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Text: 2K 4, 6 – 10 
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. 
8Všetkým sme utláčaní, ale nie potlačení; sme tiesnení, ale si nezúfame; 9sme 

prenasledovaní, ale nie opustení; sme zmietaní, ale nehynieme; 10Ježišovo zomieranie 

nosíme stále v tele, aby aj život Ježišov zjavný bol na našom tele. 

Piesne: ES č. 449, 270 

Zamyslenie nad Božím slovom: 
V jednej obci na severe Poľska našli archeológovia úkryt, v ktorom sa nachádzali 

luxusné šperky, opaskové spony, ale aj viaceré predmety dennej potreby. Bol to poklad 

vysokej hodnoty. Existuje však poklad, ktorému sa zďaleka nevyrovnajú ani všetky 

poklady sveta. Je to najvzácnejší poklad nášho života: Pán Ježiš Kristus, skrze ktorého 

spoznávame Boha. Skrze Pána Ježiša Krista spoznávame samotného Stvoriteľa, Jeho 

lásku, milosť, a nadovšetko to, ako veľmi Mu záleží na každom jednom z nás. Otvoriť 

srdce Pánovi Ježišovi znamená dovoliť Bohu, aby sa i v našich srdciach zaskvelo svetlo, 

ktoré prekonáva aj utrpenie, aj smrť, aj najhlbšiu tmu. Syn zakladateľa moderného 

satanizmu napriek každodennému strašnému vplyvu zla sa stal kresťanom. K viere 

v Pána Ježiša Krista sa obrátila Stalinova dcéra i niektorí z teroristov dnešných čias. 

Taká je moc Božej lásky. Blahoslavený človek, ktorý úprimne hľadá Boha – On sa mu 

dá nájsť. Tak ako mudrcom, ktorí sa za kráľa Herodesa Veľkého prišli pokloniť 

narodenému Mesiášovi. Tento poklad máme v hlinených nádobách – v nás, kresťanoch. 

Tak ako tie hlinené nádoby sú nedokonalé, krehké, aj my sme len obyčajní ľudia. Často 

zarmucujeme Pána Boha, sme slabí, ale predsa môžeme niesť vzácne svetlo evanjelia 

všade, kdekoľvek sme. Corrie den Boom, známa holandská kresťanka, bola počas 2. 

svetovej vojny spolu so svojou sestrou v koncentračnom tábore za pomoc 

prenasledovaným Židom. Ani kruté podmienky, v ktorých tam žili, nedokázali uhasiť 

svetlo Božej lásky v ich srdciach. Mali poklad, ktorý bol požehnaním pre mnohé ženy, 

uväznené spolu s nimi. Aj keď telesne trpeli, duchovne sa posilňovali. Nenápadná, 

krehká hlinená nádoba môže ukrývať poklad vysokej ceny. Vážme si tento najdrahší 

poklad svojho života, neustávajme vo vernosti, viere a v poslušnosti k nášmu Pánovi. 

Žijeme v mravne veľmi zlých, nebezpečných časoch pred Jeho druhým príchodom, 

ktorý sa veľmi približuje. Nebojme sa posmechu, nepochopenia, prenasledovania za 

svoju vieru. Prosme o milosť, aby sme zotrvali verní do konca života. „Kto víťazí, tomu 

umožním sedieť so mnou na mojom tróne tak, ako aj ja som zvíťazil a sedím so svojím 

Otcom na Jeho tróne.“ (Zjav 3, 21) Amen. 

Modlitba: 
Pane náš, ďakujeme Ti za svetlo, ktoré si vložil do našich sŕdc, ktoré máme v Tebe 

samom. Ďakujeme, že si používaš nás, obyčajných, nedokonalých ľudí. Prosíme, 

posilňuj nás vo viere a dôvere v Teba, aby všade, kdekoľvek sme, prinášali sme Tvoje 

svetlo tým, ktorí ešte žijú v tme. Prosíme Ťa za všetkých prenasledovaných pre Tvoje 

meno. Ty sám buď ich pokojom, zástancom i ochrancom. Prosíme Ťa, pomôž nám skrze 

svojho Svätého Ducha žiť Tebe na chválu. Amen. 
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