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Piatok 4. marca 2016 

Text: 1Pt 1, 13 – 24 
13Preto opášte si bedrá svojej mysle, buďte dokonale triezvi, dúfajte v milosť, ktorá vám 

bude daná pri zjavení Ježiša Krista. 14A ako poslušné deti nepripodobňujte sa predošlým 

žiadostiam z čias nevedomosti, 15ale ako svätý je Ten, ktorý vás povolal, aj vy buďte 

svätí v celom svojom počínaní. 16Veď je napísané: Buďte svätí, lebo aj ja som svätý! 17A 

ak vzývate Otca, ktorý bez uprednostňovania súdi každého podľa jeho diela, konajte v 

bázni, kým ste tu na zemi. 18Veď viete, že zo svojho márneho počínania, zdedeného po 

otcoch, boli ste vykúpení nie porušiteľnými vecami, striebrom alebo zlatom, 19ale 

drahou krvou nevinného a nepoškvrneného Baránka, Krista, 20ktorý bol síce vopred 

poznaný už pred stvorením sveta, ale v posledných časoch zjavený vám, 21veriacim 

skrze Neho v Boha, ktorý Ho vzkriesil z mŕtvych a dal Mu slávu, aby vaša viera bola aj 

nádejou v Bohu. 22Keďže ste si očistili duše poslušnosťou pravde, aby ste mali bratskú 

lásku bez pokrytectva, z tej duše sa vždy navzájom milujte, 23veď ste živým a večným 

slovom Božím znovuzrodení nie z porušiteľného, ale z neporušiteľného semena. 24Lebo 

všetko telo je ako tráva, všetka jeho sláva ako kvet trávy: uschla tráva, opršal kvet,  

Piesne: ES č. 453, 229 

Zamyslenie nad Božím slovom: 
Slávny automobilový pretekár Niki Lauda na jedných pretekoch, keď videl, že vozidlo 

jeho kolegu začalo horieť, nezastavil, aby mu pomohol. Práve preto ten nešťastný mladý 

muž umrel na mnohé popáleniny. Keď novinári Laudovi vytkli, že nepomohol, 

odpovedal: „Ja som neprišiel hasiť, ale pretekať!“ Aj takýto človek je dnes v centre 

všetkého. Na jeho potreby a záujmy dbá výroba, obchod, kultúra či spoločenský život, 

ovplyvnený televíznymi reklamami. Asi aj preto viera v Pána Ježiša ustupuje do úzadia. 

Tento proces je však úplne odlišný od toho, ktorý nás učil Pán Ježiš! Nadpis nášho textu 

znie: „Buďte svätí a láskaví“ Prečo to apoštol Peter od nás žiada? Lebo zo „svojho már-

neho počínania, zdedeného po otcoch, boli ste vykúpení nie porušiteľnými vecami, 

striebrom alebo zlatom, ale drahou krvou nevinného a nepoškvrneného Baránka, 

Krista“. Veriaci sa teda môžu tešiť na budúcnosť, môžu mať istotu, že Ten, ktorý počal 

dobré dielo v nás, aj ho dokáže dokonať do dňa druhého príchodu Ježiša Krista. To 

znamená, že Božie deti už tu na zemi môžu okúsiť niečo z večnosti vtedy, keď prežívajú 

radostné spoločenstvo so svojím Pánom i navzájom pri službách Božích. To je len 

začiatok, to najdôležitejšie ešte príde, keď Boh ukáže v budúcnosti ono „nekonečné 

bohatstvo svojej milosti“. Aké je to hrozné, že mnohí dnešní ľudia o to nestoja! Sú ako 

ten Niki Lauda. Nás veriacich kresťanov apoštol Peter vyzýva: „Buďte svätí a láskaví“ 

a navyše „boli sme vykúpení nie striebrom a zlatom, ale drahou krvou nevinného 

a nepoškvrneného Baránka, Krista“. Tieto zasľúbenia z Písma svätého nám v živote 

dávajú istotu, že nás náš Spasiteľ neodsúdi, ale nás miluje a stále nám to pripomína! Je 

ochotný nám svoju lásku stále dokazovať. Keď si to uvedomíme, bude treba niečo 

urobiť. Opätujme Mu lásku! Tešme sa z nášho Spasiteľa a žime svoj život s Ním! Drahý 

Pane, daj, aby sme Ti zostali verní a nikdy sa od Teba nevzďaľovali! Amen. 

Modlitba: 
Ďakujeme Ti, drahý Pane náš, za Tvoje každodenné požehnanie, ktorým nás zahŕňaš. 

Ďakujeme Ti za život, ktorý si nám dal. Ďakujeme za naše rodiny a rodinných 

príslušníkov. Vďaka za telesné i duchovné dary, ktoré od Teba prijímame. Najviac Ti 

ďakujeme za Tvoju veľkú lásku, ktorou nás miluješ a s ktorou si spasil a vykúpil svet. 

Drž nás pevne vo svojom náručí a raz, keď sa skončí náš pozemský život, priveď nás do 

svojho kráľovstva, kde Ťa budeme velebiť na veky vekov. Amen. 
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