
Zamyslenia na týždeň po 10. nedeli po Svätej Trojici 
 

Štvrtok 9. augusta 2018 

Piesne: ES č. 345, 347 

Text: Ef 5, 15 – 20 

„15Prísne teda dbajte, ako obcujete, nie ako nemúdri, ale ako múdri. 16Vykupujte čas, lebo 

dni sú zlé. 17Preto nebuďte nerozumní, ale rozumejte, čo je vôľa Pánova. 18A neopíjajte sa 

vínom, v ktorom je roztopašnosť, ale buďte naplnení Duchom. 19Hovorte medzi sebou v 

žalmoch, hymnách a duchovných piesňach, spievajte a plesajte Pánovi srdcom. 20Dobrorečte 

stále za všetko Bohu a Otcovi v mene nášho Pána Ježiša Krista.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom:  

Apoštol Pavel píše z väzenia v Ríme niekoľko rokov po tom, ako ukončil svoj dvojročný 

pobyt v meste Efez a na okolí. Vysvetľuje, čo mu Pán Boh zjavil, a to, že Pán Boh v Kristovi 

zmieruje jednotlivcov s Ním, potom zmieruje ľudí medzi sebou a všetkých spája a zjednocuje 

v cirkvi. Myslí tým zmierenie každého, kto verí, že Pán Ježiš sa nechal obetovať za neho. 

Potom už nie je elita vyvolených jedného národa, ale všetci majú rovnaký prístup k milosti, 

odpusteniu a vzťahu s Pánom Bohom. Tí, čo to prijímajú, majú opustiť doterajší spôsob 

života neposlušnosti Bohu a majú nasledovať príklad Krista. Dobre využívať čas sa dá len 

s múdrosťou od Pána Boha a úctou k Nemu. Blázon vo svojom srdci hovorí, že Boh 

neexistuje. Blázon nemá žiadnu stratégiu pre svoj život a premeškáva príležitosti žiť pre Pána 

Boha v prostredí zla. Nerozumný nielen premeškáva príležitosti čo najlepšie využiť čas, ale 

má aj oveľa závažnejší problém: nerozumie, aký je Boží zámer pre ľudstvo a kresťanov. Kto 

dôveruje Kristovi, je pozvaný Duchom Svätým. Byť plný Ducha nie je jednorazová alebo 

neustále sa opakujúca vec. Človek nemá Ducha tlmiť, ale nechať Ho pôsobiť cez Božie slovo, 

modlitby a v spoločenstve veriacich. Duch opakovane a podľa potreby zmocňuje k chvále, 

službe a svedectvu. Rozdiel medzi tým, či je niekto naplnený vínom alebo Duchom je 

očividný. Ľudia sú pod vplyvom toho, čo na nich pôsobí: či už vína alebo Ducha. Keď v nás 

prebýva slovo Kristovo, žijeme život pod Božou vládou. Účinok tejto vlády je radostné 

vzájomné povzbudzovanie k oslave Boha a zdravé vzťahy medzi ľuďmi. Akákoľvek vhodná 

kresťanská pieseň, či už žalm, hymna alebo iná, ktorú kresťania zvyknú spievať, pomáha 

vyjadriť chválu Bohu. Spievaj srdcom a ústami, ako píše Juraj Tranovský: Dvakrát sa modlí 

ten, kto spieva, len keď srdce pri tom býva. Amen. 

 



Modlitba:  

Drahý Otče nebeský, ďakujeme, že si nás zmieril so sebou, že nás zmieruješ  jedných 

s druhými navzájom a učíš nás milovať a žiť na tejto zemi podľa príkladu Pána Ježiša. Nech 

nás vedie Tvoj Svätý Duch v plnosti. Oslavujeme Ťa a chválime za všetko, čo pre nás robíš. 

Amen.  

Mgr. Marek Hrivňák, zborový farár v CZ ECAV Súľov-Hradná 


