
Piatok 8. januára 2016 

Text: 2K 4, 3 – 7 
3Ak je aj zakryté naše evanjelium, zakryté je tým, čo hynú. 4V nich zatemnil Boh tohto 

sveta myseľ neveriacich, aby sa im nerozsvietilo svetlo evanjelia o sláve Krista, ktorý je 

obraz Boží. 5Lebo nie seba kážeme, ale Krista Ježiša, Pána; o sebe však (hovoríme) ako 

o vašich služobníkoch skrze Ježiša. 6Lebo Boh, ktorý povedal: Nech z temnosti zažiari 

svetlo! - zažiaril v našich srdciach, aby svietilo poznanie slávy Božej v tvári Kristovej. 
7Tento poklad máme, pravda, v hlinených nádobách, aby sa ukázalo, že tá prenesmierna 

moc je z Boha, a nie z nás.  

Piesne: ES č. 315, 280 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 
Možno ste zažili čosi podobné, možno vás znepokojovali podobné otázky: Ako je to 

možné? Kde je problém? Možno to vo vás vyvolalo otázky: Nie je problém v tom, ktorý 

ohlasuje evanjelium? Stojí ten, čo ohlasuje evanjelium, v Božej prítomnosti? Je si toho 

vedomý? Zvestuje pravdu Božieho slova? Podobné otázky akoby nepriamo smerovali 

k apoštolovi Pavlovi v Korinte. Je potrebné reagovať. Pre porozumenie podáva apoštol 

Pavel vysvetlenie. Robí tak už o niekoľko veršov skôr: píše, o čo sa opiera jeho služba, 

odkiaľ je jeho schopnosť kázať: „z Krista Ježiša, Pána“. Apoštol si je vedomý svojho 

povolania a nachádza v tom povzbudenie, aby ani tvárou v tvár prekážkam, 

pochybovaniu a otázkam nezmalomyseľnel, ani sa nestal prispôsobivým v snahe zapáčiť 

sa poslucháčom. Je konfrontovaný so svojou osobnou skúsenosťou i s námietkou 

niektorých, že nie všetci súhlasia s jeho otvorenou, nezahalenou zvesťou (2K 3, 12). 

Apoštol Pavel nie na svoju obranu, skôr kvôli lepšiemu pochopeniu zdôrazňuje, že 

dôvodom neprijatia evanjelia nie je jeho kázanie. Pre niektorých totiž radostná zvesť je 

zvesťou zahalenou. Pretože na ich srdciach je závoj (2K 3, 14), ich odmietanie evanjelia 

ukazuje, že patria k strateným a hynú, že patria k tým, ktorým kázanie neprináša život, 

ale smrť. Túto zatemnenosť mysle neveriacich pripisuje apoštol Pavel nepriateľovi, 

ktorého jazykom evanjelistu Jána nazýva „bohom tohto sveta“. Ten zatemňuje mysle 

tých, ktorým je zakryté evanjelium, a bráni im, aby sa im nerozsvietilo svetlo evanjelia, 

aby nemohli poznať Krista ako Toho, ktorý má ako Syn účasť na Božej sláve, ktorý je 

obrazom Božím. Boh tohto sveta – Satan – klame a tí, ktorí neveria, boli ním zaslepení. 

Lákadlá tohto sveta spôsobujú, že Božia ponuka sa ukazuje ako nepríťažlivá. Apoštol 

Pavel zdôrazňuje, že obsahom jeho kázania nie je jeho JA, jeho názory, jeho vážnosť, 

jeho uznanie – ale vždy práve ukrižovaný a vzkriesený Ježiš Kristus ako jediný a pravý 

Pán – na rozdiel od „boha tohto sveta“. Sme vďační Bohu, že nás oslobodzuje svojou 

milosťou od zatemnenosti mysle, aby sme obdarovaní Jeho Duchom v bezmocnom 

ukrižovanom poznali v Božej moci vzkrieseného Krista, v ktorom sa zrkadlí Božia 

sláva, pretože je obrazom a Synom… naším Pánom a Spasiteľom… 

Modlitba: 
Ďakujeme Ti, láskavý náš nebeský Otče, za milosť, v ktorej nám evanjelium nezostáva 

zahalené a stáva sa nám mocou na spasenie. Ďakujeme za všetkých, ktorí ohlasujú 

evanjelium. Daj, nech vždy a za každých okolnosti v moci Tvojho Ducha kážu Krista 

Ježiša, Pána, nech v každom srdci svieti svetlo slávy Božej v tvári Kristovej. Ochraňuj 

nás pred zvádzaním boha tohto sveta. Ty, Pane, rozjasňuj zatemnené mysle, aby nikto 

nemusel zahynúť. Daj, nech vždy stojíme v Tvojej blízkosti; v Tvojej blízkosti 

nachádzame všetko potrebné na našej ceste. Otče, zmiluj sa nad nami. Amen. 
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