Sobota 9. januára 2016
Text: Ef 3, 1 – 7
1Preto (som) ja Pavel väzňom Krista Ježiša pre vás (bývalých) pohanov; 2veď ste azda
počuli o správe milosti Božej, ktorá mi bola daná pre vás, 3že mi totiž zjavením bolo
oznámené tajomstvo, ako som vám už predtým nakrátko o tom písal. 4Po prečítaní tohto
môžete poznať, ako som pochopil tajomstvo Kristovo, 5ktoré v iných pokoleniach
nebolo známe synom ľudským tak, ako to Duch teraz zjavil Jeho svätým apoštolom a
prorokom, 6totiž, že pohania skrze evanjelium sú spoludedičmi, spoluúdmi (toho istého)
tela a spoluúčastníkmi na zasľúbeniach v Kristovi Ježišovi; 7Jeho služobníkom som sa
stal z daru milosti Božej, danej mne pôsobením Jeho moci.
Piesne: ES č. 457, 566
Zamyslenie nad Božím slovom:
Život apoštola Pavla poznačili mnohé veľké zmeny. Najdôležitejšia zmena sa udiala
neďaleko Damasku po nečakanom stretnutí so vzkrieseným Pánom Ježišom Kristom.
Odvtedy sa prísne riadil presvedčením, že za všetkým stojí sám Boh. Malo to
mimoriadny vplyv na celé jeho ďalšie konanie, na jeho službu. Vo všetkom sa riadil
hlbokou pokorou a ani na okamih nestrácal povedomie, že sa s ním deje Božia vôľa. Na
každom mieste – i vtedy, keď sa ocitol vo väzení. Dal to zreteľne najavo aj vo svojich
početných listoch. Svoju neľahkú službu vykonával vo vedomí, že je „povolaným
apoštolom“, preto žil naplno službe Tomu, ktorý si ho povolal, stal sa Jeho vlastníctvom,
žil teda „v Kristovi“. Chápal svoje „vznešené povolanie apoštola“ ako príležitosť na
vydávanie jasného svedectva o tom, čo mu Boh hovorí – a skrze neho potom všetkým.
Na základe Božieho vyjavenia sa mu predovšetkým dostalo poznania cieľov Božieho
diela spásy. V čase pred poznaním Krista sa ľudstvo delilo na tých, ktorí mali prístup
k Božím veciam, a na ostatných, ktorí „boli toho času bez Krista, vylúčení zo spoločenstva s Izraelom, cudzí zmluvám zasľúbenia, bez nádeje a bez Boha na svete“ (Ef 2,
12). Skrze evanjelium o spasení ľudstva z milosti, ako to „Duch teraz vyjavil“, sú
(totižto aj pohania) „spoludedičmi, spoluúdmi (toho istého) tela a spoluúčastníkmi na
zasľúbeniach v Kristovi Ježišovi“. Nie je to iba nová príležitosť pre Židov a kresťanov
zo židovstva v ranej cirkvi lepšie pochopiť, čo sa teraz deje s pohanmi: že sa i oni
stávajú súčasťou spoločenstva dietok Božích. Takéto vyjavenie a poznanie „tajomstva
Kristovho“ je vzácnou výzvou i pre nás dnes. Ukazuje nám úplne nový rozmer
evanjelia, platnosť jeho obsahu pre všetky národy. Všetci sú podľa neho pred Bohom
rovní („zmierení s Bohom skrze kríž…“), a zároveň rovnocenní dedičia a spoluvlastníci
milosti Božej. Ani dnes, pri všetkej zložitosti súčasných vzťahov medzi národmi
a náboženskými skupinami vo svete, nesmieme zabúdať na túto špecifickú úlohu služby
evanjelia. Božie zasľúbenia skrze evanjelium neplatia viac iba pre úzky kruh
vyvolených, ale sú darom milosti pre všetkých. Amen.
Modlitba:
Nebeský Otče, ďakujeme Ti za dar spasenia v Ježišovi Kristovi. On prišiel pre všetky
národy a chce tento dar milosti darovať každému. K šírenia evanjelia si Pán povolal
apoštolov a povoláva si aj dnes tých, ktorí sú ochotní niesť zvesť evanjelia. Uspôsob,
prosíme, aj nás, aby sa táto služba stala aj našou srdcovou záležitosťou, aby sme boli
Tvojím vlastníctvom, a tak aj spoluúčastníkmi na zasľúbeniach v Ježišovi Kristovi.
Amen.
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