Streda 18. mája 2016
Text: 1K 12, 4 – 11
4Lebo rozdelené sú dary milosti, ale ten istý je Duch; 5a podelené sú prisluhovania, ale ten istý je
Pán; 6a podelená je pôsobnosť, ale ten istý je Boh, ktorý pôsobí všetko vo všetkých. 7A každému
je daný prejav Ducha na (všeobecný) úžitok; 8lebo jednému sa dostáva od Ducha reč múdrosti,
inému slovo známosti od toho istého Ducha, 9inému viera v tom istom Duchu, inému zas dar
uzdravovať v jednom a tom istom Duchu, 10inému opäť schopnosti činiť divy, a zas inému
prorokovať, opäť inému rozlišovať duchov, inému druhy jazykov a inému vykladať jazyky. 11Ale
všetko toto pôsobí jeden a ten istý Duch, ktorý rozdeľuje každému osve, ako chce.
Piesne: ES č. 181, 175
Zamyslenie nad Božím slovom:
Práca Ducha Svätého od prvých Letníc neprestala. Duch Svätý stále − i dnes − pôsobí vo svojej
cirkvi a rozdeľuje svoje dary. Rozdeľuje ich nie podľa našich túžob a želaní, ale ako On sám
chce, pretože je ako vietor a veje, kam chce. Hoci sa my ľudia radi navzájom porovnávame
a máme v sebe túžbu vyniknúť a vytvárať okolo seba dojem, že sme lepší ako tí druhí, tu
porovnávanie, kto má menej či viac, nie je na mieste, lebo to môže viesť na jednej strane k skľúčenosti a menejcennosti, alebo na druhej strane k pýche a povyšovaniu sa jedných nad druhými.
Duch Svätý teda dáva, čo chce, koľko chce a komu chce. On sám najlepšie vie, aký dar má komu
dať, a keďže je to Jeho dar, nakladá s ním podľa svojho uváženia a svojho rozhodnutia. Dôležité
pri tom všetkom je, že nikto neobišiel naprázdno, nikto nie je zbytočný. Každý z nás má nejaký
ten dar Ducha Svätého, lebo: „každému je daný prejav Ducha…“ Niekto dokáže hovoriť, niekto
dokáže počúvať, iný zas vie povzbudiť vo viere. Niektoré dary sú viditeľné, iné nie. A tak − i keď
sa nám možno ten náš dar zdá nepodstatný či v porovnaní s inými darmi nepatrný − určite je
dôležitý, lebo tvorí súčasť niečoho veľkého. Presne tak, ako do krásnej mozaiky zapadá každý
maličký kúsok a vytvára krásny obraz. I v cirkvi má každý svojím darom prispievať k tomu, aby
v nej nechýbal ani ten najmenší kúsok a aby obraz cirkvi bol ucelený a pevný, pekný a bez
poškvrny. Keďže každý z nás má svoje dary, každý má i svoju úlohu, i svoju zodpovednosť. Dary
Ducha Svätého nie sú dary, ktoré máme mať vystavené na obdiv, ale majú slúžiť na všeobecný
úžitok, to znamená, že sú nám dané na to, aby sme nimi slúžili iným, a tak sa stali Božími
nástrojmi. Veď nie sme dôležití my, ale náš Darca, Duch Svätý, ktorý stále koná a svojimi darmi
neustále buduje, osvecuje a posväcuje nás i svoju cirkev. Prajem nám všetkým, nech s Božou
pomocou v sebe objavíme duchovné dary a nech ich v pokore i s vďačnosťou používame nie na
svoju slávu, ale na slávu nášho Boha a pre službu svojim blížnym, aby sa skrze náš dar budovala
cirkev tu, na zemi. Amen.
Modlitba:
Bože Duchu Svätý, príď k nám a urob si z nás poslušné nástroje svojej vôle. Naplň nás svojimi
darmi, svojou mocou i múdrosťou. Pomáhaj nám budovať Tvoju cirkev tu, na zemi, nech je
oázou pokoja, vzájomnej úcty a lásky. Ty sám nás povolávaj, zhromažďuj, osvecuj, posväcuj
a v jedinej pravej viere zachovávaj, aby sme mohli byť hodnými svedkami nášho Pána Ježiša
Krista a Tvojimi pokornými služobníkmi. Amen.
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