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Pondelok 20. februára 2017 

Piesne: ES č. 260, 626 

Text: J 5, 39 – 47 

„Skúmate Písma, lebo si myslíte, že večný život máte v nich, a tie vydávajú svedectvo o mne. Ale 

nechcete prísť ku mne, aby ste mali život...“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom:  

Tak ako v časoch, keď žil Pán Ježiš, aj dnes máme vnútorný konflikt s napĺňaním Božej vôle. 

Poznávame to takmer vo všetkých sférach života, že teóriu dokážeme zvládať, ale v praxi často 

zlyhávame. Možno nemáme dostatok skúseností, možno nie sme dostatočne presvedčení 

o fungovaní teoretických pravidiel v praxi. Sú situácie, ktoré môžeme zvládnuť počas pochodu. 

Doučíme sa ich na vlastných skúsenostiach a niekedy aj na vlastných zlyhaniach. Oprášime sa 

a kráčame ďalej. V duchovnej rovine v teoretickej oblasti, na úrovni poznania Božieho slova, 

môžeme aj my byť dostatočne fundovaní, dokonca pri rôznych situáciách aj pohotoví pri citovaní 

Božieho slova. No mnohokrát máme problém pri osobnom aplikovaní Božieho slova do svojho 

vlastného života. Študujeme, skúmame Božie slovo, ale, žiaľ, podobne ako farizeji, ktorým Pán 

adresoval tieto slová, ani my ich nechceme prijať do svojho srdca. To znamená, že nechceme 

meniť svoj život a žiť tak, ako to On od nás vyžaduje. Chceme hľadať skratky, obchádzať 

podstatu, a tým deformujeme obsah. Robíme to preto, lebo nám to telo prikazuje. Ak však máme 

Ducha, musíme žiť podľa Ducha a konať Jeho skutky. Pre farizejov to bola komplikovaná 

a zložitá cesta. Ani pre nás táto cesta nie je jednoduchá, ale je jediná, ktorá vedie do Božieho 

kráľovstva. Je úzka, je tŕnistá, plná odriekania, bolesti, ale vedie k víťazstvu. Voľme si každý deň 

túto cestu, voľme si lásku k Bohu a nebudeme zahanbení. Napĺňajme slová, ktoré poznáme, ktoré 

nám jasne ukazujú na cieľ, a náš život, naše rodiny, naša cirkev spoznajú obnovu, nový, svieži 

a radostný vánok Božieho Ducha, ktorý nás povedie. Amen. 

 

Modlitba:  

Dobrotivý Bože, odpusť nám naše zlyhania i našu nedôveru v Tvoje vedenie. Odpusť nám, keď 

kráčame inou cestou. Naprav nás a svojím Duchom obnov v nás dôveru a lásku k Tebe. Daj nám 

poznať, že Tvoj Syn je jediná CESTA, PRAVDA I ŽIVOT, a posilni nás v láske k Tebe 

i k blížnym, aby sme touto cestou kráčali, túto pravdu hľadali a tento život spoznali a napokon 

u Teba dosiahli. Amen. 
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