
 1 

Utorok 20. júna 2017 

Piesne: ES č. 512, 540 

Text: 2K 2, 1 – 17  

„Lebo sme vôňou Kristovou Bohu aj medzi tými, ktorí sú na ceste k spaseniu, aj medzi tými, 

ktorí sú na ceste do zahynutia; týmto vôňou smrti na smrť, tamtým vôňou života na život...“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Sme vôňou Kristovou Bohu aj medzi tými, ktorí sú na ceste k spaseniu, aj medzi tými, ktorí sú na 

ceste do zahynutia – týmto vôňou smrti na smrť, tamtým vôňou života na život. Na život a na 

smrť – to sme zvykli hovoriť ako deti, keď sme potrebovali zvýrazniť vážnosť danej chvíle, keď 

sme potrebovali zdôrazniť pravdivosť nejakej správy. Apoštol Pavel zvýrazňuje poverenie 

kresťana, keď hovorí, že jedným sme na život, iným však na smrť. Pritom ide stále o ten istý jav, 

označenie nás – vôňa Kristova. Naozaj, môže byť vôňa Kristova rovnako na život, ako i na smrť? 

Môže. Zvykli sme si označovať sa za tých, ktorí sú nositeľmi dobrých správ. Nositeľmi evanjelia, 

ktoré dobrom pôsobí dobrý stav. Na to zlé však nemyslíme. Dokonca ho účelovo a programovo 

vynechávame. Kde nastala chyba? V nositeľoch, teda v nás. Zvykli sme si... a pritom sme 

zabudli... Zvykli sme si stotožniť sa s evanjeliom – tým dobrým, a tešíme sa vôňou, takmer sa 

opájame vôňou, niekedy až omdlievame od vône – svojho poverenia a nositeľstva – namiesto 

toho, aby sme boli vôňou Kristovou. A treba dodať, že je veľmi dôležité byť nielen vôňou 

Kristovou, ale predovšetkým vôňou Bohu. Zabudli sme byť práve takou vôňou Kristovou. 

Zabudli sme, že Kristus hovorí aj „Beda! Beda vám, ktorí...“ – a to je už tá vôňa smrti, ktorá, 

keď potuchlo zavanie kdesi z hĺbky pivníc hriešnosti, môže vzbudiť túžbu po živote. Aj ruža má 

svoje evanjelium – vonia omamne, ale aj pichá. To aby sme nezabudli, keď budeme čírou 

náhodou a zase „marketingovať“ evanjelium. Lebo potom o nás nebude platiť to Pavlovo: „Lebo 

nie sme ako mnohí, ktorí si robia obchod zo slova Božieho.“ Amen.  

 

Modlitba:  

Bože náš, ďakujeme Ti, že si nás urobil šerpami evanjelia. Prosíme Ťa o dary Tvojho Ducha 

Svätého, aby sme zostali vôňou Kristovou Tebe medzi všetkými. Prosíme Ťa o kyslík, lebo do 

vrcholového tábora a na štít našej spásy je ešte ďaleko. Amen. 
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