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Streda 11. januára 2017 

Piesne: ES č. 67, 223 

Text: 2K 4, 3 – 6 

„Lebo Boh, ktorý povedal: Nech z temnosti zažiari svetlo! – zažiaril v našich srdciach, aby 

svietilo poznanie slávy Božej v tvári Kristovej.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Boh zažiaril ako svetlo tohto sveta všetkým rovnako – vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi. 

V Ňom sa nám dáva poznať, v Ňom nám zjavuje svoju slávu. Spoznávame Ho však? Ako 

pristupujeme k zvestovanému evanjeliu, ktoré nám veľmi intenzívne znelo aj počas týchto 

sviatkov? Kde sme? Spoznali sme nanovo v narodenom Dieťati Spasiteľa a prichádzame ku 

Kristovi, ako prišli pastieri či mudrci, alebo sme ako kráľ Herodes, ktorému vlastné záujmy 

zahaľujú zvestované evanjelium? Sú takí, ktorí rozpoznali v narodenom Dieťati svojho Spasiteľa, 

ale sú aj takí, o ktorých píše aj apoštol Pavel: ktorým evanjelium bolo a je zakryté, akoby 

zahalené. Určite poznáme takých ľudí aj dnes. Problém však istotne nie je v samotnom evanjeliu. 

Božie dielo a Božia vôľa bola v Ježišovi Kristovi zjavená úplne jasne a aj dostatočne. Problém je 

v prvom rade v ľudských srdciach, ktoré sú zahalené, ktorým „boh tohto sveta“ bráni závojom, 

aby do nich preniklo svetlo evanjelia, aby videli jasne „svetlo evanjelia o sláve Krista, ktorý je 

obraz Boží“. Vieme, že diabol sa rôznymi spôsobmi snaží o zahalenie evanjelia, ktoré osvecuje 

naše srdcia a prináša život. Táto diablova snaha je viditeľná v rôznych myšlienkach, špekuláciách 

či túžbach, ktoré nám podsúva, aby zahalil svetlo evanjelia. Ako píše apoštol Pavel, „boh tohto 

sveta“, teda diabol, má vyše dvetisícročnú prax na to, aby pravdu prekrútil, aby z klamstiev 

urobil pekné reči a zvesť o Bohu interpretoval úplne opačne, a tak nám podsúval falošnú 

vierouku. Nedovoľme „bohu tohto sveta“ zakrývať svetlo evanjelia, ale prosme o Ducha 

Svätého, ktorý nám bude pomáhať poznávať toto evanjelium a zvestovať ho ďalej. Nedovoľme 

diablovi zakrývať evanjelium o našej záchrane, ktorá je v narodenom Božom Synovi Ježišovi 

Kristovi, a to či už našim blížnym, alebo aj vo svojich osobných životoch. Nechajme sa 

premieňať svetlom evanjelia, Ježišom Kristom, nech žiari v našich srdciach nielen počas 

vianočných sviatkov, keď máme pocit, že je na to vhodný čas a priestor, ale celý nový rok i celý 

náš život. Amen.  

 

Modlitba:  

Milosrdný večný náš Bože, ďakujeme Ti, že si sa nám dal poznať vo svojom Synovi Ježišovi 

Kristovi. Tma kryla národy, ale svetlo evanjelia zažiarilo pre všetkých v Tvojom Synovi. Daj, 

prosíme, aby s pomocou Tvojho Ducha Svätého zažiarilo i v našich srdciach, nech vnášame do 

tohto sveta svetlo života našimi slovami aj skutkami, aby sme každodenne žili Tebe na česť 

a chválu. Amen. 
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