Piatok 22. septembra 2017
Piesne: ES č. 553, 255
Text: G 5, 22 – 26
„Ak Duchom žijeme, aj žime podľa Ducha. Nebuďme žiadostiví márnej chvály, popudzujúc sa
a závidiac si navzájom.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Ako pristupujú ľudia dnes ku kresťanstvu? Ľudia, ktorí sú voči viere v Pána Boha naladení
kriticky alebo nepriateľsky, si neraz všímajú len niekoľko vonkajších vecí, ktoré ich veľmi
neoslovia. Alebo celé ich poznanie o náboženstve pochádza z detstva, alebo si z celého
fenoménu náboženstva vyberú niekoľko negatívnych vecí, a to im stačí na to, aby vyhlásili, že
s takým náboženstvom nechcú mať nič spoločné. Dá sa to však vysvetliť a pochopiť. Keď
kritizujúci človek upozorní na jestvujúce nepopierateľné chyby a nedostatky v praktickom
živote kresťanov, budeme mu v tom zrejme musieť dať za pravdu, pretože my kresťania v
praktickom živote neraz veľmi úboho reprezentujeme Toho, v ktorého veríme. Tu si musíme
položiť veľmi vážnu otázku: Aký obraz kresťanstva poskytujem ja svojmu okoliu svojím
každodenným životom v rodine, v škole, na pracovisku či v ostatných situáciách? Cítime, aká
veľká je v tejto veci naša zodpovednosť? Ak obnova nášho života má byť skutočná a má byť
trvalá, musíme mať pomoc zhora, pomoc, ktorá pochádza spoza hraníc našich obmedzených
síl a možností. Pán Boh, ktorý nás pozná, nás nechce nechať v našej obmedzenosti a slabosti,
ale posiela aj nám svoju pomoc z výsosti. Duch Svätý chce z nás stvoriť nových ľudí, ktorí by
už neboli pohoršlivou karikatúrou kresťanov, ale ktorí by boli skutočnými kresťanskými
osobnosťami. Dielom Svätého Ducha je plná, zrelá kresťanská osobnosť, charakterizovaná
láskou, radosťou, pokojom, zhovievavosťou, nežnosťou, dobrotivosťou, vernosťou,
krotkosťou, zdržanlivosťou. Každé z týchto slov sa má stať programom nášho osobného
duchovné rastu. Keby nastala takáto zmena existencie u kresťanov v masovom meradle,
veľmi by sa zmenilo hodnotenie kresťanstva zo strany nekresťanov. My nemôžeme ovplyvniť
takúto zmenu v masových rozmeroch, ale jedno môže urobiť každý z nás: začať u seba s
týmito zmenami a s naliehavými prosbami o pomoc Ducha Svätého. Kiež nám v tom
Trojjediný Boh pomáha. Amen.
Modlitba:
Všemohúci Bože, veľmi túžim po tom, aby som vo všetkých svojich životných prejavoch bol
určovaný, usmerňovaný a ovládaný čistou, tvorivou, pomáhajúcou a aktívnou láskou. Ty
poznáš moje srdce a vieš, ako silno sa proti tomu stavia moje sebectvo. Neviem si sám rady.
Prosím o pomoc Ducha Svätého, aby On v mojom vedomí a podvedomí vykonal radikálnu
zmenu tejto bezútešnej situácie. Prosím o pomoc Ducha Svätého, aby som sa v tomto
vnútornom zápase predčasne nevzdal, ale aby som vytrval až do konca. Amen.
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