Zamyslenia na týždeň po 1. slávnosti svätodušnej 4. 6.
Nedeľa 4. júna 2017 – 1. slávnosť svätodušná
Piesne: ES č. 174, 181
Text: 1K 2, 12 – 16
„My sme však neprijali ducha sveta, ale Ducha, ktorý je z Boha, aby sme vedeli, čo sme z milosti
Božej dostali...“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Pavel ukazuje na náš život a na naše konanie ako na také, ktoré má byť riadené Duchom Božím a
Duchom Pánovým. Zdôrazňuje, že pôsobenie Ducha treba vidieť v celku kresťanského bytia ako
života z viery, a tak porovnáva medzi duchom sveta a Duchom Božím. Ako kresťania sa máme
ku Kristovým slovám nielen priznávať, ale Kristove slová máme aj každodenne žiť. To, čo sa pre
nás, veriacich ľudí, stáva samozrejmosťou, ako napríklad nasledovať Krista, odplácať sa za zlé
dobrým alebo milovať a modliť sa za tých, ktorí nám ubližujú, a ďalšie prejavy nasledovania
Krista, to je pre neveriacich ľudí ťažko pochopiteľné ba až nemožné. Takéto konanie veriacich
ľudí tí, ktorí nie sú naplnení Duchom Svätým, často nechápu. Ľudia skrze pád do dedičného
hriechu nechápu sami od seba veci Božie; len skrze Ducha Svätého sú im tieto veci zjavené a
môžu im porozumieť. Tí, ktorí sú naplnení Kristovým Duchom, sa správajú a konajú úplne ináč
ako tí, ktorí svoj život nemajú naplnený Duchom Svätým a svojím ľudským prirodzeným
rozumom nechápu učenie o Kristovi a vieru v Neho. My však Kristovu myseľ máme, a tak ako tí,
čo Krista poznajú a Jeho nasledujú, máme sa i na svet pozerať inými očami, ako sa svet pozerá,
tými Kristovými očami, a naplnení Duchom Svätým následne aj prejavovať vieru v
každodenných životných situáciách. Máme byť svetlom sveta a soľou zeme, nebáť sa hlásať
Kristovu zvesť do sveta, medzi svojich rodinných príslušníkov či medzi kolegov, a tak vnášať
Krista a Jeho Ducha Svätého aj do našich každodenných vzťahov. Amen.
Modlitba:
Drahý náš Pane Ježiši, ďakujeme Ti za to, že si nám dal svojho Ducha Svätého, ktorým nás
vyučuješ svojim pravdám a svojim cestám. Vďaka Ti, že Ty, aj keď si odišiel, nenechal si nás
samých a poslal si nám svojho Ducha. Ďakujeme Ti za Tvoje múdre vedenie Tvojím Duchom
Svätým v našom živote. Buď nám stále zdrojom Tvojej lásky a Tvojho pohľadu na tento svet, v
ktorom tu žijeme, a na vzťahy, ktoré tu budujeme. Nech vieme Tvoje evanjelium zvestovať
medzi svojich najbližších v každom čase. Amen.
Mgr. Milan Bartko, zborový kaplán v CZ ECAV Nové Mesto nad Váhom
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