
Utorok 6. februára 2018 

Piesne: ES č. 316, 447 

Text: Žid 12, 12 – 17 

„12Preto: zase vzpružte ochabnuté ramená a podlomené kolená! 13A urovnajte 

si chodníky nohám, aby to, čo je chromé, sa nevytklo, ale radšej ozdravelo. 

14Hľadajte pokoj s každým človekom i posvätnosť, bez ktorej nikto neuvidí 

Pána! 15Dbajte, aby nikto nevypadol z milosti Božej; aby nevyrástol ako nejaký 

horký koreň a nepôsobil trápenie a aby sa ním mnohí nepoškvrnili; 16aby nikto 

nebol smilníkom alebo bezbožníkom ako Ézav, ktorý si za jeden jediný pokrm 

predal prvorodenstvo. 17Veď viete, že aj keď neskôr chcel zdediť požehnanie, 

bol zavrhnutý, a hoci ho so slzami hľadal, nenašiel možnosť pokánia.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

List Židom je veľmi vzácny a poučný list. Boh nás tu oslovuje svojím slovom a 

predstavuje Ježiša Krista v Jeho skutočnej veľkosti, ako Božieho Syna a 

Veľkňaza, ktorý je hodný našej viery, a Bohom overený. Druhá časť listu hovorí 

o viere. Nepredstavuje ju ako niečo subjektívne, ale v jej pravej sile a pôsobení, 

vo viditeľných prejavoch a prinášaní ovocia. Je to odpoveď na krízu viery 

Židov, ktorí uverili v Pána Ježiša, ale navonok sa pridržiavali skúsenosti 

pôvodného židovského vyznania a jeho vonkajších prejavov. Chýbala im 

aktivita, príkazy a nariadenia, viedlo ich to k nečinnosti. Žiaľ, táto kríza viery je 

chorobou, ktorou dnes ochorela viera mnohých. Stratili imunitu a silu viery. Je 

to zlyhanie, ktoré nám umožňuje robiť všetko, len nie to, čo od nás chce náš 

Pán. Dnešné slovo ponúka cestu k uzdraveniu a posilneniu viery. Zakladá sa 

na pridŕžaní sa jediného vzoru Pána Ježiša. Volá k vytrvalosti v zápase o 

dokonalosť a k aktivite posilňovania. Pekne to vysvetľuje starý rabín: Máš pred 

sebou tanier plný chutného jedla. Daroval ti ho tvoj dobrý priateľ a veríš mu, že 

je skutočne dobré. Ale ak zostaneš spokojný len s tým, zomrieš od hladu. Keď 

však jedlo zješ a budeš ho mať v sebe, potom dostaneš silu k ďalšiemu životu. 



Slovo Božie chce takto posilniť aj silu našej viery a napojiť ju na Zdroj 

a Dokonávateľa Ježiša Krista. Chce, aby sme sa prestali len prizerať, ale aby 

sme začali veriť a konečne aj konať. Vyzýva nás k posilňovaniu ducha osobnou 

aktivitou v boji so zvodmi a ťažkosťami. Obnoviť odvahu viery a dôveru 

v Boha. Vedie k vyrovnávaniu chodníkov, odstráneniu všetky prekážok zo 

svojho života, aby sme neklesali, a aby sa ani iní na nich nepotkli a nepadli. Aby 

sme prinášali pokoj a posvätenie, pravé ovocie Ducha. Svätosťou srdca 

a čistotou mysle sa upriamili na Pána Ježiša a hľadali pokoj v Bohu, lebo bez 

Neho nikto neuvidí Hospodina, nášho Pána. Amen. 

 

Modlitba: 

Pane náš Ježiši Kriste, ďakujeme za Tvoj príchod a pôsobenie tu medzi nami. 

Ďakujeme za Tvoju lásku a milosť, ktorými si aj pre nás otvoril bránu 

nebeského kráľovstva. Pokorne Ťa prosíme, obživ našu vieru, posilni ju mocou 

svojho Ducha, aby sme si lenivosťou sami nezatvárali dvere večnosti. Pane, 

vyuč nás svojou láskou a milosťou, aby sme sa stali rozsievačmi pokoja 

a nositeľmi svetla posvätenia. Ty buď naším vzorom, svetlom a spasením. 

Amen. 
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