
Zamyslenia na týždeň po 5. nedeli po Svätej Trojici 
 

Sobota 7. júla 2018 

Piesne: ES č. 396, 316 

Text: 2K 13, 10 – 13 

„10Toto píšem ako neprítomný preto, aby - keď budem prítomný - nemusel som pokračovať 

prísne podľa moci, ktorú mi dal Pán, aby som budoval, a nie boril. 11Nakoniec, radujte sa, 

bratia, zdokonaľujte sa, napomínajte sa, buďte jednomyseľní, zachovávajte pokoj a Boh lásky 

a pokoja bude s vami. 12Pozdravujte sa vospolok svätým bozkom. Pozdravujú vás všetci svätí. 

13Milosť Pána Ježiša Krista a láska Božia a účastenstvo Ducha Svätého so všetkými vami! 

[Amen.]“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom:  

Dnes čítame koniec Druhého listu Korintským, kde stojí prianie a pozdrav samotného 

pisateľa. Posledný verš nám je viac-menej známy. Priam by sme mohli povedať, že ho 

poznáme naspamäť. Počúvame ho každú nedeľu z kazateľne, pri každom jednom 

kresťanskom stretnutí. Akosi nám po rokoch toto prianie, požehnanie zovšednelo. Už nám to 

príde automatické. Ale je prianie lásky Božej, účastenstva Ducha Svätého a milosť nášho 

Pána Ježiša Krista automatické? Pretože toto požehnanie nesie v sebe oveľa viac ako len tieto 

znaky prítomnosti Boha v našom živote. Apoštol v predošlých veršoch píše, že sa máme 

radovať, zdokonaľovať, napomínať sa, žiť v jednote, zachovávať pokoj. Apoštol nás jasne 

napomína, že máme na sebe pracovať. Máme sa snažiť byť lepšími. Nezabúdať na prikázanie 

lásky, na mnohé slová Pána Ježiša Krista. Nezabúdať byť dobrým kresťanom. Nemáme sa 

zdokonaľovať len v našom civilnom živote, v práci, škole, ale aj v duchovnej oblasti. 

Nezabúdať pracovať na našich vzťahoch. Napomínať sa v láske, a nie v egoistickej túžbe 

poukázať, že som lepší. Zachovávať pokoj, a nie hľadať príležitosti a chvíle, ako vnášať do 

nášho života stres a nepokoj. Máme byť jednomyseľní. Hľadať spoločný cieľ a jednu cestu, 

ktorá k nemu povedie. „A Boh lásky a pokoja bude s vami.“ Tam, kde sa nachádza nepokoj, 

nejednotnosť, egoizmus, snaha len prežívať, si láska Božia nenachádza cestu. Pracujme 

spoločne na tom, aby sme nachádzali ako veriaci spoločný cieľ. Cieľ večného života, 

spoločenstva s Hospodinom. Amen. 

 

Modlitba:  



Milostivý Hospodine, prosíme Ťa, dávaj nám nachádzať jednotu. Poznať pravý cieľ nášho 

života, ktorý máme vo večnom živote a nehľadať zmysel života v potýčkach, hrách, ktoré nás 

nútia ukazovať a pracovať na svojej dokonalosti. Drahý Otče, posielaj nám Ducha Svätého, 

aby mohol dávať rásť semienku viery zasiatemu v nás pri Krste svätom. Nech slová o Tvojom 

požehnaní sú pre nás živým slovom, ktoré nás bude sprevádzať celý život. Amen. 

Mgr. Jana Juššíková, zborová farárka v CZ ECAV Nové Sady 

 

 


