
Zamyslenia na týždeň po 12. nedeli po Svätej Trojici 
 

Piatok 24. augusta 2018 

Piesne: ES č. 453, 521 

Text: 2K 4, 7 – 10 

„7Tento poklad máme, pravda, v hlinených nádobách, aby sa ukázalo, že tá prenesmierna 

moc je z Boha, a nie z nás. 8Všetkým sme utláčaní, ale nie potlačení; sme tiesnení, ale si 

nezúfame; 9sme prenasledovaní, ale nie opustení; sme zmietaní, ale nehynieme; 10Ježišovo 

zomieranie nosíme stále v tele, aby aj život Ježišov zjavný bol na našom tele.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom:  

Hádam už všetci sme sa museli presťahovať z jedného miesta na druhé. To je veľká úloha: 

pobaliť veci, a najmä tie krehké, lámavé tak, aby sa po ceste nepoškodili. Apoštol Pavel 

hovorí o tom, že „tento poklad máme, pravda, v hlinených nádobách…“ Čo to znamená? 

Pavel hovorí o Pánovi Ježišovi Kristovi. On je naším „drahým pokladom“, ako sme to i 

spievali. Ako „hlinené nádoby“, čiže ako ľudia prežívame všelijaké ťažkosti, pokúšania i 

biedy, ale môžeme si vždy znovu a znovu uvedomiť, že sme v mocných a milostivých Božích 

rukách. V nášho Pána môžeme dúfať každodenne. On nám dáva v každom prípade nádej. 

„Pozdvihujem si oči k vrchom: Odkiaľ mi príde pomoc? Od Hospodina moja pomoc, ktorý 

učinil nebo i zem.“ Tak svedčí o Božej moci a milosti žalmista (Ž 121, 1 – 2). Teda aj pri 

ťažkostiach a pokúšaniach Mu môžeme dôverovať, v Neho dúfať. On, náš Pán, neopustí svoje 

deti, vždy sa postará o svoj ľud. Síce „všetkým sme utláčaní, ale nie potlačení, sme tiesnení, 

ale si nezúfame, sme prenasledovaní, ale nie opustení, sme zmietaní, ale nehynieme...“, ako o 

tom svedčí apoštol Pavel v Liste Korintským. Čo to všetko pre nás znamená? Že náš Pán o 

nás vie, dobre vie o našich ťažkostiach, pokušeniach a biedach, ale my môžeme od Neho 

dostať pevnú vieru, dôveru a nádej. V každom prípade dostaneme od Neho povzbudenie, aby 

sme „si nezúfali.“ Voľakto raz povedal, že Ježišov kríž znamená aj znak „plus“. Je pre nás 

povzbudením, že v našich biedach môžeme čerpať silu a nádej z Ježišovho kríža, a to 

každodenne. Náš Pán Ježiš trpel a umrel pre nás, aby sme my mohli dostať život a večný život 

od Neho, z Jeho milosti skrze vieru. Naše heslo na tento rok z Písma svätého znie: „Hospodin 

hovorí: Dám vám nové srdce a nového ducha do vášho vnútra.“ (Ez 36, 26) To je naozaj 

veľké povzbudenie a zasľúbenie pre nás od nášho Pána. V to môžeme veriť, dôverovať 

a dúfať. Môžeme sa každodenne snažiť, aby sme umierali hriechom, ako umieral náš Pán 

Ježiš, a dostať od Neho nové, čisté srdce a nový život, ktorý žijeme iba nášmu Pánovi. Keď sa 



o to každodenne snažíme, tak sa v našom živote môžu naplniť Pavlove slová: „Ježišovo 

zomieranie nosíme stále v tele, aby aj život Ježišov zjavný bol na našom tele.“ (2K 4, 10)  

 

Modlitba: 

Náš drahý Pane Ježiši, ďakujeme Ti za Tvoju nesmiernu milosť a lásku. Ďakujeme Ti, že si 

trpel a umrel za naše hriechy, aby sme my nemuseli umrieť, ale mohli žiť naveky. Ďakujeme, 

že Ty vieš o nás, o našich ťažkostiach, pokušeniach a biedach, a neopustíš nás, ale stále nás 

povzbudzuješ, posilňuješ našu vieru, dôveru a nádej. Prosíme Ťa, buď s nami aj naďalej, 

požehnaj a sprevádzaj nás po svojej ceste, kým sa dostaneme do Tvojho nebeského 

kráľovstva. Amen. 

Mgr. Hilda Gulácsiová-Fabuľová, námestná farárka v Slovenskom evanjelickom cirkevnom 

zbore a. v. v Budapešti 


