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Utorok 5. apríla 2016 

Text: 1Pt 1, 3 – 9 
3Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás zo svojho veľkého milosrdenstva 

vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovuzrodil pre živú nádej: 4k neporušiteľnému, nepoškvrnenému a 

nevädnúcemu dedičstvu, odloženému v nebesiach vám, 5ktorých moc Božia zachováva vieru na spasenie 

pripravené zjaviť sa v poslednom čase. 6Veseľte sa z toho, hoci sa teraz ešte, keď treba, na krátky čas aj 

rmútite pre rozličné pokúšania, 7aby vaša skúšaná viera, omnoho drahšia ako hynúce, ale ohňom 

preskúšané zlato, bola vám na chválu, slávu a česť pri zjavení Ježiša Krista. 8Nevideli ste Ho, a milujete 

Ho; ani teraz Ho nevidíte, a veríte v Neho a radujete sa nevýslovnou radosťou plnou slávy, 9dosahujúc 

cieľ svojej viery, spasenie duší. 

Piesne: ES č. 503, 248 

Zamyslenie nad Božím slovom: 
V dnešnom texte, nad ktorým sa máme zamýšľať, rezonuje istota, že na základe vzkrieseného Ježiša 

Krista je pre nás otvorená živá nádej na spásu a večný život. Je to vzácne dedičstvo, ktoré nám živý Boh 

ponúka v nebesiach. Ak ho chceme získať, stačí jedno: dôverovať Bohu a vierou prijať spásu – záchranu 

v Ježišovi Kristovi. Čo nás však čaká, kým toto dedičstvo na vlastné oči uvidíme a v plnosti dostaneme? 

Čaká nás život plný skúšok, ťažkostí či pokušení, cez ktoré musíme prechádzať. Pán Ježiš nezatajuje, že 

cesta za Ním môže byť plná prekážok. Snáď najvýstižnejšie to hovorí text (L 14, 27): „Kto ide za mnou 

a nenesie svoj kríž, nemôže mi byť učeníkom.“ Povzbudením pre nás je však to, že môžeme mať istotu, že 

On je stále s nami, aj keď Ho naše oči nevidia telesne. Je s nami prostredníctvom Svätého Ducha, ktorý 

nás vedie a raz aj privedie k cieľu, kde dostaneme pripravené dedičstvo. Ak sme svoj život odovzdali 

Ježišovi Kristovi, je dôležité uvedomiť si, že začiatkom našej spásy, dokonávateľom spasenia, ale aj 

celým životom je On sám. V našom texte sa prelínajú tri obrazy spasenia, teda záchrany, ktorú nám Pán 

Ježiš ponúka. Po prvé: vo verši 9 je napísané, že skrze vieru v Pána Ježiša vlastníme spasenie svojej duše. 

Po druhé: v 5. verši čítame, že na konci našej pozemskej cesty leží konečné a úplné spasenie, ktoré 

zahŕňa aj naše telo. Po tretie: verše 6 a 7 hovoria, že pokiaľ žijeme na tomto svete, zakúšame od Pána 

Boha záchranu z ťažkých okolností.  

Spása v Ježišovi Kristovi je súčasťou celého nášho duchovného života. Nestojí na našich zásluhách, ale 

iba na Jeho milosti. Môžeme mať istotu aj v ťažkostiach, aj keď prichádzajú životné búrky, že On nás 

neopustí ani nezanechá. Radujme sa z toho a strážme si dar spasenia ako ten najcennejší poklad, ktorý 

nám Pán Boh v Ježišovi Kristovi ponúka, ktorý ako dedičstvo dostaneme v plnosti v Božom kráľovstve. 

Amen. 

Modlitba: 
Drahý Bože, ďakujeme Ti, že si stále s nami. Tvoje slovo nás uisťuje, že nás nikdy nezanecháš ani 

neopustíš. Ďakujeme Ti, že dnes si skrze Tvoje slovo môžeme uvedomiť, že v Tebe máme spásu – 

záchranu, ktorá nás sprevádza celým naším životom. Ďakujeme Ti, že nie pre naše zásluhy, ale z Tvojej 

veľkej lásky a milosti raz dostaneme dedičstvo, ktoré si pripravil svojim verným v nebesiach. Vzdávame 

Ti úctu a slávu, lebo si jej hodný. Amen. 

Mgr. Renáta Madzinová, námestná farárka v CZ ECAV Bánovce nad Bebravou-Horné Ozorovce (POS) 

 


