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Streda 9. marca 2016 

Text: 2K 1, 3 – 7 
3Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec milosrdenstva a Boh každého 

potešenia, 4ktorý nás potešuje v každom našom súžení, aby sme potešením, ktorým nás 

potešuje Boh, mohli potešovať tých, čo sú v akomkoľvek súžení. 5Veď ako sa množia 

naše utrpenia pre Krista, tak sa rozmnožuje aj naše potešenie skrze Krista; 6či sme totiž 

súžení (súžení sme) na vaše potešenie a spasenie, či sa nám dostáva útechy, (aj to) je na 

vaše potešenie, ktoré pôsobí, že trpezlivo znášate tie isté utrpenia, aké aj my znášame. 
7A naša nádej pre vás je pevná, lebo vieme, že ako máte účasť v utrpeniach, tak aj v 

potešení. 

Piesne: ES č. 229, 606 

Zamyslenie nad Božím slovom: 
V Božej škole je dôležité poznať a prijímať Božiu vôľu. Potrebujeme sa tomu učiť všetci 

a každodenne, či sa nám to práve hodí, alebo nie. Horu blahoslavenstiev si vybral Pán 

Ježiš za miesto, kde zaznela veľmi vzácna kázeň (Mt 5 – 7). V úvode 

hovorí blahoslavenstvá, v ktorých podáva silnú dávku povzbudenia. Ježiš sa v polovici 

týchto blahoslavenstiev obracia najmä k tým, ktorí mnohorakým spôsobom trpia. Téma 

utrpenia sa nachádza i v úvode Druhého listu apoštola Pavla Korintským. Tento list 

možno vnímať aj ako určitú Pavlovu obhajobu svojho apoštolátu. Slová o utrpení sú iste 

jeho osobnou spoveďou, lebo práve v Kristovi spoznal, kde je jeho záštita a pomoc. 

Zaiste je dobre poznať aj pôvod utrpenia. Človek totiž môže trpieť aj kvôli vlastným 

chybám, ľahostajnosti, hriechu. Pavel chce slová o utrpení adresovať predovšetkým tým, 

ktorí trpia pre Krista, ako ich Pán Ježiš spomína aj v blahoslavenstvách. Blahoslavení 

ste, keď vás hanobia a prenasledujú a luhajú na vás všetko zlé pre mňa. Radujte sa 

(prijmite od Boha potešenie), lebo vaše utrpenie má zmysel a aj ním sa buduje 

kráľovstvo Božie na zemi. 

Mnohí ľudia si myslia, že keď nás Boh potešuje, naše ťažkosti by mali zmiznúť. Keby to 

však tak bolo, ľudia by sa obracali k Bohu len preto, aby unikli bolesti, nie z lásky 

k Nemu. Musíme chápať, že prijať potešenie znamená tiež prijať silu, povzbudenie 

a nádej na zápas s ťažkosťami. Čím viac trpíme, tým viac nás Boh potešuje. Boh je 

predovšetkým Otec, ktorý dáva život a stará sa o svoje stvorenie. Božia láska uzdravuje 

a lieči. Ten, kto navštívil Izrael, sa už určite stretol s pojmom Ahava. Je to veľmi 

dobrá, liečivá kozmetika z Mŕtveho mora, ktorej názov v preklade znamená Božia láska. 

Božou láskou Židia nazvali to, čo lieči. Prežívame obdobie pôstu, pred Smrtnou 

nedeľou. V Ježišovi Kristovi sa Boh najhlbšie sklonil k človeku. Preto ak sa cítiš 

zavalený problémami, dovoľ Bohu, aby ťa potešil, ako to On vie. Pamätaj, že každá 

skúška, ktorou prejdeš, sa neskoršie stane príležitosťou slúžiť druhým, ktorí trpia 

rovnakými ťažkosťami. Amen. 

Modlitba: 
Pane Bože, ďakujem Ti za nový deň života, ktorý môžem prežívať s Tebou. Ďakujem 

Ti, že skôr ako sa tento deň začal, si ma zahrnul svojou starostlivosťou. Viem, že všetko 

o mne vieš a poznáš i chvíle bolesti, ktoré ma sužujú. Pomôž mi skúmať ich pôvod 

a vidieť východisko. Ďakujem Ti za mnoho vzácnych uistení a za potešenie, ktoré 

nachádzam predovšetkým v Tvojom slove. Prosím, uč ma poznávať Tvoju svätú vôľu. 

Ďakujem Ti, že aj dnes ma budeš viesť a pôjdeš predo mnou. Do Tvojej starostlivosti 

a lásky kladiem všetkých svojich blízkych i bratov a sestry vo viere. Amen. 
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