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Štvrtok 16. marca 2017 

Piesne: ES č. 316, 259 

Text: G 4, 13 – 20 

„Horlivo vás získavajú, ale nie dobromyseľne! Skôr vás chcú odlúčiť, aby ste vy horlili za nich.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Tento úsek Písma svätého vyjadruje veľký zápas apoštola Pavla o pevné zakorenenie galatských 

kresťanov vo viere v Ježiša Krista. Niekto ich totiž horlivo získaval, aby ich odlúčil od viery 

založenej jedine na Ježišovi Kristovi, ktorej jadrom je: Jedine z milosti, jedine pre zásluhy Ježiša 

Krista sme spasení. Nemenovaní „horlivci“ chceli Galaťanov dostať naspäť do područia zákona, 

aby zachovávali dni, mesiace, sviatočné obdobia aj roky (v. 10. 21). Pavel sa preto pýta: „Kdeže 

sa podelo vaše blahorečenie?“ Veď keď som vám „prvý raz zvestoval evanjelium“, prijali ste ma 

„ako anjela Božieho, ako Krista Ježiša“. Pavla táto situácia veľmi bolela. Svedčia o tom jeho 

slová: „Deti moje, pre ktoré znovu trpím pôrodné bolesti, dokiaľ Kristus nebude sformovaný vo 

vás...“ Nielen galatskí kresťania mali problém zostať pevní, stáť vo viere v Krista Ježiša, 

založenej na Božej milosti. Horlivcov, ktorí odvádzajú od Krista, sa v každej dobe nájde dosť. 

Celé dejiny kresťanskej cirkvi sú toho svedkom. Ani naša doba nie je bez „lanárenia“ kresťanov 

od Krista, Jeho milosti, Jeho zásluh. Tých, ktorí „horlivo získavajú, ale nie dobromyseľne“, sa 

nájde aj v tomto čase dosť. Odoláme im? Či sa necháme strhnúť? Aby sme pevne stáli, 

zakorenení vo viere v Pána Ježiša Krista, nášho Spasiteľa, i pre nás je napísané: „Človek nebýva 

ospravedlnený zo skutkov zákona, ale vierou v Krista Ježiša. Lebo ak je spravodlivosť zo zákona, 

tak Kristus nadarmo umrel.“ (G 2, 16. 21) Preto si neustále pripomínajme evanjelium Kristovo, 

ktoré nám bolo zvestované. Z milosti Božej, nie zo skutkov zákona prijal aj nás Boh v Krste 

svätom za svoje milované deti. Odpustil nám hriechy a spečatil nás Duchom Svätým na spasenie 

a večný život. Vierou v Pána Ježiša Krista môžeme ako Pavel aj my vyznávať: „... z milosti Božej 

som, čo som, a Jeho milosť nebola pri mne daromná“ (1K 15, 10). Nuž držme sa pevne aj my 

všetci vierou jedine Pána Ježiša Krista, jedine Jeho milosti. Amen. 

  

Modlitba:  

Pane Bože, nebeský náš Otče, „my sme neprijali ducha sveta, ale Ducha, ktorý je z Boha, aby 

sme vedeli, čo sme z milosti Božej dostali“ (1K 2, 12). Svet dodnes hľadá svoje zásluhy, svoju 

slávu, skutky, ktorými by si niečo zaslúžil, niečo získal – aj pred Bohom. Daj si nám preto 

neustále pripomínať Kristovo evanjelium, ktoré nám bolo zvestované na spasenie. „Lebo 

milosťou sme spasení skrze vieru.“ (Ef 2, 8) Pomôž nám, Pane Ježiši Kriste, Spasiteľu náš, 

mocou Ducha Svätého v tejto viere vytrvať až do konca svojho života, aby sme neprešli pomimo 

spasenia. Amen. 
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