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•

Dnes sa už štvrtý krát stretávame pri štúdiu 5. kapitoly Pavlovho listu Galaťanom.

0. Galaťanom 5. kapitola – základná orientácia
•

Ak by som túto kapitolu mal rozdeliť na dve časti, potom volím takého delenie:
Verše 1 – 12

Verše 13 – 26

Pravdy o ospravedlnení zo samotnej
viery a obrana evanjelia proti falošným učiteľom, tzv. judaizantom.
Pavol tu popisuje kresťanský život
ako chodenie Duchom a prinášanie
ovocia Ducha.

1. Dá sa povedať, že Efezanom 5:1 – 10 je pasáž paralelná ku Galaťanom
5:16 – 26
•

•

Je mnohé, čo majú spoločné, konkrétne uvádzam:
1. V oboch je zoznam zlých skutkov, o ktorých máme byť ďaleko preč.
2. Oba zoznamy zlých skutkov začínajú sexuálnym hriechom.
3. V oboch sa spomína ovocie Ducha.
4. V oboch sa hovorí o tom, že ľudia, ktorí páchajú veci zo zoznamu, nemôžu vojsť
do večného života.
5. Obe pasáže dávajú lásku (Ef 5:2) na prvé miesto z hľadiska toho, čo sa má prejaviť v živote kresťana.
To uvádzam, aby sme si to povšimli, teraz sa poďme opäť pozrieť do Galaťanom 5.

2. Galaťanom 5:22 – Ovocie Ducha
Galatským 5:22 Ale ovocím Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, dobrota, dobrotivosť,
vernosť, krotkosť a zdržanlivosť;

2.1

Najprv sa pozrime na to, prečo to Pavol označuje ako ovocie Ducha
•

Som presvedčený, že môžeme hovoriť aspoň o 4 rovinách v súvislosti s tým, čo označuje tento výraz:
1. Ten, kto nemá Ducha, nemôže priniesť toto ovocie.
ο V knihe Umŕtvovanie hriechu autor John Owen hovorí o tom, aké sú podmienky toho, aby sa nám podarilo umŕtviť hriech. Ako prvú podmienku uvádza, že musím byť kresťan.
ο Nech nás nepopletie zdanlivá triviálnosť tohto konštatovania.
ο Fantastická pravda je, že ak mám Ducha, môžem prinášať toto ovocie.
2. Má v nás rezonovať spojitosť s inými výpoveďami o zakorenení, dobrej zemi
a o prinášaní ovocia:

Lukáš 8:8 A opät iné padlo na dobrú zem a keď vzišlo, donieslo stonásobný užitok. A keď to
hovoril, zavolal: Kto má uši nato, aby počul, nech počuje!
3. Máme o ňom rozmýšľať, ako o niečom, čo sa prináša opäť a opäť, tak ako vidíme u stromov, že neprinesú ovocie len raz, ale nanovo a nanovo.
ο Ovocie Ducha teda nie je jednorazová záležitosť typu raz a stačí.
4. Tam, kde je zdravý strom, tam bude ovocie, tam kde je zdravý kresťan, tam bude ovocie Ducha.
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Písmo označuje tieto cnosti ako ovocie Ducha, pretože nikto ich bez Ducha nemôže mať, práve tak ako nemôžeme mať jablko bez jablone.
ο Teda, keď niekde vidím, či už v mojom živote, alebo v živote iného, hnev alebo dráždenia alebo závisť, okamžite sa mi musí spojiť – teraz vidím skutok
tela.
ο Na druhej strane, keď vidím, či už v mojom živote, alebo v živote iného, vernosť alebo krotkosť, okamžite sa mi musí spojiť – teraz vidím ovocie Ducha.

3. Kontrast medzi skutkami tela a ovocím Ducha
Kontrast týchto dvoch strán je teda medzi tým, aký je zdroj prejavu človeka (telo alebo Duch), ale tiež, i aký je konkrétny výstup z daného zdroja (prvý zoznam
a druhý zoznam).

3.1

Koľko toho treba na to, aby som vykonal skutky tela?
•
•

3.2

Ak teda otázka znie, čo mám robiť, aby sa ukázali z môjho života tieto skutky, odpoveď je, že nemusím robiť nič. Tam, kde má niekto telo, alebo môžem povedať tiež, že
je niekto telo, tam automaticky budú tieto skutky.
Stačí len myslieť, cítiť, chcieť, rozhodovať sa a konať podľa vlastných vášní, žiadostí,
popudov, impulzov a túžob. Treba len ísť po prúde toho, čo si hriech vo mne žiada
a skutky tela sa budú valiť jeden za druhým.

Koľko toho treba na to, aby som priniesol ovocie Ducha?
•
•

Zjednodušene sa pre túto chvíľu dá odpoveď zhrnúť takto:
1. Musím mať Ducha.
2. Musím križovať svoje telo s jeho vášňami a žiadosťami.
V budúcom vyučovaní doplním do tohto zoznamu ešte:
3. Musím byť vedený Duchom.
4. Musím chodiť Duchom.

4. Ukrižovanie vlastného tela s jeho vášňami a žiadosťami
Galatským 5:24 A tí, ktorí sú Kristovi, ukrižovali svoje telo s jeho vášňami (gr. πάθημα/ pathéma) a žiadosťami (gr. επιθυμία/ epithumía).
•
•

Pavol tu vzťahuje prax ukrižovania, ako ju uplatňovali Rimania pri trestaní ľudí za
rôzne zločiny, na kresťanov, presnejšie na pozostatok hriechu v nich označený ako
telo.
V NZ viem ešte o jednej Pavlovej pasáži, kde je ukrižovanie vztiahnuté na nás.

Rímskym 6:6 vediac to, že náš starý človek je spolu ukrižovaný, aby bolo zmarené telo hriechu
čo do svojej pôsobnosti, aby sme viacej neslúžili hriechu.

4.1

S čím všetkým je ukrižovanie spojené
1. Je spojené s veľkou bolesťou a utrpením.
2. Nie je nám prirodzené, ako niečo, čo si sám vyberám.
3. Vedie ku smrti a úplnému ukončeniu zemského života.
To, že je to ukrižovanie, nám ukazuje na to, že vedie opäť a opäť ku ukončeniu
a umŕtveniu vášní a žiadostí. Ďalej to znamená, že to budeme bytostne prežívať
a neraz je s tým spojená bolesť a pocit straty a utrpenia, keď odsekávame to, čo
by si hriešne sklony v nás inak vybrali, ak by sme im dali voľný priechod.
•

Toto ukrižovanie z Galaťanom 5:24 je v princípe to, čo v Rimanom 8:13 Pavol opisuje
ako umŕtvovanie skutkov tela.

5. Ako konkrétne pôsobí Duch v našich životoch
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Galatským 5:17 Lebo telo žiada proti Duchu a Duch proti telu, lebo to sa jedno druhému protiví; aby ste nerobili toho, čo by ste chceli.
•

Na jednej i na druhej strane stoja túžby/žiadosti/nutkania.
Vo svetle Galaťanom 5 teda musím v každodennej praxi ako kresťan robiť znova a znova dve veci. Musím odsekávať zlé žiadosti a všemožne sa snažiť, aby nezískali prevahu (prevencia i akcia), to je to, čo Pavol má na mysli pod ukrižovaním vlastného tela, zároveň ale musím neprestajne čerpať z Boha, aby Duch zvíťazil nad telom a priniesol krásne ovocie posväteného života.

5.1

Praktický príklad
1. Som pokúšaný pustiť si televízor, alebo tvoriť časopis, pričom viem, že ma to
vtiahne a stratím pri tom hodinu – jedinú hodinu, ktorú mám v tom nabitom
dni na to, aby som sa mohol modliť a čítať si Písmo. Čo teraz?
2. Musím sa rozpomenúť a uvedomiť si, že keď ho zapnem, už nebudem mať silu
ho vypnúť. Tu je chvíľa, keď si musím uvedomiť, že okradnem o ten čas Boha,
a že je to veľký hriech, ak tomuto pokušeniu podľahnem. Musím sa zhroziť nad
následkami takého konania až do bodu nenávisti voči tomu zlu. Ak by to znamenalo, že televízor pôjde z domu, tak pôjde z domu.
ο Takto v praxi vyzerá ukrižovanie vlastného tela v konkrétnej situácii.
3. Teraz prichádza bod, keby prvotne obranný postoj musím priviesť a posunúť
smerom ku kladnej, dobrej, spravodlivej, posvätenej a krásnej aktivite. Musím
ísť do komôrky (slová Pána Ježiša z kázne na hore) a tam sa modliť a čerpať
z Písma.
4. Výsledok je, že sa z môjho života prejaví ovocie Ducha, napr. zdržanlivosť a ja
mám vo vnútri obrovskú slobodu od televízie, zrazu je to strašné lákanie a nutkanie preč a som naplnený pokojom a mám silu poslúchať Boha.
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