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Streda 7. júna 2017 

Piesne: ES č. 248, 257 

Text: Ef 1, 11 – 14 

„V Ňom aj vy, keď ste počuli slovo pravdy – evanjelium o svojej spáse – a uverili ste v Neho, boli 

ste spečatení zasľúbeným Duchom Svätým, ktorý je závdavkom nášho dedičstva, aby sme ako 

Jeho vlastní boli vykúpení na chválu Jeho slávy.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Keď malé dieťa dostane neobyčajný darček, má z neho veľkú radosť. My dospelí takú radosť 

prežívame zriedka. A predsa Božie slovo nás chce naplniť práve takou radosťou. Radosťou 

z vykúpenia. Radosťou z toho, čo pre nás urobil Kristus. Niekedy je nám ťažko radovať sa, keď 

máme starosti a problémy, keď máme pocit, že nikoho nemáme. Tento svet ukazuje na tak veľa 

problémov, ktoré musí človek v živote zvládať! Ale Boh ukazuje na to, že aj v tom všetkom 

môžeme prežívať radosť. Veď Boh ponúkol svetu záchranu tak, ako si to už dávno naplánoval. 

Boh je zvrchovaný, zodpovedný. Keď budeš mať pocit, že tvoj život je jeden veľký chaos, 

spomeň si na to. Boh má svet i tvoju situáciu pevne v rukách. Preto aj vtedy, keď prežívaš 

smútok a bolesť, môžeš sa radovať z Božej prítomnosti, pomoci a ochrany. Raduj sa z toho, čo je 

dôležité: že Boh ťa prijal, že ťa miluje a koná pre teba. Je dôležité, aby sme sa vedeli radovať 

z Boha, z nášho vykúpenia. Dostali sme pečať na náš kresťanský život. Tou pečaťou je Duch 

Svätý. On nám pomáha prežiť život na Božiu chválu. On je potvrdením, pečaťou, že nebeské sily 

aj v mojom živote sú v činnosti, ak žijem s Kristom. Duch Svätý je taká malá ochutnávka, 

preddavok nebeskej slávy. On ťa chráni, pomáha ti v tvojom rozhodovaní, pri životných plánoch. 

Duch Svätý ti dáva vnútornú istotu, že patríš Bohu – si vykúpený. Boh nám dáva nielen v radosti 

prežiť náš pozemský život, ale vedie nás i do tej konečnej radosti. Aj keď Boží ľud neraz musí 

prežívať útlak a ťažkosti, aj keď sme vystavovaní nenávisti a prenasledovaniam, Duch Svätý nám 

dáva istotu, že ľud, ktorý si Boh vyvolil za vlastníctvo, raz dosiahne konečné oslobodenie. Duch 

Svätý je pre nás zárukou, že Boh splní, čo sľúbil. Je to základný vklad, prvá splátka, ktorá dáva 

váhu podpisu na novej zmluve. Zmluve, ktorá hovorí, že máš večný život so všetkými 

požehnaniami, ktoré sčasti môžeš zažívať teraz a raz ich naplno zažiješ vo večnosti. Amen. 

 

Modlitba:   

Nebeský Otče, ďakujem Ti za nádherný a dokonalý plán, ako zachrániť každého človeka. 

Ďakujem, že môj život napĺňaš láskou a dôverou k Tebe a že sa môžem radovať za každých 

okolností, v každej životnej ťažkosti z toho, že si blízko pri mne a si mi na pomoci. Daj, nech 

radosť z môjho spasenia naplní moje srdce radosťou a táto radosť nech prináša požehnanie do 

všetkých mojich dní prežitých s Tebou. Udeľ mi, prosím, aj moc svojho Ducha Svätého, aby som 

nestrácal dôveru v Tvoju pomoc, ale práve skrze Neho mi udeľ istotu, že Ti patrím, že som pevne 

v Tvojich rukách, že ma nič neodlúči od Tvojej lásky. Amen.  
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