
Utorok 19. decembra 2017 

Piesne: ES č. 30, 242 

Text: 2K 1, 18 – 22 

„18Avšak ako je verný Boh, naša reč k vám nie je: aj áno, aj nie. 19Lebo Syn Boží, Ježiš 

Kristus, ktorého sme vám aj ja aj Silvanos a Timoteos zvestovali medzi vami, nebol aj áno, aj 

nie, ale v Ňom sa uskutočnilo áno. 20Veď koľkokoľvek je zasľúbení Božích, v Ňom sú všetky; 

áno; preto v Ňom je aj amen na slávu Bohu skrze nás. 21Boh je Ten, ktorý nás upevňuje s 

vami pre Krista; On nás aj pomazal, 22On nás aj zapečatil a dal nám do sŕdc závdavok 

Ducha.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Prečo tak Pavel hovorí? Ako múdry muž určite vedel, že skutočnosť vnímame diferencovane 

a žiaden človek nemôže vždy všetko správne pochopiť a povedať. To bolo presne jeho 

problémom. Raz a navždy pochopil, že Boh v Ježišovi Kristovi je alfa a omega. Neúnavne 

cestoval po svete s týmto svojím poznatkom a znášal všetko možné, aby toto poznanie šíril 

medzi ľuďmi – so striedavým úspechom. Niekedy ho takmer privádzalo do zúfalstva, že to, čo 

mu bolo nad slnko jasné, nepochopili ihneď všetci, ktorí ho počúvali, a že to neviedlo k úplne 

novému životu v praxi. Práve preto sa priam kŕčovito držal svojho posolstva: Boh je 

prítomný. Bodka – koniec hlásenia. Počujeme správu, dokonca jej veríme, ale konáme aj 

podľa nej? Veríme, že naša viera je jednoznačná, že celé naše konanie sa zakladá na Božom 

áno, ktoré povedal svojmu stvoreniu, ktorého súčasťou sme aj my? Veď všetci vieme: takéto 

chápanie z nás nerobí žiadnych anjelov. Zostávame takými, akými sme: niekedy dobrými, 

niekedy zlými, niekedy vďačnými, niekedy nevďačnými, niekedy spravodlivými, niekedy 

nespravodlivými, niekedy milými, niekedy protivnými, niekedy múdrymi a často hlúpymi. 

Otázka, ktorú nám Pavel predkladá, je podľa mňa táto: Ako sa správame s ohľadom na istotu 

viery, že Boh povedal áno nám a každému nášmu snaženiu o dobrý život? Nezotrvávame 

v opatrnosti pri keby a ale, alebo máme jasné stanovisko, napr. pri otázke radikálneho 

nacionalizmu v našej krajine? Je advent. Vianoce sú tesne pred dverami. Oslavujeme, že Boh 

sa stal človekom, tebe, človeče, na prospech. Tak píše Paul Gerhardt vo svojej piesni 

v nemeckom evanjelickom spevníku: „Tí, ktorí znášate veľké utrpenie, pozrite sa, tu sú dvere 

k skutočnej radosti... Tí, ktorí ste chudobní a biedni, poďte sem ku mne, slobodne si naplňte 

ruky svojej viery. Tu sú všetky dobré dary a zlato, ktorými máte občerstviť svoje srdce.“ 

Siahnite po ňom aj vy! Pozrite sa a vyskúšajte, aký priateľský je Pán! Na Boha sa možno 

spoľahnúť. Rozdáva nám podľa svojej miery, ktorá sa nikdy nepodobá našej, a preto ju ani 

naším rozumom vôbec nedokážeme pochopiť. Aj v budúcnosti budeme robiť chyby. Všetko 

naše snaženie je skôr smiešne vzhľadom na hojnosť, ktorou nás zahŕňa Boh. Takže: majte 

dnes odvahu k radosti. Amen. 

 

Modlitba: 

Pane, Ty do nás vidíš a poznáš nás. Niet jediného slova na jazyku, ktoré by si vopred nevedel. 

Vzdiaľ od nás netrpezlivosť a reptavú povahu, ktorej sa nechce pokoriť pri počutí Tvojho 

slova, ale stále len haní, vymýšľa, a chce mať všetko po svojom. Tvoje cesty sú slávne, chceš 

sa zľutovať nad všetkým svoj dielom; preto nám sluší, aby sme sa Ťa báli a očakávali Tvoju 

dobrotu. Amen. 
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