Utorok 10. januára 2017
Piesne: ES č. 279, 473
Text: 1K 2, 11 – 16
„Veď kto z ľudí vie, čo je v človeku, ak nie duch človeka, ktorý je v ňom? Tak ani veci Božie
nepoznal nikto, iba Duch Boží...“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Remeselník sa vyzná vo svojom remesle, lekár v liečení, roľník v roľníctve... a mohli by sme
uviesť aj ďalšie príklady, ktoré ukazujú, že v určitej oblasti sa vyzná ten, kto ju dokáže pochopiť.
Apoštol Pavel v prečítanej časti svojho listu do korintského cirkevného zboru sa snaží objasniť,
kto dokáže pochopiť okolnosti ľudské na jednej strane a duchovné alebo Božie na druhej strane.
To, čo je v človeku, dokáže poznať najmä človek sám (duch človeka). Možno povedať, že človek
je odborníkom sám pre seba, ale iba v ľudskej rovine. Dokážeme pochopiť veci, ktoré súvisia
s pozemským životom, to, čo prežívame, to, čo nás trápi, to, čo musíme urobiť, ak chceme žiť.
No Božie veci dokáže pochopiť iba Boží Duch. Pán Boh však nechce, aby človek, ktorý sa obrátil
k Pánu Bohu, ostal bez chápania Božích vecí. Takýto človek je obdarený Božím Duchom, ktorý
nám objasňuje to, čoho sa nám z Božej milosti dostalo. Pavel svedčí, že ak o tom hovoríme, nie
sú to naučené ľudské frázy, ľudská múdrosť, ale sú to zvestované Božie pravdy, ktoré nám
ozrejmil Pán Boh sám vo svojom Duchu. Človek, ktorý nie je vedený Božím Duchom, nemôže
porozumieť duchovným veciam. Tie sú mu skôr bláznovstvom, niečím nepochopiteľným,
nelogickým. Ak však človek žije aj duchovne, vedený Duchom Božím, začne chápať aj
duchovnú oblasť, nielen ľudskú. Žije s nadhľadom. Apoštol Pavel na to v závere nášho textu
krásne poukazuje: „My však myseľ Kristovu máme!“ To znamená, že sme poučovaní, aby sme
premýšľali ako samotný Pán Ježiš Kristus. Ten dokonalý vzor nám slúži aj na to, aby sme sa
pýtali samých seba: Rozmýšľam tak, ako by na mojom mieste rozmýšľal Pán Ježiš Kristus?
Konám tak, ako by na mojom mieste konal On sám? Ak nájdeme rozdiel v našom konaní
a v tom, ako by konal On sám, nech je to pre nás výzvou na nápravu nášho uvažovania a konania.
Amen.
Modlitba:
Nebeský náš Pane, sme Ti vďační, že nás nenechávaš opustených a odkázaných samých na seba,
ale dal si nám svojho Ducha, ktorý nás sprevádza. On nám objasnil, čoho sa nám z Tvojej milosti
dostalo, keď si nás prijal za svoje deti. Vrúcne Ti za to ďakujeme. Prosíme Ťa, odpusť nám naše
poklesky, keď si zaumienime kráčať bez vedenia Tvojím Duchom a potom klesáme do osídiel
hriechu. Pomôž nám k náprave a ku kráčaniu po Tvojej ceste. Amen.
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