
Zamyslenia na týždeň po 4. nedeli po Svätej Trojici 
 

Sobota 30. júna 2018 

Piesne: ES č. 539, 355 

Text: R 8, 1 – 6  

„1Nieto teda teraz už odsúdenia tých, čo sú v Kristovi Ježišovi [a nechodia podľa toho, ale 

podľa ducha]. 2Zákon životodarného Ducha v Kristovi Ježišovi oslobodil ťa totiž od zákona 

hriechu a smrti. 3Lebo čo nebolo možné zákonu, nakoľko bol slabý pre telo, (to vykonal) Boh, 

keď v podobe hriešneho tela a pre hriech poslal svojho Syna a hriech v tele odsúdil, 4aby sa 

právna požiadavka zákona uplatnila v nás, ktorí nechodíme podľa tela, ale podľa Ducha. 

5Lebo tí, čo žijú podľa tela, zmýšľajú telesne, ale tí, čo žijú podľa Ducha, zmýšľajú duchovne. 

6A telesne zmýšľať je smrť, ale duchovne zmýšľať je život a pokoj!“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Bratia a sestry, istotne každý z nás už v živote zažil pocit beznádeje. Náš život niekedy 

zasiahnu situácie, ktoré nás, obrazne, dokážu položiť na kolená. Mnohým je známy 

skľučujúci pocit, keď v našom živote nevidíme ani len malilinkú iskierku nádeje. Ani maličký 

záblesk nádeje, že by sa naša situácia mohla zmeniť k lepšiemu. Mnoho ľudí sa neraz ocitá na 

hranici svojich síl. A tak mnoho ľudí žije nečestne, dokonca porušuje zákon a za svoj trest 

pyká vo väzení. Toto je realita, ktorú poznáme z novín či televízie. Ktovie, ako by sme 

dopadli, keby podobný princíp platil aj vo viere v Pána Boha. Ktovie, koľkí z nás by obstáli, 

keby sme boli súdení len podľa zákona. Obstál by vôbec niekto? Neraz čítame či počujeme 

o prezieravej Božej múdrosti. Vieme, že Boh je spravodlivý a vieme aj to, že je nekonečne 

milostivý. Vďaka Jeho nesmiernej láske k nám ľuďom máme nádej večného života. A aj keď 

niekedy strácame nádej v živote časnom, môže v nás pretrvávať nádej na dosiahnutie života 

večného. Pán Boh vo svojej prezieravej múdrosti vedel, že keby neurobil krok k nám a keby 

bral ohľad len na zákon a jeho dodržiavanie z našej strany, kráľovstvo nebeské by bolo 

poloprázdne, ak nie úplne prázdne. Pán Boh sa zo svojej milosti zľutoval nad nami hriešnymi 

ľuďmi a ponúkol nám možnosť žiť večne. Nie podľa zákona hriechu a smrti, ale podľa 

životodarného Ducha v Ježišovi Kristovi. Pán Boh sa vo svojej nekonečnej láske sklonil k 

nám a daroval svojho Syna na záchranu nás hriešnikov. Pán Ježiš zomrel za nás, aby sme my 

mohli večne žiť. Takýto úžasný je Boh. Kiežby sme si to všetci uvedomili a podľa toho žili. 

Amen. 

 



Modlitba: 

Nebeský Otče, chválime Ťa a ďakujeme Ti za všetko, čo si pre nás urobil a stále pre nás robíš. 

Možno si často v prúde našich povinností ani neuvedomujeme, aká nekonečná je Tvoja 

milosť, ako veľmi nás miluješ a ako sa o nás staráš. Chceme Ti však za to ďakovať. Za to, že 

sa môžeme menovať Tvojím stvorenstvom, za to, že Ti môžeme patriť a že môžeme 

vyznávať, že Ty si náš Pán. Prosíme Ťa, daj nám silu, aby sme dokázali žiť Tebe na chválu. 

Aby si sa nemusel za nás hanbiť, ale aby si sa k nám priznal. Nech je v našich skutkoch 

oslávené Tvoje sväté meno. Amen. 
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