Pondelok 26. februára 2018
Piesne: ES č. 330, 483
Text: 1J 3, 7 – 12
„7Deti, nech vás nikto nezvedie. Kto koná spravodlivosť, je spravodlivý, ako je On
spravodlivý. 8Kto pácha hriech, je z diabla, pretože diabol hreší od počiatku. Syn Boží sa
zjavil na to, aby maril diablove skutky. 9Ktokoľvek sa z Boha narodil, nepácha hriech, lebo
Jeho semeno zostáva v ňom; a nemôže hrešiť, pretože sa narodil z Boha. 10Podľa toho poznať
deti Božie a deti diablove: ktokoľvek nečiní spravodlivosť, nie je z Boha, ani ten, kto nemiluje
brata. 11Lebo to je zvesť, ktorú ste počuli od počiatku, aby sme sa milovali. 12Nie ako Kain,
ktorý bol z toho zlého a zabil svojho brata. A prečo ho zabil? Pretože jeho skutky boli zlé, ale
bratove spravodlivé.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
V tejto stati Písma je zmienka o deťoch Božích a deťoch diablových. Ako sa človek stane
Božím dieťaťom? Stane sa ním zásluhou Pána Boha, ktorý človeka miluje a koná v jeho
prospech. On k nám hovorí skrze svoje sväté slovo. Ono nám zjavuje Božiu lásku ale aj našu
hriešnosť. Božiu lásku, ktorá jednoznačne svedčí o tom, že Pán Boh si nepraje smrť hriešneho
človeka, i keď je pravdou, že „odmena za hriech je smrť.“ (R 6, 23a) V Božom slove zjavená
Božia láska a pôsobenie Ducha Svätého nás privádzajú k poznaniu našej hriešnosti a zároveň
nás oslovujú, aby sme v pokore srdca vyznali naše hriechy a činili úprimné pokánie. Šťastný
človek, ktorý tomuto osloveniu, tejto výzve zadosťučiní! Obdrží totiž dar: zrakom ducha uzrie
Golgotu. Na Golgote kríž. Na kríži Ukrižovaného. Ukrižovaným je Pán Ježiš Kristus. On je
jediným Pánom a Spasiteľom sveta. V nikom inom niet záchrany ani pre teba, ani pre mňa,
ani pre nikoho! Ak Ho takto vnímaš, prijmeš a uveríš v Neho ako svojho Spasiteľa, stane sa
z teba nový človek, z Boha narodený, znovuzrodený človek, Božie dieťa. Ako sa však stane
z človeka diablovo dieťa? Takým sa nik nenarodí. Človek sa ním stane sám, keď odmietne
Bohom ponúknutú možnosť stať sa Božím dieťaťom a rozhodne sa pre druhú možnosť. Stane
sa nasledovníkom Satana, jeho dieťaťom. Ako spoznáme, kto je Božím a kto diablovým
dieťaťom? Rozpoznateľní sú podľa prejavov, spôsobu, „štýlu“ života. Vzorom pre Božie deti
je Pán Ježiš, ktorý bol, ako svedčí apoštol Ján, spravodlivý, nepáchal hriech, maril diablove
skutky, semeno Božieho slova bolo, je a zostane v Ňom. Dominantou jeho bytosti je láska,
ktorá človeka inšpiruje, k nasledovaniu Spasiteľa vo viere, ktorá prináša ovocie lásky.
Spôsob, „štýl“ života diablových dietok charakterizujú diablove skutky, a to od nepatrných

zrniečok až po tie najväčšie a najťažšie balvany hriechu. Pán Boh i diabol ti predkladajú svoju
ponuku: večný život, alebo večné zatratenie. „Deti, nech vás nikto nezvedie.“ Amen.

Modlitba:
Stvoriteľ náš, ďakujeme Ti, že si nás nielen stvoril, ale že si nás obdaril aj svojím milým
Synom Ježišom Kristom. Vyznávame, že On je naším Pánom a Spasiteľom. Vďaka Ti za
dielo spasenia ako aj za Ducha Svätého, ktorý je naším Posvätiteľom. Trojica Svätá, buď
požehnaná naveky. Amen.
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