
Zamyslenia na týždeň po 2. adventnej nedeli 10. 12. 2017 

Nedeľa 10. decembra 2017 

2. nedeľa adventná 

Piesne: ES č. 6, 9 

Text: Žid 6, 9 – 12  

„9Ale čo sa vás týka, milovaní, aj keď takto hovoríme, sme presvedčení o 

lepšom, totiž, že dosiahnete vykúpenie. 10Lebo Boh nie je nespravodlivý, aby 

zabudol na vašu prácu a lásku, ktorú ste dokazovali voči Jeho menu tým, že ste 

posluhovali svätým a ešte posluhujete. 11Túžime však, aby každý z vás 

preukazoval takú istú horlivosť s plnou istotou nádeje až do konca, 12aby ste 

nezleniveli, ale napodobňovali tých, čo svojou vierou a trpezlivým očakávaním 

stali sa dedičmi zasľúbení.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom:  

Ježiš prišiel zo svojej slávy, ktorú mal u nebeského Otca a prijal podobu 

služobníka. Ponížil sa! Svojou službou na zemi, ktorú začal svojím narodením 

v Betleheme a ktorú zavŕšil obeťou na golgotskom kríži, nám dal možnosť 

dosiahnuť vykúpenie. Zároveň sa Jeho pozemský život ako služobníka 

hriešnikov stal pre všetkých Jeho nasledovníkov príkladom, aby sme aj my mali 

otvorené oči pre druhých ľudí a stali sa pre nich oporou vo všetkých peripetiách 

života. Je však veľmi dôležité, aby sme si ujasnili, čo má byť prioritou našej 

služby. Možno sa nad slovami, že si máme ujasniť priority našej služby niekto 

začuduje a spýta sa: V čom je problém? Veď máme svojim blížnym 

preukazovať skutky lásky a milosrdenstva! Táto odpoveď je samozrejme 

správna, ale vieme, čo je prioritou lásky a milosrdenstva? Tu by mi 

nepomenovaný oponent mohol povedať: Prečítaj si podobenstvo a milosrdnom 

Samaritánovi. V ňom Pán Ježiš zaujal jasný postoj k tejto téme. Ale vec je 

v súčasnom duchovne vyprahnutom svete komplikovanejšia, ako sa zdá. Lebo 

dnes väčšina ľudí okolo nás nepotrebuje, aby sme im podali skyvu chleba, alebo 

ich zaodeli. Dnešný človek má absolútny chaos, komu a čomu má veriť. A táto 

bezradnosť má čím ďalej tým väčší dopad aj na spoločnosť, ktorá sa stále viac 

a viac prepadá do morálneho ale aj ekonomického úpadku. Preto som 

presvedčený, že je veľmi dôležité, aby sme si ujasnili priority našej pozemskej 

služby. A viete, čo je tou prioritou? Známy renesančný maliar, prívrženec 

Martina Luthera, namaľoval obraz nášho reformátora, ako stojí na kazateľnici. 

Pod kazateľnicou sú ľudia, ktorí ho počúvajú. Luther im prstom ukazuje na kríž, 

na ktorom visí telo Pána Ježiša, z ktorého tečie krv. A to je priorita našej 

kresťanskej služby pre dnešného duchovne zmäteného človeka. Ukázať mu, že 

jediná cesta, ktorá má cieľ, vedie cez Kristov kríž. Amen. 



 

Modlitba: 

Pane Ježiši, ďakujem Ti, že si prijal podobu služobníka a prišiel si na tento svet, 

aby si nás vykúpil. Prišiel si ako malé dieťa a okúsil si všetky strasti ľudského 

života. Tak si porozumel našej biede a nášmu zúfalému, ale nie beznádejnému 

boju proti hriechu. Ty však si hriechu neučil a svojou obeťou si nám otvoril 

cestu k víťazstvu a k službe. Preto mi daj vierou prijať, že si zomrel aj za mňa 

a daj mi silu byť Tvojím služobníkom, ktorý sa nikdy nebude hanbiť hlásať, že 

jediné vykúpenie a záchrana sveta je pod Tvojím krížom. Amen. 
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