
Sobota 10. februára 2018 

Piesne: ES č. 386, 482 

Text: 1K 1, 26 – 31 

„26Pozrite len svoje povolanie, bratia! Nie mnohí ste múdri podľa tela, nie 

mnohí mocní, nie mnohí urodzení, 27ale čo je svetu bláznivé, vyvolil si Boh, aby 

múdrych zahanbil; čo je svetu slabé, vyvolil si Boh, aby mocných zahanbil; 28čo 

je svetu neurodzené a opovrhnuté, vyvolil si Boh, a čoho niet, (vyvolil si), aby 

zničil to, čo je, 29aby sa nikto nechválil pred Bohom. 30Z Neho aj vy ste v 

Kristovi Ježišovi, ktorého nám Boh učinil múdrosťou a spravodlivosťou a 

posvätením a vykúpením, 31aby (platilo), čo je napísané: Kto sa chváli, nech sa 

chváli v Pánovi.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Pán Boh si často do svojej služby povoláva takých ľudí, o ktorých by to ich 

okoliu neprišlo ani len na um. A často ani samotným povolaným. To bola aj 

skúsenosť apoštola Pavla, pisateľa uvedených slov. Veď či si – predtým ako 

horlivý prenasledovateľ kresťanov – pomyslel, že z neho raz bude apoštol? 

Príkladov, keď boli do Božej služby a do spoločenstva s Bohom povolaní ľudia, 

o ktorých by to nik nepredpokladal, je v Biblii veľa. Patria k nim aj kresťania v 

Korinte. Pavel, vedený Božou mocou, prišiel do tohto gréckeho mesta na svojej 

druhej misijnej ceste, aby v ňom zvestoval evanjelium o ukrižovanom a 

vzkriesenom Ježišovi Kristovi. Po jedenapolročnom pôsobení Pavla v Korinte 

tam vznikol kresťanský zbor. Boh si však cez jeho službu nevyvolil nejakých 

vysokovzdelaných ľudí, ktorí oplývali mocou a vznešenosťou. On totiž má v 

tejto veci úplne iné kritériá. Obchádza to, čomu dáva prednosť svet. Dáva 

priestor tomu, čo je v očiach sveta bláznivé, slabé, opovrhnuté – čiže pre svet 

bezvýznamné. Pavel spoznal príčinu tohto Božieho počínania: aby sa nikto 

nechválil, že si ho Boh vyvolil pre jeho osobné kvality. Členovia korintského 

zboru museli dať apoštolovi za pravdu pri spomienke na svoj stav, keď sa stali 



kresťanmi, keď ich Boh povolal v Kristovi. Sami boli „nič“, povolaní sa stali 

Božím dielom. Len skrze Krista, Jeho zásluhou sa stali múdri, spravodliví, 

posvätení, vykúpení. Všetko spomenuté duchovné bohatstvo mali od Boha v 

Kristovi, ničím k tomu sami neprispeli. Preto ich Pavel vyzval, že ak sa chcú 

chváliť, môžu to robiť iba v Pánovi, Pánom. A tak aj ty, milý čitateľ týchto 

riadkov, sťa Pánom Bohom povolaný do Jeho služby na rôznych postoch (v 

rodine, škole, zamestnaní, cirkvi...), vzdaj dnes chválu Jemu, že tak pri Tebe 

učinil a verne plň to povolanie. A nezabudni ďakovať aj za povolanie k 

vykúpeniu v Ježišovi. Amen. 

 

Modlitba: 

Nebeský Otče, ďakujeme Ti za mnohé dobrodenia, ktorými nás každý deň 

obdarúvaš, i za tento nový deň života. Ďakujeme Ti aj za to najväčšie 

dobrodenie, že si nás Krstom svätým povolal k vykúpeniu skrze obeť Ježiša 

Krista na kríži. Pomáhaj nám dnes Duchom Svätým plniť i povolanie Tvojich 

vyznávačov na všetkých miestach, kde ako kresťania žijeme a pracujeme. 

Amen. 

Mgr. Roman Sarvaš, námestný farár v CZ ECAV Babiná 

 

 


