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Sobota 20. februára 2016 

Text: 1J 3, 8b 

Syn Boží sa zjavil na to, aby maril diablove skutky. 

Piesne: ES č. 331, 459 

Zamyslenie nad Božím slovom: 
Rozprávať o zle, ktoré je v tomto svete, a zamyslieť sa nad tým, to je téma, ktorá sa 

dotýka nás všetkých. Veľakrát nás sužujú choroby. Zomiera mnoho ľudí: buď pomoc 

príde neskoro, alebo ešte nebol vynájdený liek. Najnebezpečnejšia choroba a, dovolím si 

povedať, že priam pandémia, je však hriech. Tak ako príčinu chorôb, aj hriech je veľmi 

ťažké dostať pod kontrolu. Hriech je o to nebezpečnejší, že mnoho ľudí si neuvedomuje, 

aké sú jeho smrteľné následky. Mnohí z nás sa snažia skryť hriech, no táto snaha je úplne 

márna. Je to presne tak, ako keď sa niekto snaží zápach zo smetiska prekryť rôznymi 

osviežovačmi vzduchu. Chvíľu to zaberá, no zápach aj tak všetko prerazí. Presne tak 

i hriech prenikne cez všetko, čo použijeme na jeho zamaskovanie. Čoraz častejšie sa 

stáva, že hriech sa snažíme nazvať inými, pre nás akoby krajšími menami. Takéto kvázi 

„moderné“ pomenovanie hriechu je veľmi nebezpečné. Prečo? Pretože veľmi oslabuje 

našu schopnosť vzoprieť sa a odolávať hriechu. Jedine ak budeme vnímať hriech ako 

niečo zlé a odpudivé, budeme robiť správne rozhodnutia. V Biblii je mnoho príbehov 

ľudí, ktorí vedeli, čo majú robiť, no rozhodli sa porušiť Božie pravidlá. Všimli ste si, 

kedy diabol zaútočil na Ježiša? Vtedy, keď bol Ježiš unavený a hladný. Diabol používa 

takúto taktiku aj pri nás, ľuďoch. Vyčkáva na čas, keď budeme zraniteľní, keď nebudeme 

vládať, keď budeme na vážkach a budeme pochybovať − a vtedy nás začne zvádzať 

veľmi lákavými ponukami na rýchlu úľavu, na rýchle vyriešenie problémov. Diabol je 

veľmi prešibaný, vie klamať a používať rôzne lákadlá. Je pekelným skresľovačom 

pravdy. Dobre, že nás Pán Ježiš pred ním varoval. Diabol vždy striehne na naše 

zaváhanie, sľubuje všetko od pôžitkov až po moc. Neustále sa snaží napodobňovať Boha. 

Možno aj preto si myslíme, že si môžeme dovoliť na pár chvíľ zotrvať v hriechu a potom 

sa z neho nejako oslobodíme. Avšak zabúdame na starú známu múdrosť, ktorá hovorí, že 

hriech plodí ďalší hriech. Neuvedomujeme si, že hriech nás v konečnom dôsledku 

zotročuje. No je tu východisko, a to odovzdať sa v poslušnosti Ježišovi Kristovi. On nás 

prišiel oslobodiť od hriechu. Nuž teda stojme na modlitbách a nedajme sa zapriahnuť do 

jarma otroctva. Amen. 

Modlitba: 
Drahý náš Bože, zmiluj sa nad nami, hoci si zaslúžime potrestanie. Odvráť od nás svoju 

prchkosť, lebo Tvoj hnev nás desí. Zmy naše viny a neprávosti, pohliadni na nás okom 

svojej milosti. Nasýť nás telom, napoj krvou Krista, aby sme boli horliví za veci Božie. 

Amen. 
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