Sobota 14. októbra 2017
Piesne: ES č. 554, 633
Text: G 5, 13 – 18
„Lebo vy ste k slobode povolaní, bratia. ... Hovorím však: Žite podľa Ducha a nebudete
vykonávať žiadosti tela.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Medzi základné hodnoty, bez ktorých si dnešný človek nevie ani predstaviť svoj zmysluplný
život, patrí bezpochyby aj sloboda. Je neoddeliteľnou súčasťou života spoločenstiev, národov.
Bez nej si nevie prestaviť život ani človek ako jednotlivec. S ňou je úzko späté aj veľké
riziko. Dá sa veľmi ľahko zneužiť alebo zvrhnúť a zmeniť v neslobodu. V živej pamäti máme
takéto zneužitia slobody totalitnými systémami v „záujme vyšších cieľov a ideálov“. Problém
však nikdy nebol v samotnej slobode, ale v nás, ľuďoch, pretože človek sa nedokáže sám
zbaviť sebeckosti a hriešnych žiadostí. Nedokáže ich ovládať a premôcť. V Liste Galatským
apoštol vedie boj za čisté evanjelium proti kresťanom zo židovstva, ktorí v záujme „vyššieho
učenia“ nútili aj iných plniť Mojžišov zákon (obriezka, sviatočné dni a rituály). Musel
s dôrazom pripomínať, čo znamená sloboda Kristovho evanjelia. Preto rázne odmieta zákon
ako moc k spaseniu, hoci pôvodom a obsahom ako súhrn Božej vôle má i naďalej zostať
pravidlom života. Nechať sa poviazať predpismi znamená upadnúť do otroctva zákona.
Podobne aj bezbrehé zneužívanie slobody vedie k uvoľneniu telesných žiadostí a k životu v
otroctve hriechu. Len sloboda kresťana, prijatá darom milosti cez zvesť evanjelia, je
opravdivá. „Keď vás teda Syn vyslobodí, budete skutočne slobodní.“ (J 8, 36) Slovo apoštola
Pavla, že „Kristus nás oslobodil k slobode“ (G 5, 1a), nás vedie k reformačným základom
(ale v neprotestantských cirkvách rovnako ťažko prijímaným a nesprávne chápaným), ako i k
„učeniu o milosti“, že sme „spasení nie skrze skutky, ale z milosti skrze vieru, a tak teda
zákon nemá nad nami nijakej moci“. To však v žiadnom prípade neznamená: žime, ako sa
nám chce, nekonajme dobro, nedokazujme nikomu lásku... Pánom sme povolaní k slobode, to
znamená k dobrovoľnému plneniu Božej vôle, a zároveň sme vedení Duchom k životu v láske
a službe. Amen.
Modlitba:
Pane Ježiši Kriste, ďakujeme Ti, že vždy znovu prichádzaš do nášho života a prinášaš nám
pravú slobodu. Keď Ťa úprimne prosíme, Ty s neskonalou trpezlivosťou robíš v nás všetko
nové. Vovádzaš nás tak do slobody Božích detí, ktoré viac nemilujú hriech, ale s pomocou
Ducha Svätého žijú život naplnený láskou a odpúšťaním svojim blížnym. Prosíme, nedaj nám
zabudnúť, že Ty ako zdroj pravej lásky si vždy tu a my môžeme od Teba prijímať všetko, čo
nám ponúkaš. Amen.
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