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Pondelok 29. augusta 2016 

Text: R 8, 14 – 17 
14Lebo všetci, ktorých Duch Boží vedie, sú synovia Boží. 15Neprijali ste predsa ducha otroctva, 

aby ste sa zase báli, ale prijali ste ducha synovstva, ktorým voláme: Abba, Otče! 16A ten istý 

Duch spolu s naším duchom osvedčuje, že sme Božie deti. 17Ale ak sme deti, sme aj dedičia, a to 

dedičia Boží a spoludedičia Kristovi, ak s Ním trpíme, aby sme s Ním boli aj oslávení. 

Piesne: ES č. 473, 646 

Zamyslenie nad Božím slovom: 
Byť Božím dieťaťom znamená byť milovaným, byť vyvoleným. On si nás vyvolil prv, ako my 

Jeho. A tento pocit, tento fakt je obrovský dar, ktorý ma vyvádza zo strachu. Už nie som 

otrokom, som synom, som dcérou a môžem smelo, s odvahou a láskou Pánu Bohu povedať: Otec. 

Lebo On ma vníma ako jedinečnú bytosť, chce sa so mnou zblížiť, chce byť na mojej strane. Verí 

mi, verí, že som výnimočný človek. Vybral si mňa. Byť Božím dieťaťom znamená, že som 

vnímaný ako výnimočný. To je túžba každého človeka: nebyť len číslo, nebyť len kus. Nechcem 

byť len jeden z milióna rovnakých, ale chcem niečo dokázať, nejako žiť, nejako zaujať, aby si 

vybrali práve mňa. A môj Otec, môj Boh, buduje vo mne dar viery a dôvery. Byť Božím dieťa-

ťom znamená, že mám čím prispieť, že mám dar. A uvedomiť si to je dobrá vec: mám niečo, čím 

môžem pomôcť, v čom som naozaj potrebný. Môj Otec, môj Boh, si ma nevybral len tak pre nič 

za nič, ale má so mnou svoj zámer, chce ma použiť pre svoje veci a pre druhých. Buduje vo mne 

dar služby. Byť Božím dieťaťom znamená, že niekto ma chce. Že nie som a nemusím byť 

osamelý, bez vzťahu, ale že môžem a budem žiť svoj život vo vzťahu. Že niekomu patrím, že 

niekam patrím. Že tvoríme tím, kolektív, spoločenstvo, že sa vzájomne potrebujeme a dopĺňame. 

A môj Otec, môj Boh, buduje vo mne dar lásky. Amen. 

Modlitba: 
Byť Tvojím dieťaťom, Otec, je úžasný dar pre môj život. Ďakujem, že si si ma vybral, hoci nie 

som hodný Tvojej lásky. Ďakujem, že nemusím byť otrokom vecí ani ľudí, ale som Tvojím 

dieťaťom, milovaným, ľúbeným, výnimočným pre Teba. Je medzi nami dôverný vzťah a je to 

výnimočný vzťah. Vybral si si ma, aby si vo mne prebudil dar služby. Chcem byť potrebný 

a užitočný pre Teba a pre tých, ktorých mi dávaš do života. Ďakujem, že môžeme žiť vo vzťahu 

Otec a syn a dcéra, brat a sestra. Ďakujem, že skrze vzťahy vo mne buduješ dar lásky. Veľmi ho 

potrebujem. Túžim byť Tvojím vďačným dieťaťom. Amen. 
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