Utorok 15. augusta 2017
Piesne: ES č. 489, 496
Text: 1K 6, 12 – 20
„Veď veľmi draho ste boli kúpení! Oslávte teda Boha svojím telom [i svojím duchom, čo
oboje náleží Bohu].“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Pán Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, aby z nás urobil slobodných ľudí. Odstránil putá hriechu,
smrti, zákona, Božieho hnevu, ale nedal nám slobodu, aby sme si mohli robiť hocičo. Pavel
reaguje na jeden problém cirkevného zboru v Korinte: v tomto cirkevnom zbore, ktorý na
začiatku listu Pavel chváli za množstvo duchovných darov, ktoré v ňom kresťania majú, sa
napriek tomu rozmohlo smilstvo. Ako je to možné? Podľa všetkého mnohí z týchto kresťanov
pochádzali z pohanov, ktorí boli oddaní pohanským mystérijným náboženstvám. Pre tieto
náboženstvá boli typické praktiky uvádzania sa do tranzu, do rozličných stavov vytrženia. V
takýchto stavoch je kritické myslenie vypnuté a nastupuje čisto emocionálne prežívanie,
vybičované stavom extázy. Mnohí kresťania si tieto praktiky ponechali. V takomto stave
nejeden kresťan páchal veci, ktoré sa neslušia, ba sú dokonca škodlivé. Čo z toho vyplýva?
Nezabúdajme vo svojom duchovnom živote na rozum (1Tes 5, 21: „Všetko skúmajte, dobrého
sa držte!“). Pamätajme, že koketovanie s hriechom pôsobí na život viery a ovplyvňuje ho.
Nemáme ho podporovať, ale ho máme Pánovi vyznávať a prosiť o silu bojovať s ním. V
žiadnom prípade ho nemáme schvaľovať a zotrvávať v ňom. A nakoniec: veľkým
nebezpečenstvom je, ak hriech prichádza cez vzťah muža a ženy – tam sa nielen ničia vzťahy,
ale ničia sa i rodiny, trpia deti, ba celé okolie, a trpí aj duchovný život. Príkladom je Šalamún.
(Neh 13, 26: „Či týmto nehrešil izraelský kráľ Šalamún? Medzi mnohými národmi nebolo
kráľa, ako bol on, bol miláčikom svojho Boha a On ho ustanovil za kráľa nad celým Izraelom,
a predsa aj jeho zviedli na hriech ženy cudzinky.“) Preto vás prosím, mladí priatelia, modlite
sa za veriaceho manžela či veriacu manželku a za vernosť a lásku v manželstve. Rodičia,
veďte k tomu svoje deti a sami im buďte príkladom. Amen.
Modlitba:
Milý Pane a Spasiteľu náš Ježiši Kriste, z celého srdca Ti ďakujeme za to, že si nás zahrnul do
svojho diela spásy a oslobodil si nás, takže nám už nevládne hriech, hnev ani smrť, ale Tvoja
moc, láska a život. Chráň nás, prosíme, aby sme Tvoju milosť nebrali nadarmo a nezneužívali
slobodu, do ktorej si nás povolal. Pomáhaj nám, aby sme sa sväto správali v našich rodinách,
aby neboli miestom pohoršenia, hriechu, ale miestom, kde Ty prebývaš. Amen.
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