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Zamyslenia na týždeň po Nedeli po Deviatniku 16. 2.  

 

Nedeľa 19. februára 2017 – Nedeľa po Deviatniku (Sexagesima) 

Piesne: ES č. 628, 614 

Text: 2K 11, 18. 23b – 30 

„Ale ak sa mám chváliť, svojou slabosťou sa budem chváliť.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

V uvedených slovách Písma svätého apoštol Pavel zobrazuje celý svoj život po osobnom prijatí 

Pána Ježiša. Od cesty s Pánom ho už nič neodradilo: ani zlo, ani dobro, ani pokúšanie, ani zrada, 

ani nič podobné z toho, čo uvádzajú priam až zarážajúce slová nášho dnešného textu. Za dobro, 

ktoré Pavel konal podľa vôle Božej v prospech iných, sa mu život odplácal zlým. No ani to, ani 

nič podobné ho neodradilo od poznanej pravdy, ktorou je „Kristus – život náš“. Dobre vedel, v 

koho uveril, a bol ochotný znášať súženie akéhokoľvek druhu, „len aby Krista získal“. Teda len 

a len On aby bol oslávený, a to za každých okolností, či už životom, alebo smrťou, prítomnosťou, 

alebo budúcnosťou. Teda, nielen slovom, ale aj činom, celou bytosťou osvedčoval Toho, v 

ktorého uveril, ktorému celý patril. Bol presvedčený, že „viera bez skutkov je mŕtva“, a tak sa 

neprotivil ani tomu, čo prichádzalo jedno za druhým. Vedel, že napriek všetkej ľudskej 

zlomyseľnosti predsa len posledné slovo bude mať jeho Pán, ktorému sa plne odovzdal. Na 

druhej strane sa zmieňuje aj o chvále, ktorú však vôbec nepripisuje sebe, ale pripisuje ju Pánovi, 

ktorý jediný je „hoden všetkej cti a chvály“. On vo svojej skromnosti vyznáva: Áno, budem sa 

chváliť, ale len svojimi slabosťami, aby prebývala vo mne moc Kristova. Áno, takto je jeho 

chvála odlišná od chvály iných, zahľadených len do seba. A tu apoštol Pavel aj po svojom 

obrátení je vzorom opravdivého, skutočného nasledovania Pána, ktorému prináleží všetko na nebi 

aj na zemi, ktorý jediný spravodlivo ohodnotí naše ľudské mysle, slová, činy, kde víťazí pravda, 

spravodlivosť, a nie faloš, lož a klam ako tu, na zemi. Zo všetkého vyplýva, že aj my máme 

množstvo príkladov dobrých aj zlých na ceste do večnosti. Otázka znie: Ku ktorým sa pridáme? 

Nasledujme dobro, ak nechceme večne zahynúť! Nech podobne aj nám je milostivý náš 

dobrotivý Boh a Pán požehnaný naveky. Amen. 

 

Modlitba:   

Dobrotivý a láskavý náš Bože! My nehodní a hriešni prichádzame k Tebe aj v tejto chvíli. 

Prosíme úprimne: Skloň sa k nám ako k mnohým iným, ktorí tiež boli zaťažení mnohými vinami. 

Naplň nás životom opravdivej viery v Teba. Pomôž nám v pokore prechádzať cez mnohé skúšky, 

prekážky, poníženia a s vierou v Teba premáhať i mnohé iné utrpenia, dokiaľ sme v tomto tele tu, 

v časnosti, a potom prebývať s Tebou v nekonečnej a neopísateľnej radosti. Amen. 
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