Piatok 2. júna 2017
Piesne: ES č. 641, 260
Text: Ef 1, 15 – 23
„... neprestávam ďakovať za vás a rozpomínať sa na vás v modlitbách, aby Boh nášho Pána
Ježiša Krista, Otec slávy, dal vám Ducha múdrosti a zjavenia v poznávaní Jeho...“
Zamyslenie nad Božím slovom:
August Christian Friedrich Vilmar, konzervatívny luteránsky teológ 19. storočia, píše o kontakte
s naším dnešným textom nasledovné: „Ožiaril ma jas večnosti, pocítil som závan dychu večného
života. Celý deň som si znovu a znovu čítal tieto verše, nedokázal som sa od nich odtrhnúť.
Pochopil som, že to nie sú iba fantastické slová alebo frázy. Je to slovo Božie, dané Duchom
Svätým...“ Z Pavlových slov, ktoré adresuje do Efezu, naozaj cítiť radosť, vďaku, nadšenie – a
chce do nich vtiahnuť aj nás, ktorí dnes čítame tieto slová. Je to možné? Je. Avšak je k tomu
potrebné zásadné poznanie, o ktoré prosí aj Pavel v modlitbách. Skutočne jedine Boh môže dať
také poznanie, ktoré pôsobí – ako to je naznačené aj v názve perikopy – pravé poznanie spasenia.
Čo to pre neho znamená, Pavel jasne opisuje v uvedených veršoch. Dá sa nad nimi sedieť
a neodtrhnúť aj celý deň, ako vyznal Vilmar. Čo je však pre mňa pravé poznanie spasenia?
Spasenie pre večnosť a budúci vek – vzkriesený Kristus ako zvrchovaný Pán. Aký reálny dopad
to má na môj život – ten každodenný v časnosti? Zameriam sa na jeden moment dnešného textu.
Ten môže byť odpoveďou a výzvou zároveň. Ak chceš vidieť či vedieť, kto je skutočne Kristus,
pozri na Jeho cirkev. Som jedným z údov Jeho cirkvi, jedného tela, kde On je hlavou. To telo žije
z Jeho moci a lásky. Telo sa nemusí obávať budúcnosti, keď sa nechá viesť hlavou. Pavel
pridáva, čo to znamená: „... budovať telo Kristovo, až všetci dospejeme k jednote vo viere a
poznaní Syna Božieho, v muža dospelého, k miere veku plnosti Kristovej; aby sme neboli viac
nedospelými, ktorých každý vietor učenia sem a tam hádže a zmieta podľa ľudskej úskočnosti a
chytráctva, aby úkladmi boli uvedení do bludu; ale aby sme, verní pravde, v láske rástli v každom
ohľade v Toho, ktorý je Hlava, v Krista; On spája a zväzuje celé telo všetkými spojivami
spoločnej služby a dáva každej časti pôsobiť primerane, aby telo rástlo a budovalo sa v láske.“
(Ef 4, 12b – 16) Amen.
Modlitba:
Milostivý Bože, v Ježišovi Kristovi aj náš Otče, prosíme dnes spolu s Pavlom: Daj nám Ducha
múdrosti a zjavenia v poznávaní Jeho, aby sme spoznali tú nádej, do ktorej On povoláva,
bohatstvo Jeho slávneho dedičstva, veľkosť Jeho moci pri nás, ktorí veríme tak, ako pôsobí v nás
moc Jeho sily. Ďakujeme za milosť a radosť, za spoločenstvo bratov a sestier, ktorí chcú poznať
pravé spasenie. Daj nám sily, aby sme boli zdravými údmi Tvojho tela. Amen.
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