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Piatok 24. marca 2017 

Piesne: ES č. 447, 648 

Text: G 6, 11 – 18 

„Lebo ani na obriezke, ani na neobriezke nezáleží, ale na novom stvorení...“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom:  

Hoci apoštol Pavel svoje listy zväčša diktoval „do pera“ niekomu inému, záverečné časti listu do 

Galácie píše vlastnoručne a veľkými písmenami. Prečo asi? Vyjadruje sa totiž k jednému 

z najväčších problémov prvotnej cirkvi – k obriezke. Ostro vystupuje proti tým, ktorí nútili 

veriacich dať sa obrezať: „Lebo ani na obriezke, ani na neobriezke nezáleží, ale na novom 

stvorení.“ A v G 5, 6 uvádza: „V Kristovi Ježišovi totiž ani obriezka, ani neobriezka nemá moc, 

ale viera činná skrze lásku.“ Znakom nového života, zasväteného Kristovi, nemôžu byť 

vonkajšie znaky na tele, ale „obrezané“ srdce, teda život znovuzrodeného dieťaťa Božieho, viera 

a z nej prirodzene vyplývajúce skutky lásky, ovocie Ducha Svätého (G 5, 22 – 23). Hoci na prvý 

pohľad sa nám môže zdať, že táto perikopa sa nás netýka, veď kto nás kedy nútil dať sa obrezať, 

aby sme dosiahli spásu, priznajme si, že tento problém máme aj my, ale v inej „farbe“. Sme 

spútaní rôznymi „znakmi“ svojej príslušnosti k cirkvi, ku kresťanstvu. Na tom by nebolo nič zlé, 

pravda, ak by sme mali aj srdcia zbavené zákonníctva, povrchnej zbožnosti a posudzovania, 

formálneho prijímania sviatostí, ak by sme skutočne patrili vzkriesenému Kristovi, ktorý 

priniesol nový zákon: „Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa vzájomne milovali...“ (J 13, 34 – 

35) Kristova láska a ovocie Ducha nech sa stanú našou obriezkou. Môže azda „tŕnie a bodľačie“ 

niekoho priviesť k nasledovaniu Krista? Komu sa chceš viac páčiť? Ak iba ľuďom, určitej 

skupine, stačí, ak sa budeš správať ako oni, podobne sa obliekať, používať ich slovník. Ak sa 

chceš zapáčiť Kristovi, nos Jeho znaky na svojom tele. Sú to predovšetkým láska, ovocie Ducha 

a znak kríža, ktorý v tvojom srdci ukrižuje všetko pozemské zmýšľanie a správanie: „Ježišovo 

zomieranie nosíme stále v tele, aby aj život Ježišov zjavný bol na našom tele.“ (2K 4, 10) Amen. 

 

Modlitba:  

Pane Ježiši Kriste, Ty si nám vlastnou krvou napísal nové prikázanie, aby sme sa vzájomne 

milovali, ako si nás Ty miloval. Nekonečne Ťa za to chválime a prosíme: Posilňuj nás 

v zápasoch, hľadaniach a rozhodovaniach, aby sme žili ako „nové stvorenia“ a prinášali ovocie 

hodné nasledovania, ovocie Ducha Svätého, lásky a úprimnej viery. Nech podľa takejto 

„obriezky“ poznajú všetci, že patríme len Tebe, a nie svetu. Amen. 

 

Mgr. Ing. Danica Hudecová, zborová farárka v CZ ECAV Revúca 

 


