Zamyslenia na týždeň po 11. nedeli po Svätej Trojici 2017
Nedeľa 27. august 2017 – 11. nedeľa po Svätej Trojici
Piesne: ES č. 249, 482
Text: G 2, 16 – 21
„Spolu s Kristom som ukrižovaný a nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Čo by som odpovedal na otázku: „Čo v tebe žije?“ Neviem presne, čo by som odpovedal, ale
zrejme by som si v prvom rade spomenul na ľudí, ktorých nosím vo svojej pamäti. Na mojich
drahých, ktorých už Pán povolal do večnosti, ale aj na tých, ktorí kráčajú so mnou touto
časnosťou. Veľa je toho, čo vo mne žije a čo ma „drží nad vodou“ a pri živote. Avšak na to,
že „nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus“, ako to tvrdí Pavel, by som asi neprišiel. Pre Pavla
nie je Kristus ďaleko. Pre neho je Kristus tu a je živý. Je blízko ako nikto iný. „Nežijem už ja,
ale žije vo mne Kristus.“ To je veľké zblíženie, dôverné spojenie so Spasiteľom. Istota, že
vyslobodenie zo zániku je veľmi blízko, na dosah. Kiež by sme to aj my vnímali podobne. Pre
Pavla je život s Kristom to, z čoho čerpá, to hlavné, čo ho nesie. Vzkriesený Pán je jeho
vnútornou oporou. Pýtajme sa i my, odkiaľ čerpáme sily popri všetkej tej pominuteľnosti
okolo nás? Je pre môj život rozhodujúce len moje JA? Moje zážitky, skúsenosti, obrazy ľudí,
ktoré nosím v sebe? Áno, toto pre mňa veľmi dôležité, veď to vytvára obraz môjho života; ale
nie je to životodarné, nedáva mi to život. Žije vo mne veľa vecí, ale ani jedna z nich mi
neotvorí večnosť. Preto Pavel píše o tom, čo jediné obstojí: „... nežijem už ja, ale žije vo mne
Kristus.“ Nespolieha sa na seba, ale na Ježiša, na Jeho vzkriesenie. Žiť s Kristom znamená s
Kristom aj umierať. Umierať v sebe samom – zriekať sa sebectva, egoizmu, zameriavania sa
na seba samého. Je to podriadenosť Božej vôli. Tak žil i Ježiš. Jedným ťahom pera teda
apoštol píše: „Spolu s Kristom som ukrižovaný a nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus.“
Sviatosť Krstu svätého nám zvestuje: Umrieť a byť pochovaný s Ježišom a spolu s Ním vstať
z mŕtvych k novému životu. Vo mne žije víťaz nad smrťou. Nemusím plniť žiadne predpísané
úlohy, aby vo mne žil. Čo je potrebné, to už bolo vykonané! „A nakoľko teraz žijem v tele,
žijem vo viere v Syna Božieho, ktorý si ma zamiloval a seba samého vydal za mňa,“ vyznáva
apoštol Pavel. Stačí sa spoľahnúť, že spása nezáleží na mojej moci. Nemám život sám zo
seba, ale mi ho dáva Boh. Toto radostné vyznanie nech ťa sprevádza na cestách tvojho života.
Amen.
Modlitba:
Drahý Pane, ďakujem, že Ty si aj za mňa položil svoj život a aj pre mňa vstal z mŕtvych. V
Tebe tkvie môj život a aj život večný. V Tebe mám prítomnosť aj budúcnosť. Prosím, pomôž
mi veriť, že si vždy blízko, bližšie ako čokoľvek iné; a potom aj vyznať: Nežijem už ja, ale
žije vo mne Kristus. Amen.
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