
Zamyslenia po 3. nedeli po Veľkej noci – 22. apríla 2018  
 

Utorok 24. apríla 2018  

Piesne: ES č. 384, 538 

Text: 1K 4, 9 – 16 

„9Lebo tak sa mi zdá, že nám, apoštolom, vykázal Boh posledné miesto ako odsúdeným na 

smrť; veď sme sa stali divadlom svetu, aj anjelom aj ľuďom. 10My sme blázni pre Krista, a vy 

rozumní v Kristovi. My slabí, a vy silní; vy slávni, a my znevažovaní. 11Až do tejto hodiny aj 

hladní sme, aj smädní, aj nahí, aj bití, aj bez prístrešia, 12aj sa namáhame, pracujúc 

vlastnými rukami; zlorečia nám, a my dobrorečíme; prenasledujú nás, a my trpíme; 

13hanobia nás, a my sa im prihovárame. Sme ako smeti sveta, vyvrheľmi všetkých až dosiaľ. 

14Nepíšem toto preto, aby som vás zahanbil, ale aby som vás priviedol k rozumu ako svoje 

milované deti. 15Lebo keby ste mali aj desaťtisíc vychovávateľov v Kristovi, otcov však 

nemáte mnoho; veď ja som vás evanjeliom splodil v Kristovi Ježišovi. 16Preto vás 

napomínam: napodobňujte ma! ” 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Grécky zemepisec a cestovateľ Strabon raz napísal, že „nie je každému človeku dané 

navštíviť Korint,“ čím narážal na zlú povesť mesta. S podobnou nemravnosťou sa stretol 

Luther pri návšteve Ríma. V súčasnosti sa niektoré vychýrené kúty sveta tiež nemajú čím 

chváliť. Korintskí kresťania boli na seba pyšní. Živilo ich presvedčenie, že ich zbor je 

skutočne prospešný a je už „hotový“. Práve toto je im vyčítané v 8. verši: „už ste sa nasýtili; 

už ste zbohatli.“ Pavlove uštipačné, no oprávnené narážky pokračujú aj v našom texte, ale na 

konci ich zmierni láskyplným vysvetlením: „Nepíšem toto preto, aby som vás zahanbil, ale 

aby som vás priviedol k rozumu ako svoje milované deti.“ (v. 14) On by tiež chcel byť do 

takej miery oslobodený skrze Krista ako adresáti listu a mať za sebou všetky utrpenia, ktoré 

ako blázon pre Krista musel prežívať. Ale Pavel a jeho nasledovníci si uvedomujú, že „sluha 

nie je väčší ako jeho pán“, oni sú „ako smeti sveta, vyvrheľmi všetkých až dosiaľ.“ 

Korinťania si myslia, že sú silní a chvália sa svojou povesťou a bezúhonnosťou vo svete. 

Naopak, apoštol si uvedomuje svoju slabosť, zraniteľnosť a vymenuje autentické znaky 

služby pre Krista. Pre tých, ktorých, podobne ako Korinťanov, nasycuje ich spoločenské 

postavenie, povesť a popularita, je veľmi ťažké vykonávať nezištnú službu. Preto rastie cirkev 

v krajinách tzv. tretieho sveta, lebo ich obyvatelia sú blízko k novozmluvnému chápaniu 

kresťanstva. Boh si vyvolil bláznov, slabých a znevážených, pretože individualistickí 



kozmopoliti majú iba zriedka pochopenie pre skutočné problémy sveta. Apoštol Pavel nepatril 

medzi paternalistických vodcov, ale medzi tých, ktorí správne chápali svoje vodcovstvo. Preto 

je aj dnes autentické a prijateľné jeho otcovské napomínanie: „Napodobňujte ma.“ Amen.  

 

Modlitba:  

Nebeský Otče, ďakujeme Ti za povolanie do našej každodennej služby. Oslavujeme Ťa, že pri 

vykonávaní našich povinností, statočnej a oddanej práci prichádza ako odpoveď Tvoje 

požehnanie. Ďakujeme Ti za obeť Tvojho Syna ako aj za príklad ostatných veriacich. Prosíme 

Ťa, aby si nás oslobodil od falošných sebaklamov, od sebeckosti. Daj nám spoznať naše 

možnosti ale aj hranice. Amen. 

Mgr. Olivér Nagy, zborový farár v CZ ECAV Dolné Saliby  


