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Štvrtok 22. decembra 2016 

Piesne: ES č. 26, 464 

Text: R 15, 7 – 13 

„Boh nádeje nech vás naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere, aby ste sa mocou Ducha 

Svätého rozhojňovali v nádeji.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Už o pár dní sú tu Vianoce. Čas veľkej nádeje. Sme si vedomí toho, že Pán Ježiš prichádza na 

zem ako náš Spasiteľ. Prišiel do strateného sveta a priniesol nám NÁDEJ: z Božej milosti sme 

opäť nájdení. Boh v Ježišovi Kristovi prišiel do slepého a hluchého sveta a priniesol nám NÁDEJ 

navrátenia duchovného zraku a sluchu – aby sme opäť videli a počuli Jeho hlas. Prišiel, aby 

obnovil naše spoločenstvo s Bohom. Toto obdobie je teda obdobím NÁDEJE. Apoštol Pavel píše 

kresťanom v Ríme, aby z čerstvej nádeje, ktorú nám dáva Kristus, čerpali toľko, koľko je len 

možné. Pozýva ich k nádeji po tom, ako ich vyzval ku vzájomnej jednote, ale aj k jednote 

s Bohom, ktorý vstupuje do nášho sveta, aby neskôr za nás zomrel a dal nám práve nádej 

vzkriesenia a večného života. Apoštol Pavel hovorí: „Boh nádeje nech vás naplní všetkou 

radosťou a pokojom vo viere, aby ste sa mocou Ducha Svätého rozhojňovali v nádeji.“ To je 

pozvanie k nádeji aj pre nás. Nie vždy ňou totiž oplývame. Naopak, veľmi ľahko a rýchlo nás 

pohltí sklamanie, nervozita, zmätok a neporiadok okolo nás či v nás. Svet nám okamžite ponúka 

svoje nádeje – také nálepkové: ekonomika rastie, vojnové nepokoje utíchajú, situácia 

s utečencami sa pomaly dáva do poriadku, na trhu sa objavil liek na liečbu závažných ochorení...  

Oprávnene sa v tom všetkom cítime stratení, prevalcovaní. A práve do takýchto dní nám znejú aj 

Pavlove slová, že je tu Boh nádeje s pripravenými darmi – darmi lásky, radosti, pokoja, viery 

a moci. Ale je to iba alternatíva? Svet verzus Boh? Kde je môj zdroj nádeje? Alebo, snáď ešte 

správnejšie: KTO je mojím zdrojom nádeje? Čo znamená mať nádej a žiť v nej? Henri J. M. 

Nouwen píše: „Nádej znamená neprestávať žiť uprostred zúfalstva, neprestávať si spievať 

v temnote. Nádej znamená vedieť, že je láska; je to dôvera v zajtrajšok, zaspávanie a zobúdzanie 

sa pri východe slnka. Nádej znamená objaviť krajinu uprostred víchrice na mori. Vidieť v očiach 

toho druhého, že mi rozumie.“ Pokiaľ máme nádej, máme dôvod k modlitbám, a najmä: sme 

v Božích rukách. Amen. 

 

Modlitba:   

Pane Bože, ďakujeme Ti, že v tomto nestálom svete si Ty pre nás istotou a nádejou. Ďakujeme 

Ti, že Ty nám nedávaš iba nádej, ale v nej môžeme prijímať radosť, pokoj, vieru a moc Ducha 

Svätého. Vkladáme svoje životy preplnené beznádejou, chaosom a neistotou do Tvojich rúk. Daj, 

aby sme tieto dni prežívali intenzívne, v pravde a v porozumení toho, že Ty prichádzaš. Pre nás. 

Amen. 
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