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Zamyslenia na týždeň po 7. nedeli po Svätej Trojici 

 

Nedeľa 10. júla 2016 – 7. nedeľa po Svätej Trojici 

Text: Sk 2, 41 – 47 
41A tí, čo ochotne prijali jeho slová, dali sa pokrstiť; i pripojilo sa v ten deň okolo tritisíc duší. 
42Títo zotrvávali v apoštolskom učení a v spoločenstve, v lámaní chleba a na modlitbách. 43I 

prišla bázeň na všetky duše, a apoštolovia robili mnoho zázrakov a znamení. 44A všetci veriaci, 

ktorí boli pospolu, všetko mali spoločné, 45aj statky a majetky predávali a rozdeľovali všetkým, 

ako kto potreboval; 46deň čo deň zotrvávali jednomyseľne v chráme, lámali chlieb po domoch a 

prijímali pokrm s plesajúcim a úprimným srdcom, 47chválili Boha a boli obľúbení u všetkého 

ľudu. A Pán pridával na každý deň tých, ktorí boli zachránení.  

Piesne: ES č. 265, 406 

Zamyslenie nad Božím slovom: 
Slová zo Skutkov apoštolov sú odrazom Petrovej účinnej reči po zoslaní Ducha Svätého na 

apoštolov. Peter, naplnený darom Ducha Svätého, nebojácne zvestuje Ježiša Nazaretského, muža, 

ktorého zamordovali, ktorého dali pribiť na kríž, ale Boh Ho vzkriesil. Ježiš Kristus žije a viac už 

neumiera, lebo zvíťazil nad mocou diabla, nad večnou smrťou. Pod vplyvom týchto silných rečí 

naplnených Duchom Svätým mnohí ľudia spoznali pravdu a do svojho života ako záchranu 

vpúšťajú Ježiša Krista, Toho ukrižovaného a vzkrieseného. Na dôkaz toho dávajú sa pokrstiť, ako 

o tom svedčí Písmo sväté – veď v ten deň bolo pokrstených okolo tritisíc duší. Títo noví 

kresťania sa pripojili k dovtedajším Ježišovým nasledovníkom, ktorých vyučovali apoštoli, 

zotrvávali v apoštolskom učení, zúčastňovali sa modlitebného spoločenstva a spoločenstva 

vyznávačov Krista. Ľudia, ktorí uveria v Ježiša Krista a sú vo viere začiatočníci, potrebujú viac 

duchovnej starostlivosti, potrebujú viac počuť o Božích veciach, učiť sa, zotrvávať na modlitbách 

v spoločenstve bratov a sestier, aby vo viere vyzreli, zmocneli a upevnili sa. Preto je potrebné 

vo sviatočný deň, ako je i nedeľa, zotrvať v Božích veciach, aby sme aj my na duchu mocneli 

a rástli, vychovávaní slovom Božím, posilnení sviatosťami a utvrdení vo viere, že to 

spoločenstvo, ktoré tvoríme, je pravé spoločenstvo dietok Božích. Kresťania v Jeruzaleme 

pochopili, že všetci veriaci sú ich bratmi a sestrami vo veľkej Božej rodine, a preto mali všetko 

spoločné, aby sa spoločne mohli tešiť z Božieho požehnania. Pre neveriaceho človeka je ťažké 

pochopiť fakt, že by sa mal o svoj majetok a bohatstvo s niekým deliť, keď ho ženie predstava 

o sebestačnosti, o zabezpečení svojho pohodlia a vytvorení vlastného sveta, kde je iba on, 

a nepotrebuje už nikoho, ani Pána Boha a Spasiteľa. Na druhej strane veriaci človek, ktorý patrí 

do Božej rodiny, vie, že podľa vzoru Pána Ježiša Krista má iným pomáhať. Ženie ho k tomu 

láska k blížnemu a viera, ktorú nasledujú skutky. Takéto zdravé spoločenstvo veriacich ľudí 

priťahuje aj neveriace okolie bližšie ku Kristovi. Zdravá cirkev, ktorá je plná lásky, by mala deň 

čo deň rásť, silnieť a byť živým svedectvom. 

Milí bratia a milé sestry, čo robíme pre to, aby náš cirkevný zbor, naša cirkev boli miestom, ktoré 

bude iných priťahovať ku Kristovi? Amen. 

Modlitba: 
Nebeský Bože, ďakujeme Ti za tento nedeľný deň, za spoločenstvo, ktoré máme so živým 

Kristom pri Tvojom slove a prijímaní sviatostí. Daj, prosíme, aby spoločenstvo, ktoré vytvárame, 

bolo dobrým svedectvom živého Pána Ježiša Krista aj pre iných, hodné nasledovania 

a prebývania vo veľkej rodine Božích dietok. Amen. 
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