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Zamyslenia na týždeň po 2. nedeli po Zjavení 15. 1. 

  

Nedeľa 15. januára 2017 – 2. nedeľa po Zjavení 

Piesne: ES č. 626, 544 

Text: 1K 2, 1 – 10  

„My však hovoríme múdrosť medzi dokonalými; pravda, nie múdrosť tohto sveta, ani kniežat 

tohto sveta, ktoré hynú, ale hovoríme múdrosť Božiu...“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Korinťania sú dôkazom toho, že Pán Boh nehľadí ani na filozofiu, ani na ľudskú múdrosť, ani na 

rétorické schopnosti človeka. Apoštol Pavel neplietol grécku rétoriku a filozofiu do služby 

evanjelia. Chce ho zvestovať jednoduchým spôsobom. Hlavný je obsah, podstata zvesti, nie jej 

forma. Pavel cítil, že čím lepší výsledok a úspech, tým väčšia zodpovednosť. Viera Korinťanov 

má základ v Božej sile, a nie v ľudskej múdrosti, ktorá je nestabilná pre skutočný základ viery. 

Viera v Boha sa stáva súčasťou sofie, teda vyššej múdrosti a poznania Božích plánov. Obsahom 

Božej sofie je poznať v Ježišovi Kristovi Božieho Syna – a v tomto smere musíme mať jasné 

presvedčenie, že jedine Boh nás svojím Duchom vedie k pravému poznaniu a k pravej múdrosti. 

Božia a svetská múdrosť boli vždy diametrálne odlišné. To, čo sa človeku zdá správne, je často 

veľmi vzdialené od toho, čo chce Pán Boh. A, žiaľ, mnohokrát je Pán Boh sklamaný z toho, ako 

„múdro“ človek premýšľa, hovorí a koná bez bázne a rešpektu pred Bohom. Môžeme sa teda 

pýtať: Kto vlastne pozná Božiu myseľ a Božiu múdrosť? Ak si uvedomíme, že Boh pozná 

úmysly, ktoré má s nami, teda dať nám budúcnosť a nádej, tak aké dobré a múdre záruky do 

budúcnosti môže dať človek? Nikto vo svojej ľudskej prirodzenosti nedokáže pochopiť Božiu 

múdrosť ani Jeho myslenie, ani Jeho konanie. No Duch Boží nás vedie do Jeho myšlienok 

a múdrosti prostredníctvom Božieho slova, ktoré však často stojí v protiklade k mysleniu 

a múdrosti prirodzeného ľudského srdca. Ak teda takýto manuál máme k dispozícii, tak sa 

pýtame: Čo vedie človeka k tomu, že myslí, hovorí a koná nemúdro a nesprávne z Božieho 

pohľadu? Božia múdrosť je veľká. Presahuje všetko, čo je človek schopný svojou 

obmedzenosťou poznať. Ak by v našom živote bol čo i len zlomok takej horlivosti k duchovnej 

múdrosti, akú máme pre túžbu k ľudskej múdrosti, život na zemi by vyzeral oveľa krajšie, 

radostnejšie a pokojnejšie. Amen. 

 

Modlitba:   

Nebeský Bože! Ďakujeme za múdrosť zjavenú v Tvojom slove, v ktorom je mnoho pravdy 

a múdrosti. V Ježišovi Kristovi je Tvoja múdrosť nádherným svedectvom o pláne záchrany 

hriešneho človeka. Tvoja múdrosť je ukrytá v tajomstve, ktorá ukazuje na Tvoju slávu. Sme si 

vedomí toho, že cesta k tejto večnej sláve je cestou pokory, poslušnosti a sebazapierania. 

Prosíme, aby si nás zbavil pýchy a túžby po vlastnej sláve, aby sme cestou múdrosti a poslušnosti 

dosiahli raz večný život a možnosť večnej oslavy Tvojho svätého mena. Amen. 
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