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Sobota 25. marca 2017 – Zvestovanie narodenia Krista Pána  

Piesne: ES č. 396, 242 

Text: R 10, 14 

„Koniec zákona je totiž Kristus, aby sa spravodlivosti dostalo každému veriacemu.”  

 

Zamyslenie nad Božím slovom:  

Má v dnešnom svete opodstatnenie uplatňovanie zákona, právnych poriadkov a noriem? Na čo sú 

vôbec dobré právne normy v spoločnosti, keď takmer každodenne sa presviedčame o ich 

nedodržiavaní a devalvovaní? Načo dal Pán Boh svojmu ľudu Boží zákon v podobe Desiatich 

Božích prikázaní, keď i v samotnej cirkvi, medzi veriacimi, vidíme pošliapavanie týchto 

zákonov? Zákony nás ľudí v mnohom obmedzujú. Tie svetské normy obmedzujú našu občiansku 

slobodu, Božie zákony obmedzujú náš duchovný život. Iste by sa dnes našlo dosť ľudí, ktorí by 

najradšej tieto zákony upravili, zredukovali, prispôsobili alebo ich aj zrušili. Ak by však v 

ľuďoch bola túžba zrušiť zákon, čo by malo prísť po ňom? Akú spoločnosť, akú cirkev, aký 

duchovný život by sme mali zaviesť, aby po konci zákona nenastala anarchia v akejkoľvek 

oblasti nášho života? Na tieto početné otázky postačí jednoduchá odpoveď. Apoštol Pavel ju 

zhrnul a definoval v osobe Ježiša Krista. V Ježišovi Kristovi prichádza náprava skazeného života 

ľudí. V Ježišovi Kristovi je zadefinovaný nový právny život. Tam, kde hriešny človek obchádza, 

ruší, nedodržiava Božie zákony, v Kristovi prichádza nová spravodlivosť. Tieto slová o príchode 

Krista do tohto sveta dávajú nádej pre nový život. Kde nevieme, ako ďalej udržiavať či tvoriť 

vzťahy, kde neplatí a nedodržiava sa žiaden zákon, kde sa končí zákon, tam sa v srdci veriaceho 

človeka rodí Boží Syn, aby dal silu hriešnemu človeku žiť v spravodlivosti pred Bohom. Nech 

Duch Svätý dá silu každému nanovo počuť zvesť o Kristovom príchode, aby sme v Ňom prijali 

nový pohľad na Boží zákon a naučili sa ho uplatňovať vo svojom živote. Amen. 

 

Modlitba:  

Pane Ježiši Kriste, prichádzaš do nášho sveta, aby si nám v moci svojho Ducha dal nový pohľad 

na zákon. Na zákon, ktorý nechce zotročovať náš život, ale chce nás viesť k slobode v tomto 

živote. Prosíme, uč nás poslušnosti pred Tvojím zákonom. Uč nás žiť podľa Tvojho zákona vo 

vzťahu k Tebe i k ľuďom, našim blížnym. Nech v Tebe máme posilnenie a usmernenie pre 

správny kresťanský život a nádej nového života teraz i raz v nebesiach. Amen. 
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