedčí, že hovorí jazykmi
lepšie ako všetci ostatní v Korinte (v. 18). Ide o dar Ducha známy v dobe novozmluvnej, keď
kresťanov bolo ešte málo a pohanov mnoho. Ďalej pripomína, že tento dar nie je ten najväčší,
lebo neslúži k budovaniu cirkvi, ale len k duchovnému budovaniu obdarovaného (v. 4).
Pripomína, že jazyky „sú znamením nie pre veriacich, ale pre neveriacich” (v. 22). Preto ak sme
prijali dar viery v Ježiša, dar jazykov pre nás nie je podstatný. Náboženské vytrženie, akýsi druh
extázy, na niektorých pohanov možno pôsobí pozitívne. Je tu však hrozba, že ak by napríklad na
službách Božích všetci hovorili jazykmi, „a prišli by ta prostí alebo neveriaci, či nepovedia, že
blazniete?” (v. 23). Kde sa jazykmi hovorí, jeden ich má aj vysvetľovať (v. 13). Ak nemá kto,
treba mlčať. Sú však dary Ducha, o ktoré sa máme osobitne usilovať. Je to dar lásky, viery
a nádeje, a najmä dar prorokovať. Dar, ktorým zjavujeme Božiu vôľu ľuďom. Iba tak možno
budovať cirkev. Prorokovať znamená zvestovať verne a čistotne Božie slovo – zákon Boží a
evanjelium. Rodič má tak konať v rodine, každý farár v cirkvi a spoločne vo svete. Pánovým
príkazom je byť horlivý v prorokovaní a nebrániť hovoreniu jazykmi, aby sa v cirkvi všetko dialo
slušne a v poriadku! Amen.
Modlitba:
Pane, popraj nám hojnosť potrebných darov Ducha Svätého k budovaniu Tvojej cirkvi v
dnešnom svete. Za všetky dary, ktoré sme až doteraz prijali, Ti úprimne ďakujeme a Tvoje meno
chválime! Poteš nás, ak sa cítime slabí, a povzbuď nás k novej horlivosti pri zvestovaní Božieho
slova. Amen.
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