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Piatok 3. februára 2017 

Piesne: ES č. 376, 498 

Text: Kol 2, 8 – 15 

„Hľaďte, aby vás niekto nestrhol mudráctvom a prázdnym mámením podľa ľudského podania, 

podľa živlov sveta, a nie podľa Krista...“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Apoštol Pavel v prečítanom texte stavia do protikladu ľudskú múdrosť a z nej vyplývajúce 

hodnoty a Pána Ježiša Krista a dary, ktorých sa nám dostane vtedy, ak Ho prijmeme. „Hľaďte...“ 

je akýmsi varovaním, aby sme sa múdro a zodpovedne rozhodli, aby sme nevolili ľahkomyseľne, 

bez domyslenia dôsledkov. Máme možnosť vybrať si: ľudské alebo božské, časné alebo večné. Je 

to akoby sme dostali orechy, tešili sa na ich jadierka, a keď by sme rozlúskli škrupinu, bola by 

prázdna. Čo z toho, že orechy boli veľké a ich škrupina krásna, keď boli prázdne alebo červavé? 

Uspokojilo by nás to? Neboli by sme skôr sklamaní? Môže nám ľudské mudráctvo a mámenie 

sveta dať zmysel života, zmysel konajúcej a obetujúcej sa lásky pre druhých? Svet skôr žiada, 

berie, nárokuje si, ale hodnoty prinášajúce večný život nedáva. Čo však dáva Boh, Ježiš Kristus? 

Nuž čítajme: v Ňom dosahujeme dokonalosť, v Ňom sme vyzliekli telesnosť, v Ňom sme boli 

vzkriesení vierou v moc Boha, v Ňom nám boli odpustené všetky viny. V Ňom teda dostávame 

tie „orechové jadierka“, tie skutočné hodnoty, ktoré majú význam nielen pre plnohodnotne 

prežitý život v časnosti, ale aj pre večnosť. V Ňom sa nám ponúka najvzácnejší dar: odpustenie 

hriechov a večný život v nebi. Ľudia, ktorí dosiahli mnoho – či už v osobnej kariére, alebo to 

bolo bohatstvo, vplyv, popularita, na konci svojho života cítili prázdnotu, nenachádzali zmysel 

života, mali len prázdne škrupiny. Tí však, ktorí nasledovali Pána Ježiša Krista, nepotrebovali nič 

z toho, čo dosiahli tí prví, a predsa cítili, že ich život bol naplnený, požehnaný, lebo zmysel 

všetkému ich konaniu a žitiu dával Boh.  

Usilujme sa i my dnes, aj každý deň, ktorý nám nebeský Otec z milosti pridá, hľadať „orechy – 

plody, nie krásne, ale prázdne škrupiny“, a potom budeme na tej správnej ceste do večnosti, kde 

nám je zasľúbená odmena. Amen.  

 

Modlitba:  

Nebeský Otče, aj dnešný deň je darom Tvojej lásky a milosti. Ochraňoval si nás i našich milých 

v uplynulej noci, za čo Ti pokorne ďakujeme. Veď nás, aby nás neoklamalo nijaké mámenie 

sveta, ale nech verne kráčame za Tebou, naším milujúcim Otcom a Pánom. Nech je oslávené 

Tvoje sväté meno až naveky vekov. Amen. 
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