Piatok 9. júna 2017
Piesne: ES č. 257, 311
Text: G 3, 1 – 5
„Len to by som chcel zvedieť od vás, či ste zo skutkov zákona prijali Ducha, a či zo zvestovania
viery?“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Apoštol Pavel píše kresťanom do Galácie list, v ktorom ich nazýva nerozumnými. Nejde tu
o rozumovú schopnosť, ale o schopnosť urobiť si úsudok. Apoštol naráža na to, že im ukázal
a nakreslil pred oči Ježiša. Ukázal im, že Ježiš je Boží Syn a umrel na kríži. Umrel za naše
hriechy a vstal z mŕtvych – bola to obeť očistenia za všetky hriechy sveta. A keďže toto Ježiš
urobil, Boh Otec si teraz už celkom zamiloval svet a v istote a láske posiela svojho Ducha nielen
na prorokov, nielen na svojho Syna, ale na každého, kto verí v Syna. Kto prijme Syna, v Ňom
prijme živého Boha. Kde je Duch Boží, tam je život. Kde je Duch Boží, tam v človeku a vo
všetkom prebýva Božia láska, Božia milosť a Božia trpezlivosť. Kde je Duch Boží, kde je
oslavovaný Boh, tam je kráľovstvo Božie. Tento Duch nám dáva jazyk, ktorý chváli Boha. Dáva
nám život, ktorý chváli Boha. Dáva človeka, ktorý chváli Boha. Dáva spôsob života, keď sa
človek celou svojou bytosťou vyznáva zo svojich hriechov a oslavuje Pána Boha v Ježišovi
Kristovi. Keď prichádzame do chrámu, vedzme, že sme tam prišli na to, aby sme tam oslávili
Boha, to znamená, aby sme vyznávali, že Ježiš Kristus je náš Boh. Prišiel si dnes osláviť Boha?
Chváliš Ježiša ako svojho Pána? Vyznávaš, že On je Pánom nad svetom a tvojím životom? Toto
robí Duch Boží. Duch Boží ťa vždy privádza k tejto jednoduchej pravde: že Ježiš Kristus položil
svoj život za všetky Tvoje hriechy, očistil Ťa od všetkého zlého a všetkých pochybností, aby Ti
zjavil, že Boh Ťa miluje. Zachránil Ťa od smrti a pekiel a raz ťa privedie do svojho kráľovstva.
Poďme spolu chváliť Boha! Veď ak si mal zážitok s Pánom Bohom, ak sa ťa Duch Svätý dotkol
cez Písmo, tak vieš, o čom hovorím: že najdôležitejšou vecou je chváliť a osláviť v cirkvi Pána.
Tam, kde je Duch, tam je život Boží, tam sa dejú Božie veci. Amen.
Modlitba:
Drahý náš Bože, ďakujeme Ti za Tvoje slovo, ktoré je živé a mocné ako dvojsečný meč.
Ďakujeme Ti, že ono nás s pomocou Tvojho Ducha Svätého mnohému vyučuje a napomína. Daj,
prosíme, aby sme Ťa vo svojich životoch dokázali chváliť za to všetko, čo pri nás a v nás konáš,
najmä za dar spasenia, ktorý máme v Tvojom Synovi Ježišovi Kristovi. Amen.
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