Sobota 21. mája 2016
Text: Ž 104, 30
Keď svojho Ducha vysielaš, sú stvorené; tak obnovuješ povrch zeme.
Piesne: ES č. 481, 606
Zamyslenie nad Božím slovom:
Čítali ste už celý 104. žalm? Ak nie, urobte to; ak áno, prečítajte si ho znovu. Tento žalm, ktorý
je oslavou Božieho stvoriteľského diela, nám umožňuje pochopiť, čo je Boží majestát. Človek si
tú krásu vyjadrenú slovami dokáže predstaviť ako nádherný obraz pred svojimi očami. Na obraze
je vyjadrená láska, múdrosť, harmónia a symbióza v miere, ktorá je vlastná jedine Pánu Bohu.
Vidíš na tom obraze seba? Si síce malý, ale máš tam svoje miesto, pretože Boh to tak chcel. Toto
poznanie má byť určujúce pre tvoj vzťah k Všemohúcemu, ale aj pre život medzi ostatnými
ľuďmi. V druhej správe o stvorení (1M 2, 4b – 7) čítame, že sme od Boha dostali „dych života“.
Zrejme viete, že v hebrejčine majú slová „dych“ a „duch“/„Duch“ ten istý pôvod. Nie je to
náhoda ani ľudský výmysel. Je to jasná správa o zdroji života, ktorú nám pripomína aj žalmista –
a my ju vnímame v kontexte existencie cirkvi, ktorá je telom Kristovým a dielom Ducha Svätého.
Duch Svätý nám dáva vieru a viera znamená život a obnovenie. Nestačí však, aby sme si
povedali: Ja som už nový človek a môj život je taký, ako má byť. Nesmieme zabudnúť na to, že
sme súčasťou jedného diela. Symbióza, ktorú som spomenula v úvode, je jedným z podstatných
znakov toho, ako sme boli stvorení. Znamená „užitočné spolužitie, spolunažívanie vôbec
a spoluprácu“. Kto má tomu rozumieť lepšie ako kresťan? A komu má na tom viac záležať?
„Obnovenie povrchu zeme“ je veľkou túžbou mnohých dnešných ľudí, aj mnohých nekresťanov
a ateistov. Oprávnene od nás čakajú, že je aj našou túžbou, dokonca zmyslom nášho života! My
vieme, že obnovujúca moc je moc Božia pôsobiaca cez Ducha Svätého. Prosme o ňu
v modlitbách a buďme pri tejto prosbe sebeckí aj maximálne dobroprajní: Pane, obnov mňa!
Pane, obnov všetkých nás! Amen.
Modlitba:
Ďakujeme Ti, nebeský Otče, a oslavujeme Ťa za to, že aj dnes konáš svoje stvoriteľské,
spasiteľné a posväcujúce dielo na tejto zemi, medzi nami a v nás. Prichádzame k Tebe ako
k Zdroju života. Poznávame Tvoju lásku v Pánovi Ježišovi Kristovi; ona je našou nádejou na
obnovenie v každom čase. Prosíme, nech je pôsobenie Tvojho Ducha našou celoživotnou záštitou
i mocným volaním k tomu, aby sme Ťa v živote verne vyznávali. Amen.
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