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Streda 14. decembra 2016 

Piesne: ES č. 370, 10 

Text: Iz 42, 5 – 9  

„Ja, Hospodin, povolal som ťa ku spáse, uchopil som ťa za ruku a stvárnil, určil som ťa ľudu za 

sprostredkovateľa zmluvy a za svetlo národom...“ 

Zamyslenie nad Božím slovom:  

Som tu, lebo je to Božia dobrá vôľa. Bez Neho by nebolo žiadne moje bytie. On stvoril priestor, 

v ktorom žijem, udržiava prirodzený chod zeme tak, aby mi prinášala každodennú obživu, dáva 

mi po celý čas dych života, aby som mohol prijímať všetko požehnanie, ktoré má pre mňa 

pripravené, a dopustí v mojom živote aj krušné chvíle, aby som získal skúsenosť, múdrosť 

a poznanie; On mi dal ducha, aby ma odlíšil od zvieraťa a aby som týmto duchom mohol s Ním 

nadviazať vzťah. Keby mi hocičo z toho prestal dávať, už tu nie som – alebo to nie som ja. A tak 

znovu hovorím, že celé moje bytie, to, kto som a že vôbec som, je Hospodinovým rozhodnutím. 

Tu si človek môže uvedomiť, koľko milosti dostáva každý človek, veriaci aj neveriaci. A tu sa 

Božia dobrá vôľa nekončí. Ten, z ktorého rozhodnutia existuje všetko, čo poznáme, a aj to, čo 

nepoznáme, nechce, aby táto naša zemská exkurzia bola naším jediným zážitkom. Chce, aby to 

najlepšie, čo sme v živote zažili, bolo iba predjedlom oproti hlavnému chodu v Jeho blízkosti 

v Jeho kráľovstve. Preto nám zasľúbil Záchrancu, ktorého naozaj aj poslal. To zasľúbenie sa 

naplnilo v Ježišovi Kristovi z Nazareta, ktorý je jednorodeným Božím Synom, ktorý sa stal 

človekom. A hovorí o tom dopredu, aby každý mohol uveriť, že Ježiš z Nazareta je Kristus, 

Mesiáš. Vôľa Toho, z ktorého vôle som udržiavaný na zemi, je, aby som Jeho lásku 

a starostlivosť, milosť a požehnanie mohol prežívať navždy. Nech sa stane Jeho vôľa aj pri mne. 

V Jeho rukách a vôli som tu i tam. Amen. 

Modlitba:  

Ďakujem Ti, Pane Bože, že si vytvoril podmienky a okolnosti, aby som mohol existovať. 

Ďakujem, že Ti záleží na tom, aby som bol. Ďakujem, že nechceš, aby som bol iba na chvíľu, ale 

stvoril si pre mňa večnosť a poslal si svojho Syna Pána Ježiša Krista, aby aj moje hriechy 

odpustil, a tak život vo večnosti aj mne otvoril. Amen.  

Mgr. Miroslav Kerekréty, zborový farár v CZ ECAV Ratkovské Bystré 

 


