Zamyslenia na týždeň po 17. nedeli po Svätej Trojici
Pondelok 24. septembra 2018
Piesne: ES č. 309, 545
Text: R 6, 18 – 23
„18Oslobodení však od hriechu, stali ste sa služobníkmi spravodlivosti - 19po ľudsky hovorím
pre slabosť vášho tela - lebo ako ste svoje údy vydávali do služby nečistote a neprávosti, aby
ste páchali neprávosť, tak teraz vydávajte svoje údy do služby spravodlivosti, aby ste došli
posvätenia. 20Lebo keď ste boli otrokmi hriechu, boli ste slobodní voči spravodlivosti. 21A
aké ovocie ste vtedy mali z toho? Teraz sa hanbíte za to! Lebo koniec toho je smrť! 22Teraz
však, oslobodení od hriechu a oddaní službe Bohu, máte svoje ovocie na posvätenie a
napokon večný život. 23Lebo odmena za hriech je smrť, ale Božím darom milosti je večný
život v Kristovi Ježišovi, Pánovi našom.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Byť služobníkom znamená mať nad sebou pána, ktorý ti dáva inštrukcie, organizuje dni a
určuje ich náplň. Mať nad sebou pána nemusí byť a priori zlé. Kto má dobrého pána, má
ochrancu, má niekoho, kto za ním stojí a spĺňanie jeho pokynov je pôžitkom. My sme vždy
slúžiaci tomu, čomu dovolíme, aby nám určovalo náplň a organizáciu dní a záujmov, času a
priestoru v mysli a v srdci. Apoštol za dvojakých pánov človeka uvádza hriech a
spravodlivosť. Služba hriechu a služba spravodlivosti sa navzájom vylučujú. Všetkých ľudí
sveta vidí v dvoch skupinách, zadelených podľa toho, ktorému z týchto dvoch slúžia. Služba
hriechu, čiže jednoduchšie povedané „vydávanie údov do služby nečistote a neprávosti“,
nemá žiadny smer a cieľ. Koná sa len preto, „aby ste páchali neprávosť“, je to statické, nikam
to nevedie, koná sa pre samu neprávosť, nemá to žiaden dobrý úžitok. Ovocie služby hriechu
je také, že sa zaň môžeme len hanbiť a tragická skutočnosť otrokov hriechu je smerovanie ich
života k smrti. „Vydávanie údov do služby spravodlivosti“ je, „aby ste došli posvätenia“ – má
to zmysel v ovocí „na posvätenie“ a vzácny cieľ: večný život. Rozumný človek by sa z
vlastného rozhodnutia rád oddával do služby spravodlivosti. Ako to ale treba urobiť, čo
znamená slúžiť spravodlivosti? Odpoveď na túto otázku nám ponúka záverečný verš tejto
state svätého Písma, ktorá nás učí o otroctve a o slobode: „Božím darom milosti je večný
život v Kristovi Ježišovi.“ Služba spravodlivosti znamená vieru a spoliehanie sa na Božiu
spravodlivosť v Kristovi. Veď aká by aj mohla byť naša vlastná spravodlivosť!? Ježiš Kristus,
náš Pán, je našou spravodlivosťou, ktorá nám získava večný život. Amen.

Modlitba:
Pane Ježiši Kriste, ďakujeme, že si nás vyslobodil z otroctva hriechu a ponúkaš nám večný
život. Ďakujeme, že môžeme brať z ovocia Tvojej spravodlivosti na posvätenie. Prosíme,
zachovaj nás v oddanosti Tebe. Prosíme, zmocni sa silou svojej lásky sŕdc tých, ktorí sú
zotročení hriechom a smerujú k smrti. Tvoja obeť dokáže vyliečiť každú ranu, Tvoja láska
dokáže odpustiť každý hriech, Tvoja Božská sila dokáže konať zázraky. Ujmy sa tých, ktorí
nevládzu sami vykročiť na cestu posvätenia a zachráň ich pre lásku dokázanú na kríži.
Pokorne prosíme. Amen.
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