
 1 

Piatok 17. februára 2017 

Piesne: ES č. 492, 89 

Text: Mal 3, 13 – 18 

„Hovoríte: Daromné je slúžiť Bohu! Aký je zisk z toho, že zachovávame Jeho nariadenia a že 

chodíme v smútku pred Hospodinom mocností!?“ 
 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Téma, ktorú spomína prorok Malachiáš, je asi jednou z najčastejšie diskutovaných tém medzi 

kresťanmi. A zdá sa, že je jedným z najväčších argumentov tých, ktorí neveria v Boha. Často 

som sa stretol s názorom, ako: Pozri sa na seba! Si veriaci, žiješ zbožne, veríš v Boha, a čo z toho 

máš?! Aj za čias Malachiáša mali ľudia podobné myšlienky, ako máme my dnes. Myslíme si, že 

neveriaci človek sa má lepšie, že je nepostihnuteľný a uniká bez povšimnutia každému trestu. 

Možno sa pýtame: Je toto spravodlivé? Kde je všetka spravodlivosť vo svete? Dovoláme sa 

niekedy nejakej spravodlivosti? V takomto prípade si aj veriaci človek neraz povie slová, ktoré 

sme počuli: Daromné je slúžiť Hospodinovi! Prečo sa trápim a namáham, keď z toho nič nemám? 

To je typické pre ľudí každej doby. Avšak nie je to dobrý postoj. Slúžiť Hospodinovi je 

skutočným cieľom ľudí. Slúžiť Bohu, pomáhať šíriť a presadzovať kráľovstvo Božie medzi 

ľuďmi v tomto neúprosnom svete – taký by mal byť náš postoj. Ak však danú vec nerobím z 

presvedčenia, nikdy ju nebudem robiť rád. Musím byť o danej veci presvedčený! A to platí aj o 

Božích veciach. Áno, chcem slúžiť Hospodinovi! Aj v týchto veciach musíme pozerať trocha za 

horizont problému. Aký to má dôsledok pre náš život? Ako sa hovorí, každá minca má dve 

strany. Zlé nazeranie na vec je určite krátkozraké. Aj 1Tim 6, 6 hovorí: „Pobožnosť so 

spokojnosťou je skutočne veľkým ziskom.“ To je zmysel a skutočná odmena, nie materiálne veci 

tohto sveta, za ktorými sa často ženieme. Koniec koncov, my nie sme oprávnení súdiť, čo je 

spravodlivé a čo nie. Boh má s každým svoj zámer. Mali by sme sa dovolávať Jeho 

spravodlivosti a zasľúbení o odpustení, spoliehať sa na Boha a Kristove zásluhy. Sme Božím 

vlastníctvom. Je lepšie a pre nás výhodnejšie, ak sa na Neho spoliehame. Aj Pán Ježiš Kristus 

hovorí o odmene, ktorá je vo večnosti. Ak Ho nasledujeme, dostaneme omnoho viac, ako by sme 

si vedeli predstaviť. A čo je najdôležitejšie, budeme dedičmi večného života (Mt 19, 29). Hovorí 

sa: Slúžiť dobrej veci sa oplatí! Teda: Slúžiť Bohu sa oplatí! Amen. 

 

Modlitba:  

Nebeský Bože! Svet nás často zvádza z cesty, ktorá vedie k Tebe. No my chceme Tebe slúžiť a 

Tebe byť poslušní! Sme predsa Tvojím vlastníctvom, Tvojimi deťmi. Preto Ťa prosíme, aby sme 

v každej príležitosti svojho života mysleli na to, že s Tebou zvládneme úplne všetko. Buď našou 

oporou aj v zlých časoch a uholným kameňom v dobrých. Lebo nie nám, Pane, nie nám, ale Tebe 

patrí sláva! Amen. 
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