Utorok 30. mája 2017
Piesne: ES č. 477, 178
Text: 1K 12, 1 – 3
„A nikto nemôže povedať: Pán Ježiš! ak len nie v Duchu Svätom.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Na začiatku kresťanskej cirkvi daroval Pán Boh cirkvi, členom zboru duchovné dary, charizmy.
Tieto dary im dal preto, aby potvrdil v tej dobe zvestované posolstvo evanjelia (Žid 2, 4). Po
istom čase však niektorí tieto dary prestali používať na Božie účely a zneužili ich k oslave seba.
Bolo preto nevyhnutné, aby sa apoštol Pavel zmienil o správnom využívaní týchto duchovných
darov. Nechcel, aby korintskí kresťania zostali v nevedomosti, čo sa týka duchovných darov.
Apoštol Pavel najprv pripomína Korinťanom ich bývalé pohanstvo a náboženské zvyky v ňom.
Vtedy chodievali, navádzaní, k nemým modlám. Neznamená to, že by boli vedení ľuďmi, ale
vyjadruje stav, v ktorom boli pohania démonským duchom a jeho mocou priam strhnutí; bola to
už sila zvyku. Korinťania vtedy cítili na sebe vplyv démonského ducha bez toho, že by vedeli
určiť, kto ich vedie; tento vplyv ich viedol k nemým modlám. Zatiaľ čo mŕtva modla
neodpovedala na modlitby a vzývanie Korinťanov, ale ostávala nemou, teraz živý Boh hovoril
k nim a v nich, pretože Duch Boží im dával slovo Božie. Apoštol Pavel im v tomto liste píše,
podľa čoho môžu poznať a vycítiť Jeho pôsobenie. Kde Duch Boží je a kde Ho niet, to sa ukáže
podľa toho, ako sa človek stavia k Pánovi Ježišovi: „... nikto, hovoriaci v Duchu Božom, nepovie:
Prekliaty Ježiš!“ Úlohou Ducha Božieho je oslavovať Pána Ježiša, a preto nikdy nikoho nevedie
k tomu, aby hovoril ponižujúcim, vulgárnym a sarkastickým spôsobom o Spasiteľovi. Na druhej
strane ten, koho vedie Duch Boží, vyznáva, že Ježiš je Pán. To, samozrejme, neznamená, že by
človek tieto slová nemohol vysloviť. Môže ich bez akýchkoľvek problémov povedať i neveriaci
človek. Avšak tento verš hovorí o úprimnom vyznaní srdca. Ak niekto skutočne, úprimne verí, že
Ježiš Kristus je Pán, potom ho to naučil Duch Svätý. Ten ho potom vedie aj k vyznávaniu Pána
Ježiša slovami a dobrými skutkami, ktoré úprimne veriaci kresťan robí automaticky každý deň.
Amen.
Modlitba:
Milostivý Bože, daj, nech Duch Svätý nás každý deň vedie k smelému vyznávaniu pred svetom,
že Ježiš Kristus je Pán. Roznecuj v nás duchovné dary a veď nás k ich správnemu používaniu,
aby všetko, čo budeme vo svojom živote robiť, slúžilo Tebe na česť a slávu. Amen.
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