
Zamyslenia po 4. nedeli po Veľkej noci – 29. apríla 2018  
 

Štvrtok 3. mája 2018 

Piesne: ES č. 475, 483 

Text: 1K 4, 9 – 15 

„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.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Sme iba ľudia, a tak ako Korinťania, aj my často túžime z kresťanstva vyťažiť iba to dobré. 

To však nie je správny postoj. Pán Ježiš nám prišiel ukázať, ako vstúpiť do slobody dietok 

Božích. On sa z lásky rozhodol slúžiť a žiť pre iných. S láskou umýval nohy učeníkom, 

potupnou smrťou zomrel na kríži, aby nikto, kto verí v Neho, nezahynul. Modlil sa dokonca 

za svojich nepriateľov: „Otče, odpusť im, lebo nevedia čo činia.“ (L 23, 34) Iste nie je ľahké 

sa Mu v tom podobať. Nosíme nálepku kresťania, ale, žiaľ, nechceme byť bláznami pre 

Krista. Je nám príjemná iba tá pozitívna tvár kresťanstva. Nechceme, aby na nás svet pozeral 

ako na vyvrheľov. Dnes nám chce Pán Boh pripomenúť, že byť Jeho učeníkom aj niečo stojí. 

Jedným slovom – nasledovník Pána Ježiša sa musí vedieť obetovať. Aj v našom texte apoštol 

Pavel hovorí o tom, že byť učeníkom – apoštolom Pána Ježiša nie je ľahké. Stretávame sa 

s nepochopením, prenasledovaním, posmechom, utrpením. Pre mnohých sme ako smeti sveta. 

Ale toto všetko nás nemá odrádzať. Naopak, trpieť pre Krista je výsada. Sami zo seba to, 

samozrejme, nedokážeme. Pán Ježiš nám ukazuje príklad. Ak si chceme vymáhať rešpekt 

svojím postavením, sme na zlej koľaji. Pravým služobníkom Ježiša Krista je ten, kto je 

ochotný stať sa pre Božie kráľovstvo a pre evanjelium aj mučeníkom. Ak nosíš meno kresťan, 

ale pojmy – láska a obetovanie sa sú ti cudzie, ešte stále si nepochopil charakter Pána Ježiša. 

Amen.  

 



Modlitba: 

Pane Ježiši, ďakujem Ti, že si položil svoj život aj za mňa. Tvoja láska nepozná hranice. 

Chcem sa od Teba učiť, byť láskavý a obetavý ku každému človeku. Sám to nezvládnem. 

Preto ma, prosím, naplň svojou láskou, ktorá ma premení na láskavého a obetavého človeka. 

Amen. 

Mgr. Ivo Madzin, námestný farár v CZ ECAV Bánovce nad Bebravou-Horné Ozorovce 


