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Piatok 10. marca 2017 

Piesne: ES č. 676, 540 

Text: R 6, 12 – 18 

„Ani svoje údy nevydávajte hriechu za nástroje neprávosti, ale oddajte sa Bohu ako tí, čo vstali z 

mŕtvych a žijú, a svoje údy vydávajte Bohu za nástroje spravodlivosti.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Všade, kde je život, niekto alebo niečo vládne. Pripomínam si, že hriech je sila v mojom 

smrteľnom tele. No viem aj to, že Boh obetoval svoje dieťa aj za mňa. Mám teda nejakú hodnotu. 

Ježiš nebol obetovaný za bezvýznamné veci. A tak Kristom takto obživení máme už vedomé, 

konkrétne povinnosti. Ak povinnosť, tak spasiteľnú, bez zásluh (L 17, 10). Z povinnosti zákona 

stalo sa právo. Nie pre zákon, ktorý prikazuje, ale pre milosť a lásku, ktorá volá a pripomína. 

Konkrétne teraz aj cez apoštolovo slovo. Takže ,,svoje údy“, teda všetko, čo ponižuje a zatracuje, 

nemáme vydávať hriechu. Zápasíme, ale nie vo vedomí, že tým pomôžeme Kristovej veci. 

Kristovo dielo nepotrebuje pomoc. To, čo urobíme v službe Božej veci, bude naše, ale bude 

prijaté aj v nebesiach. Nebo i zem patria spolu, sú stvorené rovnakým slovom (1M 1, 1). Tak 

slúžim ako vykúpený. Ak som otrok, tak len Kristov. Dozvedáme sa však, že práve slabí majú 

nádej. Divné veci sa tu odohrávajú: Mocniem vo svojej slabosti (2K 12, 10). Viem aj, že „Tí, čo 

očakávajú na Hospodina, dostávajú novú silu“ (Iz 40, 31). V nej, v takejto sile žijeme vo 

zvláštnom, svätom nepokoji, aby sme mohli povedať, že sme ,,len boli“ otrokmi hriechu. Hriech 

aj ďalej zostáva, ale cesta už je posväcovaná. Moje telo, moje údy sa už usilujú byť nástrojmi 

spravodlivosti. Milosť obohacuje. Z nej chceme žiť a brať. V nej je pokoj, ktorý prevyšuje 

rozum, ale aj myslenie a city. Som slobodný, som vykúpený. Prijímam ponúkanú slobodu. Viac 

čakať nemôžem, naplnilo sa všetko, čo je pre slabosť človeka možné. Božia ruka napísala, tá istá 

píše ďalej. Každý deň je akoby novým slovom. Keby tá ruka tu nebola, bol by len strach zo smrti. 

Aj v krehkosti viery sa dá žiť. Vieme, že Ježiš neprišiel volať spravodlivých (Mt 9, 13). Tak pre 

slabosť a hriešnosť nám láska Božia ponúka veľké veci. Nechápem, len s vďačnosťou prijímam. 

Amen. 

 

Modlitba:  

Pane Bože, Ty si láska. Pripravil si nám veľké veci. Sme Ti vďační. Prijmi nás ako tých, nad 

ktorými si sa zmiloval. Veríme, že nás prijmeš tak, ako si zasľúbil. Za všetko buď oslávený. 

Chceme Ti slúžiť a Teba ako Pána oslavovať. Vieme, že veľa nemôžeme, tak aspoň to málo 

prijmi ako obeť nášho vďačného srdca. Vo všetkom nech sa deje Tvoja svätá vôľa. Amen. 
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