Štvrtok 17. augusta 2017
Piesne: ES č. 629, 259
Text: 1K 9, 16 – 23
„A to všetko robím pre evanjelium, aby som bol jeho spoluúčastníkom.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Deviata kapitola Prvého listu Korintským je Pavlovo svedectvo, kde jasne prezentuje svoje
pohnútky pre prácu na poli cirkvi. Hovorí: Všetko, čo robím, je pre evanjelium Kristovo.
Nádherné a nadčasové svedectvo! Veď všetko dianie v cirkvi musí byť podriadené službe
evanjelia Ježiša Krista. Bez evanjelia niet cirkvi, bez evanjelia by cirkev zostala len
obyčajnou spoločenskou organizáciou. Apoštol ide ešte ďalej. Neuplatňuje si Pánovo
nariadenie, aby bol finančne či naturálne podporovaný od tých, ktorým káže: „Či neviete, že
tí, čo pri svätých veciach pracujú, zo svätých vecí aj jedia, a ktorí slúžia pri oltári, z oltára
majú podiel? Tak to nariadil aj Pán, aby z evanjelia žili tí, čo zvestujú evanjelium. Ale ja som
z toho nepoužil nič.“ (v. 13 – 15a) Dokonca si nepotrpí ani na pochvale (v. 16). Aké pohnútky
pre prácu na poli cirkvi máme my, súčasníci? Stotožníme sa s tými Pavlovými? Často sa dnes
hovorí: Robme v našej cirkvi všetko tak, aby sme nenarušili našu evanjelickú identitu!
Zvláštne reči, keď všetko dianie v cirkvi musí byť podriadené službe evanjelia Kristovho a –
slovami 22. verša – privádzaniu aspoň niektorých k spaseniu. Pokiaľ by to tak nebolo, pokiaľ
by niekto hlásal niečo iné, nekáže Krista, ale seba. Nehľadá Krista, ale zneužíva cirkev vo
svoj vlastný prospech. A predsa apoštol sa nehanbí za to, že patrí rodom do židovskej obce.
Nájde sa miesto v Novej zmluve, kde by apoštol pohrdol svojím židovským pôvodom? Nie.
Naopak, s láskou pristupuje k svojim súkmeňovcom. Hovorí: Židom som Žid, aby som ich
získal. Ani my sa nehanbime za to, že sme kresťania, evanjelici. Naša cirkev je vzácnym
spoločenstvom, kde sme od detstva mohli počuť čisté evanjelium Kristovo. Iste nie je jediným
miestom, kde sa káže Kristovo evanjelium, ale nášmu srdcu je práve naša cirkev milá. A preto
pevne verím, že i v budúcnosti zostane cirkvou, ktorá vynakladá všetko úsilie na to, aby
privádzala ľudí k spaseniu, aby bola slobodná od všetkých v službe všetkým, aby čím
viacerých získala pre evanjelium Kristovo. Amen.
Modlitba:
Pane Ježiši, Tvoja láska k nám nemá hraníc. Mnoho si pretrpel, bolestnú smrť si podstúpil a to
všetko si vykonal pre naše spasenie. Ďakujeme Ti za to a dobrorečíme Tvojmu svätému
menu. Sme Ti vďační aj za to, že máme svoje miesto v Tvojom tele cirkvi. Prosíme Ťa, aby
naša služba v Tvojej cirkvi bola vždy podrobovaná službe Tvojho svätého evanjelia,
podnecovaná láskou v záujme záchrany a získania mnohých pre nasledovanie Teba. Uspôsob
nás k tomu svojím Svätým Duchom. Amen.
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