Utorok 16. mája 2017
Piesne: ES č. 339, 350
Text: 1S 16, 14 – 23
„Kedykoľvek zlý duch od Boha napadol Saula, Dávid bral harfu a hrával. Takto sa Saulovi
uľavilo a bývalo mu lepšie, lebo zlý duch odstupoval od neho.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Každý človek túži po určitej dávke nezávislosti – a to je prirodzené. Aj cieľom výchovy je
vychovať z dieťaťa, ktoré je úplne závislé od svojich rodičoch, jedinca, ktorý je schopný postarať
sa o seba a prevziať za seba zodpovednosť – osamostatniť sa a stať sa nezávislým. Túto
prirodzenú a správnu skúsenosť však niekedy prenášame aj do svojho duchovného života. Aj tu
sa snažíme byť nezávislí. Problém je v tom, že v duchovnom svete sa to nedá a kráľ Saul je toho
veľmi dobrým príkladom. Keď od neho odišiel Duch Hospodinov, hneď ho posadol zlý duch. Je
to ako s pohárom vody. Keď sa z neho vylejete vodu, hneď sa naplní vzduchom, teda nezostane
prázdny. Tak ani srdce človeka nemôže zostať prázdne, teda patriace len človeku. Duchovná
nezávislosť je teda iba sebaklam; každý z nás niekomu patrí. Buď nechávame priestor Bohu,
alebo diablovi. Avšak ťahať sa s diablom za prsty, to je veľmi zlé a nebezpečné. Diabol, otec lži,
sa nás snaží presvedčiť, že môžeme byť nezávislí, a tým zaobaľuje svoju snahu o nadvládu nad
životom človeka do prijateľnej formy. Aj Pán Ježiš hovorí, že ľudské srdce nemôže zostať
prázdne – ak zlý duch nájde dom uprataný a prázdny, ide a nájde sedem horších od seba; a vrátia
sa tam, a tak posledné dni toho človeka sú horšie ako prvé. Je teda veľmi dôležité, aby sme svoje
srdce a svoj život denne napĺňali Božím Duchom, aby sme ho denne pozývali, aby bol súčasťou
nášho života. A je tu veľmi dobrý návod, ako to urobiť. Boží muž hral na hudobnom nástroji a
Saul to počúval a zlý duch od neho odstupoval. Nie je jedno, čo človek počúva a čím napĺňa
svoje uši a svoju myseľ. Do auta som si kúpil CD-čka s kresťanskou hudbou a pomaly som sa
naučil slová piesní. Raz som dal auto do servisu a mechanik mi vymenil CD-čko. Keď som ho
zapol, samovoľne som si začal so spevákom pospevovať veselé pesničky. No po chvíli sa mi
spievanie o futbalovom fanúšikovi zdalo nezmyselné − veď v tom istom čase môžem spievať
svojmu Pánovi na slávu a v takejto nálade vystúpiť z auta, keď prídem do cieľa. Amen.
Modlitba:
Prosíme Ťa, Pane, napĺňaj nás denne svojím Duchom, aby sme mohli žiť na tomto svete Tebe na
česť a chválu. Nedovoľ, aby sa nám do života vkradol diabol a priniesol do nášho života smútok
a beznádej. Naplň naše ústa i srdcia Tvojou chválou. Amen.
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