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Streda 17. februára 2016 

Text: 2K 6, 1 – 10 
1Ako spolupracovníci vás napomíname, aby ste nebrali nadarmo milosť Božiu. 2Veď On 

hovorí: V čas príhodný som ťa vyslyšal a v deň spasenia som ti pomohol. Ajhľa, teraz je 

čas veľmi príhodný; ajhľa, teraz je deň spasenia! 3Nikomu v ničom nedávame 

pohoršenia, aby naša služba bola bez hany. 4Ale vo všetkom sa predstavujeme ako Boží 

služobníci; v mnohej trpezlivosti, súženiach, nedostatkoch, úzkostiach, 5ranách, 

väzeniach, nepokojoch, námahách, bdeniach, pôstoch, 6čistote, známosti, zhovievavosti, 

dobrote, Duchu Svätom, nepokryteckej láske, 7slove pravdy, moci Božej, zbroji 

spravodlivosti napravo aj naľavo, 8sláve aj potupe, zlej i dobrej povesti; ako zvodcovia, a 

predsa pravdiví; 9ako neznámi, a predsa dobre známi; ako umierajúci, a ajhľa, žijeme; 

ako karhaní, a predsa neumorení; 10ako smutní, ale vždy veselí; ako chudobní, a predsa 

mnohých obohacujúci; ako nič nemajúci, a predsa všetko v moci majúci. 

Piesne: ES č. 103, 648 

Zamyslenie nad Božím slovom: 
Začalo sa pôstne obdobie. Obdobie, ktoré je časom, keď zvyčajne viacej premýšľame nad 

Božími vecami, viacej si čítame Božie slovo alebo sa skláňame k modlitbám. Je to také 

pochmúrne obdobie v roku, ktoré sa však končí radosťou veľkonočného rána, radosťou 

z Kristovho vzkriesenia. Radosť z Kristovho vzkriesenia prežíval iste aj apoštol Pavel. 

On veľmi dobre vedel, že mať vieru je veľký dar. Hoci toho v živote veľa prežil − 

a najmä potom, keď sa stal veriacim kresťanom −, predsa zostal verný v Pánovej službe. 

A o tom píše aj v dnešnom našom liste. Vieru v Pána Ježiša Krista, ktorú dostal ako dar, 

zobral vážne. Je pre nás príkladom, aby sme tak urobili aj my. Aby sme zobrali vieru 

v Pána Ježiša Krista vážne. K tomu nás vyzýva slovami: „Ajhľa, teraz je čas veľmi prí-

hodný; ajhľa, teraz je deň spasenia!“ Apoštol Pavel nikdy nebral Pána Ježiša Krista 

vážne iba sem-tam, v niektorých chvíľach svojho života, v niektorých prípadoch, ale bral 

Ho vážne stále, v každej chvíli, v každej minúte, ktorú prežíval. Každý jeden deň žil vo 

vedomí Božej lásky. Nielen vtedy, keď mu bolo dobre, alebo, naopak, keď sa nachádzal 

v ťažkostiach. Jednoducho vždy. A presne to opisuje v našom texte. Aj pôst, v ktorom sa 

nachádzame, teda nie je iba časom, v ktorom máme viacej premýšľať nad Božími 

vecami, viacej čítať Božie slovo, viacej sa modliť. Pretože toto by sme mali robiť stále. 

Pôst nám pripomína, že na Pána máme myslieť vždy a všade. Apoštol Pavel opisuje 

rôzne situácie, keď bol Boh Pánom jeho života: „… v mnohej trpezlivosti, súženiach, 

nedostatkoch, úzkostiach, ranách, väzeniach, nepokojoch, námahách, bdeniach, pôstoch, 

čistote, známosti, zhovievavosti, dobrote, Duchu Svätom, nepokryteckej láske, slove 

pravdy, moci Božej, zbroji spravodlivosti napravo aj naľavo…“ To, že Pavel bral Boha 

vo svojom živote vážne, časom prinieslo aj svoje ovocie. Mohol mocne zvestovať 

evanjelium na mnohých miestach. Ovocie tejto jeho služby mu prinieslo iste mnoho 

radosti, aj keď cesta k nej nebola vždy jednoduchá. Pamätajme si: Vezmime Boha vo 

svojom živote vážne aj my! Amen. 

Modlitba: 
Drahý náš nebeský Bože, ďakujeme Ti za čas, v ktorom sa nachádzame, keď si môžeme 

hlbšie uvedomovať, čo všetko sme vďaka viere v Tvojho Syna Pána Ježiša Krista prijali. 

Uvedomujeme si, že viera v Neho je pre nás veľkým darom, ktorý sme dostali, a preto Ťa 

prosíme: Daj, aby sme Mu stále zostali verní − tak ako apoštol Pavel, ktorý je pre nás tiež 

v mnohom príkladom. Nech Duch Svätý aj pri nás koná svoju prácu, aby sme aj my 

vďaka viere v Ježiša Krista prinášali ovocie hodné Božieho dieťaťa. Amen. 

Mgr. Katarína Zaťková, zborová farárka v CZ ECAV Pliešovce (HOS) 
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