Utorok 11. apríla 2017
125. výročie úmrtia Štefana Marka Daxnera
Piesne: ES č. 563, 568
Text: Ef 4, 1 – 16
„... usilujte sa zachovávať jednotu ducha vo zväzku pokoja.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Dnes si pripomíname 125. výročie úmrtia Štefana Marka Daxnera. Tento tisovský rodák je
považovaný za jednu z najvýznamnejších postáv slovenského národného, politického
a kultúrneho života v 19. storočí. Bol človekom širokého politického rozhľadu, nekompromisný
vo svojich názoroch a činoch v boji za národné práva slovenského ľudu. Po smrti Ľudovíta Štúra
vzal na seba úlohu stmeľovať rozdrobené sily národa. Spolu so slovenskými národovcami
v Turčianskom Svätom Martine, ako mužovia spravodliví i druhých za spravodlivých pokladajúc,
pred celým svetom otvorene a dôverne vyslovili, čo chcú. Ich memorandum vydáva svedectvo
o tom, že národ celý i vlasť celú v srdci svojom nosia, že jednotu a celosť vlasti na základe
slobody, rovnosti a bratstva národov založenú mať chcú, že trhanie vlasti je práve tak vzdialené
od nich ako túžby po národnom otroctve (Pešťbudínske vedomosti, 2. 8. 1861). Štefan Marko
Daxner vyzýval ľudí k jednote za vec národnú. Dnešný biblický text nás volá k jednote v cirkvi.
V Kristovi tvoríme jednu rodinu. Jednota nevznikne sama osebe. Musíme sa o ňu usilovať
s pomocou Ducha Svätého. V spoločenstve veriacich by sme sa mali vyvarovať ohovárania,
žiarlivosti, hnevu, ako aj ďalších negatívnych javov, pretože sú bariérami pre jednotu v cirkvi.
Ako veriaci by sme mali bojovať proti spoločnému nepriateľovi – diablovi, a nie navzájom proti
sebe. Sme súčasťou celku, v ktorom máme v rozmanitosti darov všetci spolupracovať. Každý
z nás dostal od Pána Boha určité schopnosti, ktorými máme slúžiť na posilnenie celého tela.
Nesústreďujme sa teda na osobné záujmy a vlastný prospech, ale podriaďujme sa Kristovmu
vedeniu a vzájomnej službe jeden druhému. Pamätajme na to, čo nás zjednocuje: jedno telo,
jeden Duch, jeden Pán, jedna budúcnosť, jedna viera, jeden krst, jeden Boh. Dokážeme si vážiť
ľudí, ktorí sú iní ako my? Uvedomujeme si, ako môžu ich rozmanité dary pomáhať cirkvi pri jej
službe na Božom diele? Učme sa radovať z toho, že sa ako údy Ježišovho tela vzájomne
doplňujeme. Usilujme sa zachovávať jednotu ducha vo zväzku lásky a pokoja. Amen.
Modlitba:
Nebeský Bože, Ty si vládcom celého sveta a všetkých národov. Aj nášmu národu si dal miesto na
tejto zemi. Náš národ i vlasť často prechádzali ťažkými skúškami. Keby nie Teba, Hospodine,
boli by sme zahynuli. Ďakujeme Ti, že dnes môžeme žiť v slobode a mieri. Prosíme Ťa, urob
z nás a celej našej cirkvi svojich svedkov v slovenskom národe i v iných národoch. Nech sa naša
viera v Teba a náš príkladný život stanú svetlom, v ktorom by aj mnohí ďalší poznávali Teba ako
Pána a dobrotivého Otca nás všetkých. Pomôž nám usilovať sa o vytvorenie jednoty v Ježišovi
Kristovi, ktorá prijíma rozmanitosť darov všetkých ľudí. Spoj všetky národy a štáty na tejto zemi
v snahe o spoločné dobro, aby sa všade uplatňovali zámery Tvojej vôle a šírilo sa Tvoje
kráľovstvo pokoja a lásky. Amen.
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