Zamyslenia na týždeň po 15. nedeli po Svätej Trojici 24. 9.
Nedeľa 24. septembra 2017 – 15. nedeľa po Svätej Trojici
Piesne: ES č. 257, 575
Text: G 5, 25 – 6, 10
„Pretože kto rozsieva svojmu telu, z tela bude žať skazu; kto rozsieva Duchu, z Ducha bude
žať večný život.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Prorok Jonáš, síce Boží muž a prorok, sa navonok vôbec nesprával podľa svojho postavenia
ani podľa svojho povolania. Ako to súvisí s našou dobou a týmto textom? Presne preto by
sme mali pozorne počúvať slová apoštola Pavla, ktorý sa, mimochodom, práve
v predchádzajúcich veršoch zmieňoval o ovocí Ducha, teda o tom, akým spôsobom sa do
každodennej reality prenáša pôsobenie Ducha Svätého v našom konaní. Paradoxne, Jonáš síce
počúval Boží hlas a sám sa priznal, že je Hospodinovým poslom, ale napriek tomu nekonal to,
čo mu Boh prikázal. Nakoniec, keď ho už Boh priviedol k jeho poslaniu a úspešnému
zavŕšeniu jeho povolania, prorok sa zdráha prijať Božie zvrchované rozhodnutie. Ak žijeme
Duchom, podľa Ducha aj konajme! Nehľadajme prázdnu slávu, nedráždime sa navzájom a
nezáviďme jeden druhému! Jonáš, mohli by sme povedať, závidel Ninivčanom, že im Boh
odpustil, ba dokázal sa nahnevať aj na ricínovník, ktorý vyschol a odumrel a neochránil ho
pred slnkom. A čo my? Svedectvo o dokázanej Božej milosti v Ježišovi Kristovi a skrze
Ježiša Krista je nám nielen zjavené, ale aj zrozumiteľné. Ak nás niekdajší protivník Kristov
a Kristovej cirkvi nabáda, aby sme žili podľa Ducha, potom to nie je náhoda. Pre dnešnú
„bezduchú“ dobu je ťažké zachovať si užitočné spojenie s Duchom Božím. Tesne pred
prečítaným textom v apoštolovom Liste Galatským je zoznam vecí, ktoré sú ovocím Svätého
Ducha v človeku. To sú charakteristické znaky života kresťana, ktorý sa ochotne a
dobrovoľne dáva viesť Svätému Duchu. Ide o také dôležité veci, že by sme ich mali vedieť
naspamäť, aby sme svoj život v každej situácii mohli formovať podľa nich, teda od my
smerom ku ty. Ba vlastne, ak sa celkom otvoríme pôsobeniu a vedeniu Svätého Ducha, tieto
postoje by mali vyrásť spontánne, samy od seba, z nášho nového srdca. Amen.
Modlitba:
Všemohúci Pane Bože, sám nás posilňuj a veď svojím Svätým Duchom, aby sme aj my
v konaní dobrého nepoľavovali, a aby sme Duchom Božím naplnení konali svoje povolanie
tu, v časnosti. Daj, aby aj na nás bolo badať, z akého kmeňa vyrastáme, podľa ovocia, ktoré
prinášame. Popraj nám silu k vernosti, múdrosť, ktorá nás napĺňa pokojom, dobrotivosťou,
zdržanlivosťou, trpezlivosťou; takú múdrosť, ktorá nás privádza k poznaniu hodnoty Božej
lásky, zjavenej v našom Pánovi a Spasiteľovi Ježišovi Kristovi. Amen.
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