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Sobota 21. septembra 2016 

Text: Ž 15, 5 

kto svoje peniaze nedáva na úžeru a neprijíma úplatok proti nevinnému. Kto takto robí, nikdy sa 

neskláti. 

Piesne: ES č. 464, 540 

Zamyslenie nad Božím slovom: 
Sú to veľmi aktuálne slová aj napriek tomu, že boli napísané približne v 5. storočí pred Kristom. 

Tieto dve charakteristiky človeka, ktorý smie byť v Hospodinovej prítomnosti, spolu veľmi úzko 

súvisia. Týkajú sa peňazí, konkrétne podplácania alebo brania úplatkov. Máme sa vyhýbať tomu, 

aby sme podplácali, a takýmto spôsobom sa snažili vydobyť si lepšie postavenie či služby; ale 

máme sa vyhýbať aj tomu, aby sme sa nechali podplácať. V dnešnej dobre, ktorá je natoľko 

skorumpovaná, že ľudia na rôznych miestach a v rôznych pozíciách nezačnú svoje povinnosti 

konať zodpovedne, pokiaľ nedostanú nejaký „preddavok“, ktorým si ich možno kúpiť, podplatiť, 

je to veľmi ťažké. Najmä ak táto prax funguje v pomáhajúcich profesiách, ako je napríklad aj 

zdravotníctvo. Nie je to teda vôbec ľahké – určite si to uvedomoval i žalmista. Máme však 

Hospodina, ktorý je nám na pomoci aj v takýchto situáciách. Dôležité však je stáť si za svojím, 

neustúpiť, nerobiť výnimky. 

Bratia a sestry, kto sa toto snaží s Božou pomocou napĺňať vo svojom živote, ten sa nikdy 

neskláti a môže predstúpiť pred Hospodina. Môže však niekto z nás povedať, že vždy toto všetko 

dodržal či dodrží? Nie. Toto všetko dodržal Ten, kto nikdy hriechu neučinil, teda Ježiš Kristus. 

On jediný bol bez hriechu. Boží Syn sa za nás obetoval, vzal na seba naše hriechy a len vďaka 

Nemu smieme predstúpiť pred Pána Boha. Neznamená to však, že si môžeme žiť, ako chceme. 

Máme sa učiť z Božieho slova, ako máme žiť a aká je Božia vôľa, ale máme pamätať aj na to, že 

to všetko môžeme robiť z Božej milosti – že na to všetko nie sme sami. Keď nás prepadnú 

pochybnosti, či to všetko dokážeme, alebo keď nás trápi, že aj napriek veľkej námahe sa nám 

nedarí žiť tak, ako nás to učí Božie slovo, vtedy sa môžeme s dôverou obrátiť na Pána Ježiša. 

Veď On neprišiel volať spravodlivých, ale hriešnikov. Ježiš volá tých, ktorí si uvedomujú svoj 

hriech a svoju nehodnosť pred Pánom Bohom. 

Bratia a sestry, Božie prikázania, ako aj slová 15. žalmu, nás nechcú obmedzovať, ale chcú nás 

usmerňovať a viesť k tomu, čo je dobré. Amen. 

Modlitba: 
Hospodine, Otče náš, ďakujeme Ti, že nám dávaš svoje slovo, ktoré nás skrze Ducha Svätého 

v mnohom vyučuje, potešuje, ale i napomína. Daj, prosíme, aby aj dnešné slová sme dokázali žiť 

vo svojom každodennom živote. Amen. 
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