
Streda 10. januára 2018 

Piesne: ES č. 462, 445 

Text: Kol 2, 1 – 7  

„1Chcem totiž, aby ste vedeli, aký boj mám za vás, za Laodikenských a za tých, 

čo ešte nevideli moju telesnú tvár, 2aby sa im upevnili srdcia spojením v láske a 

aby prišli ku všetkému bohatstvu dokonalého chápania, k porozumeniu Božieho 

tajomstva, Krista, 3v ktorom sú skryté všetky poklady múdrosti a poznania. 

4Toto vám hovorím, aby vás nikto neprehovoril ľstivými rečami. 5Lebo hoci som 

telom aj vzdialený, v duchu som s vami a radujem sa, že vidím vašu 

usporiadanosť a stálosť vašej viery v Krista. 6Preto, ako ste prijali Krista 

Ježiša, Pána, v Ňom žite, 7zakorenení a budovaní v Ňom i upevnení vierou, ako 

ste boli vyučovaní, a rozhojňujte sa v dobrorečení.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Iste poznáme výhody osobného stretnutia sa s blízkymi ľuďmi, ale niekedy si 

musíme vystačiť s tým, že na niekoho myslíme, modlíme sa zaň a máme túžbu 

stretnúť sa zoči-voči. Apoštol prežíval niečo podobné, keď zápasí v myšlienkach 

ale aj v modlitbách za tých, ktorým už bolo zvestované evanjelium, ale 

dostávajú sa k nim aj ďalšie učenia prostredníctvom učiteľov, ktorí však podľa 

apoštola Pavla majú ľstivé reči. Ich učenie je nepravdivé, neúprimné, prinášajú 

ďalšie slová učenia, ktoré sú však ľudským mudráctvom, prázdnym mámením 

podľa ľudského podania. Apoštol Pavel sa o tom dozvedá a vyhodnocuje to. 

Veriacim píše, že počuli evanjelium v slove pravdy. Ono prináša ovocie a rastie, 

odkedy počuli a poznali Božiu milosť v pravde. Boh Otec ich urobil hodnými 

mať účasť na údele svätých v svetle. Aj keď boli kedysi odcudzení 

a nepriateľsky zmýšľali vo svojich zlých skutkoch, zmieril ich so sebou smrťou 

svojho Syna – Pána Ježiša Krista, aby ich postavil pred seba svätých, ak 

zotrvávajú pevní vo viere. Apoštolovým úmyslom bolo každého človeka urobiť 

dokonalým v Kristovi. Zvestoval Pána Ježiša, napomínal, učil každého človeka 



vo všetkej múdrosti. Tá mu bola daná, aby doplnil slovo Božie, ktoré je teraz 

vyjavené skrze jeho svedectvo. Apoštol bojuje za svätých, aj za tých, s ktorými 

sa osobne ešte nestretol, aby im upevnil srdcia spojením v láske. Majú prísť ku 

všetkému bohatstvu dokonalého chápania, k porozumeniu Krista, v ktorom sú 

skryté všetky poklady múdrosti a známosti. Napomína veriacich – kresťanov, 

ktorí sú svätí, že ako prijali Ježiša Krista, Pána, aby v Ňom aj žili. Ďalšie učenia 

a učitelia, ktorí prichádzajú a chcú čosi pridávať k ich prijatej viere, meniť alebo 

uberať z položeného základu viery, sú chybní a škodia. Prečítajme si v 2. liste 

Jánovom 9. a 10. verš – dobre si to pamätajme! Amen. 

 

Modlitba:  

Narodený, ukrižovaný, vzkriesený a oslávený Pane, Ty si ma svojou krvou 

vykúpil, aby som zanechal vo svojom živote to, čo je hriech. Mám sa dokázať 

vo svete ako svätý, ktorý sa teší z Tvojho povolania, poslúcha Tvoje slovo 

a necháva sa ním viesť k životu v poslušnosti viery. Požehnaj mňa, bratov 

i sestry, aby sme Ti boli verní podľa Tvojho slova. Amen. 
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