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Pondelok 16. januára 2017 

Piesne: ES č. 466, 470 

Text: R 9, 31 – 10, 8 

„... ako je napísané: Ajhľa, kladiem na Sione kameň úrazu a skalu pohoršenia, a kto verí v Neho, 

nebude zahanbený.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Na čom stavia človek svoj život, svoje konanie? Predovšetkým na tom, aby obstál pre svetom, 

pred sebou a v neposlednej miere aj pred Bohom. Chce to dosiahnuť svojím výkonom, plnením 

etických noriem, ktoré si sám vytvára a ktoré uznáva ako dôležité. Nepoznáva alebo neuznáva 

spravodlivosť Božiu. Skôr sa snaží uplatňovať svoju vlastnú spravodlivosť. Bolo to tak kedysi 

a tak je to aj teraz. Pri čítaní Listu Rímskym to môžeme veľmi dobre vidieť a môžeme si 

uvedomiť dôležitosť a potrebu Spasiteľa Ježiša Krista, ktorý sa stal kameňom úrazu a skalou 

pohoršenia pre mnohých, predovšetkým pre vyvolený Boží ľud – Izrael. Túžbou apoštola Pavla 

bolo, aby jeho súkmeňovci, Židia, boli spasení. Dosvedčuje o nich, že boli zbožní, horliví 

v plnení zákona, ale spasení neboli. Snažili sa neustále uspokojiť Boha cestou vlastnej 

spravodlivosti, dôsledným plnením zákona. Ich veľká horlivosť spôsobila u nich duchovnú 

slepotu pre skutočnosť, že Kristus je koniec zákona (10, 4). Nie však v tom zmysle, že by sa 

zákon už skončil a nebol potrebný. Veď samotný Pán Ježiš Kristus povedal, že neprišiel zákon 

zrušiť, ale naplniť (Mt 5, 17). Pán Ježiš ako jediný naplnil zákon a urobil to pre nás i za nás. 

Urobil to preto, aby sme aj my boli ospravedlnení pred Bohom. On je mojou i tvojou 

spravodlivosťou pred Bohom. Platí to pre každého, kto verí v Neho. Aj pre pohanov, pre tých, 

ktorí neboli Božím ľudom, ale uverili v Krista. Viera vyjadruje osobný vzťah dôvery k Pánovi 

Ježišovi. A s takouto dôverou je to podobné, ako s bežnou dôverou u ľudí. Dôvera vzniká tam, 

kde stretávame človeka, ktorý vzbudzuje dôveru na prvý pohľad. Stačí len trocha byť s ním, 

počúvať ho, vidieť ho – a začneme mu dôverovať. Tak je to aj s naším vzťahom k Pánovi 

Ježišovi. On vzbudzuje našu dôveru. Viera prichádza, keď sa na Neho pozeráme, keď Ho 

počúvame, a tak sme vlastne s Ním. Tak sa deje vtedy, keď sa i pri nás plnia slová R 10, 6 – 8. 

Nepotrebuješ zvažovať, či tu, či tam, či hore, alebo dole nájdeš Pána Ježiša! On prišiel na zem 

z neba a vstal z mŕtvych. Je blízko teba. Je v slove Božom, ktoré o Ňom hovorí! Keď sa stretávaš 

so slovom o Pánovi Ježišovi, stretávaš Jeho samého. A On sám vzbudzuje dôveru v tvojom srdci! 

Také jednoduché je to podľa Božieho slova. Amen. 

 

Modlitba:  

Chráň ma, Bože, pred spoliehaním sa na seba samého, na svoju dobrotu, na svoje skutky 

a zásluhy. Dávaj mi silu k plneniu Tvojho zákona, ale zároveň aj dúfanlivosť v spravodlivosť, 

ktorú pre mňa vydobyl Tvoj Syn a môj Spasiteľ Ježiš Kristus. Pomáhaj mi budovať dôveru 

v Neho cez Tvoje slovo a sviatosti. Amen. 
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