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Piatok 10. februára 2017 

160. výročie úmrtia Jána Seberíniho  

Pieseň ES č. 514, 630 

Text: 1K 2, 6 – 10 

„Ani oko nevídalo, ani ucho neslýchalo, ani do srdca človeku nevstúpilo, čo pripravil Boh tým, 

ktorí Ho milujú. Boh totiž zjavil nám to Duchom; lebo Duch skúma všetko, aj hĺbky Božie.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Z biblického textu na dnešný deň nám pramení veľké povzbudenie: evanjelium, že aj napriek 

každodenným starostiam a ťažkostiam môžeme vnímať, že Boh pre nás pripravil budúcnosť. 

O tejto radostnej správe, o tom, čo Boh urobil pre celý svet, treba hovoriť. Iste to aj pred nami 

robili ľudia viery, služobníci na vinici Pánovej, medzi ktorých patril i evanjelický farár Ján 

Seberíni. Dnes je 160. výročie jeho úmrtia. Ďakujeme Pánu Bohu za službu, ktorú vykonal 

v cirkvi aj v spoločnosti. Apoštol Pavel píše do Korintu o múdrosti, ktorú nemá sám zo seba. Je 

to múdrosť, ktorá pramení od Boha. Tajomstvo – kedysi skryté – je teraz známe. Boh ho zjavil 

tomuto svetu v Ježišovi Kristovi. Boží plán je však aj naďalej skrytý pre neveriacich, pretože ho 

buď odmietajú prijať, alebo ho ignorujú. Paradoxom je, že tí, ktorých svet považoval za múdrych 

a slávnych, Pána Ježiša neprijali, a dokonca Ho zavrhli a dali Ho ukrižovať.  

Otázkou dnes pre teba je, ako sa ty staviaš k tomu, čo ti Boh ponúka v Kristovi. Pochybuješ? 

Prijmeš Jeho ponuku? Alebo odmietneš Božie posolstvo pre svoj život? Predtým, ako sa 

rozhodneš, mysli na slová apoštola Pavla: „Ani oko nevídalo, ani ucho neslýchalo, ani do srdca 

človeku nevstúpilo, čo pripravil Boh tým, ktorí Ho milujú.“ Nedokážeme si ani len predstaviť, čo 

Boh z lásky pripravil pre tých, ktorí Ho milujú. Kým k tomu dôjde, chce ťa Boh po celý život 

v tejto časnosti viesť Duchom Svätým. Vedomie, že ťa čaká takáto budúcnosť, nech ti dodáva 

silu, nádej i odvahu vytrvať a znášať i ťažkosti. Ži aj dnes s vedomím, že si v Božích rukách a že 

to najkrajšie ťa ešte len čaká. Amen. 

 

Modlitba:   

Pane a Bože môj, ďakujem, že som mohol spoznať Tvoj plán záchrany a spasenia. Ďakujem, že v 

Tvojom pláne záchrany smieme byť zahrnutí aj my, hriešni ľudia. Tvoja milosť a láska nemá 

hraníc. Odpusť mi, keď pochybujem o Tebe, o Tvojej láske. Ďakujem, že si aj napriek mojej 

nehodnosti pre mňa pripravil budúcnosť, ktorou je večný život. Prosím Ťa, aby si mi dal silu 

vytrvať na ceste viery v Teba až do konca. Amen.  
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