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Utorok 6. septembra 2016 

Text: 1Pt 5, 5b – 11 

A všetci spoločne opášte sa pokorou, lebo Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. 
6Pokorte sa teda pod mocnú Božiu ruku, aby vás časom povýšil. 7Na Neho uvaľte všetky svoje 

starosti, lebo On sa o vás stará. 8Buďte rozvážni, bdejte! Váš protivník diabol obchádza ako 

revúci lev, hľadajúc koho by zožral; 9vzoprite sa mu, pevní vo viere, a vedzte, že takéto isté 

utrpenia sú údelom vášho bratstva po celom svete! 10Boh všetkej milosti, ktorý vás povolal v 

Kristovi do svojej večnej slávy, keď trochu potrpíte, vás zdokonalí, utvrdí, upevní a postaví na 

stály základ! 11Jemu moc naveky vekov. Amen.  

Piesne: ES č. 342, 345 

Zamyslenie nad Božím slovom: 
Do svojich schránok dostávame množstvo materiálov a rôzne správy. Teraz si predstav, že by si 

dostal takúto pozvánku: Boh všetkej milosti ťa povolal do svojej večnej slávy. Ako by si 

reagoval? Keď si to domyslíme do dôsledkov, niet krajšej správy. Dostal si na meno nebeskú 

pozvánku do večnej Božej slávy. Boh ťa volá k sebe. Boh v Ježišovi Kristovi otvára dvere do 

večnosti. Lebo je to milostivý Boh – „Boh všetkej milosti“. Stelesnením Božej milosti je Pán 

Ježiš Kristus. My sme iba slabí, hriešni ľudia. Ježiš je tým prostriedkom, ktorým z nás Boh sníma 

náš hriech a našu vinu. S Ježišom boli ukrižované naše hriechy. A aká má byť naša odpoveď na 

toto Božie konanie? „Pokorte sa teda pod mocnú Božiu ruku, aby vás časom povýšil. Na Neho 

uvaľte všetky svoje starosti, lebo On sa o vás stará.“ Pokoriť sa pod mocnú Božiu ruku znamená 

prijať, že Boh má v rukách náš život so všetkými jeho dobrými aj zlými okolnosťami. Vo svojom 

utrpení pre Krista sa majú Boží ľudia úplne podriadiť tomu, že Boh riadi naše životy. A On nás 

povýši, keď príde ten správny čas. Povzbudzujme seba, povzbudzujme druhých, aby dôverovali 

Bohu aj v utrpení, aby sa spoliehali na Jeho lásku. Lenže je tu aj Boží a náš nepriateľ – diabol. 

Peter prirovnáva diablovo úsilie k nebezpečnému levovi, ktorý krúži okolo veriacich s revom, 

aby ich zastrašil. Krúži, aby si vybral obeť. Dúfa, že veriaci budú vydesení z utrpenia, že ich utr-

penie zožerie. A ak nie utrpenie, tak ich zožerú starosti a kvôli tomu opustia Pána Ježiša Krista. 

Preto nás Peter vyzýva: „Buďte rozvážni, bdejte!“ A na záver prichádzajú slová, ktoré nám 

pripomínajú, že Pán Boh nám nakoniec nahradí všetko, čo kvôli Kristovi tu môžeme dočasne 

stratiť. Boh nás zdokonalí, utvrdí, upevní a postaví na pevný základ. My svoj život nemôžeme 

nijako uspokojivo vyriešiť, iba tak, že dovolíme Bohu, aby s nami niečo slávne urobil. On to chce 

urobiť, On to môže urobiť a On to aj urobí. Lebo On vládne na veky vekov. 

Kto tebe dnes vládne? Možno ti práve vládne strach. Možno ti práve vládnu dlhy. Možno ti práve 

vládne neschopný šéf alebo krutý manžel. Hocikto ti dnes môže vládnuť. No iba Boh má moc na 

veky vekov. Amen. 

Modlitba: 
Drahý Bože, ďakujeme Ti za to, že Ty si milostivý Boh, že nenakladáš s nami podľa našich 

hriechov, ale v Ježišovi Kristovi nám ponúkaš milosť. V Ňom si nás povolal do svojej večnej 

slávy. A hoci tu na zemi mnohokrát prechádzame utrpením i mnohými problémami, veríme, že 

náš život je v Tvojich rukách. Ďakujeme Ti, že všetky svoje problémy môžeme vložiť do Tvojich 

rúk, vediac, že keď trochu potrpíme, Ty nás zdokonalíš, utvrdíš, upevníš a postavíš na pevný 

základ. Lebo Ty máš moc na veky vekov. Amen. 
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