
Štvrtok 12. októbra 2017 

Piesne: ES č. 288, 489 

Text: Žid 11, 32 – 40 

„Iní zase okúsili posmech a bičovanie, ba aj putá a väzenie... Všetci títo, hoci získali vierou 

(dobré) svedectvo, nedosiahli, čo im bolo zasľúbené; lebo Boh predvídal pre nás niečo lepšie, 

aby bez nás nedosiahli dokonalosť.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom:  

Evanjelium prosperity – učenie niektorých kresťanských cirkví – učí o tom, že každý človek 

úprimne veriaci v Hospodina musí byť požehnaný, úspešný, zdravý, bohatý a šťastný. Ak 

niečo z toho nemá, je to jasný signál, že niečo v jeho duchovnom živote nie je v poriadku. Ak 

z toho urobí pokánie, opäť bude mať všetky spomínané benefity. Problémom podľa mňa je, že 

prosperitu Pán Ježiš svojim učeníkom nikdy nezasľúbil, ale, naopak, snažil sa ich pripraviť na 

prenasledovanie, mučenie, odsudzovanie či zradu, ktoré budú zažívať za svoju vieru a vernosť 

Božiemu slovu. Aj prečítané verše hovoria o ťažkých životných skúsenostiach mnohých 

Božích mužov a žien či skupín ľudí. Skutočnosť, že zažívali biedu a bolesť v akejkoľvek 

podobe, nie je hneď zlým svedectvom o ich viere. Myslím, že aj my by sme sa mali pripraviť 

na to, že vernosť učeniu Biblie nás bude stáť mnoho opovrhnutia zo strany sveta, ale aj ľudí, 

ktorí sa vyhlasujú za veriacich, ale falšujú Božie slovo a vo svojom mudrovaní sa stali 

bláznami. Trvať na Božích zásadách a pravdách, ktoré nám vo svojom slove zjavil Hospodin, 

bude pre kresťana čím ďalej, tým ťažšie. Opovrhnutie Božím stvoriteľským poriadkom zo 

strany sveta nás neraz postaví do pozície netolerantných ľudí. K mnohým rozbrojom 

prichádza už dnes pre biblické postoje k niektorým spoločenským problémom. Otázkou je, či 

vytrváme pri Božom slove a zachováme si reformačnú zásadu sola scriptura i napriek tomu, 

že budeme za svoj postoj možno už čoskoro prenasledovaní. Neustúpme tlaku spoločnosti a 

neuhnime ani o milimeter od Božej vôle pre človeka, a to ani za cenu, že utrpenie v 

akejkoľvek forme sa stane súčasťou nášho života. Keď Boh hovorí: Ty kresťan, mlč a uč sa! 

Amen. 

 

Modlitba:  

Prosíme, Pane, aby si nás naučil tak počítať naše dni, aby sme múdre srdce získali. Nedovoľ, 

aby sme sa nechali zlákať týmto svetom a falošným kresťanom a upustili od právd zjavených 

v Tvojom slove. Daj nám silu odolať tlaku spoločnosti i prenasledovaniu a pamätať si, že to, 

čo Ty nazývaš hriechom, je hriechom aj pre nás. Amen. 
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