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Zamyslenia na týždeň po Svätej Trojici 11. 6.  

 

Nedeľa 11. júna 2017 – Svätá Trojica 

Piesne: ES č. 184, 182 

Text: Ef 1, 3 – 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...“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Vo sviatok Svätej Trojice oslavujeme Trojjediného Pána Boha, ktorého prijímame v troch 

osobách: ako Boha Otca, Boha Syna a Boha Ducha Svätého. Je to najväčšie tajomstvo – 

tajomstvo Božie. Zmyslom tohto sviatku je vstúpiť do tohto tajomstva. Zamýšľame sa nad 

podstatou kresťanského Boha. Z Pavlovej chvály a jeho dobrorečenia za spasenie v Kristovi sa 

dozvedáme, že Otec naplánoval naše spasenie, Syn ho vykonal a Duch Svätý uplatnil. Podľa 

nášho textu apoštol Pavel oslavuje Pána Boha, ktorý nás požehnal duchovným požehnaním v 

Kristovi Ježišovi. „V ňom aj vy, keď ste počuli slovo pravdy – evanjelium o svojej spáse – 

a uverili ste v Neho, boli ste spečatení zasľúbeným Duchom Svätým.“ Týmto slovom nás 

upozorňuje na dary Ducha Svätého v Trojjedinom Bohu. Svätý text patrí medzi tie, ktoré nám 

chcú povedať o celej oblasti Božieho pôsobenia na človeka. Apoštola doviedlo Božie pôsobenie 

k slávnostnej reči, keď píše: „Veď ešte pred stvorením sveta vyvolil si nás v Ňom, aby sme boli 

svätí a bez úhony pred Ním...“ Skrze Ježiša Krista predurčil nám Boh byť Mu synmi. K pozvaniu 

do vzťahu s Ním sa teda rozhodol už pred stvorením sveta, aby sme boli svätí a bez úhony pred 

Ním. Svojím prijatím nám Boh dáva milosť a lásku, čo znamená, že nám odpustil hriechy. Svoju 

milosť ponúka každému a prijme každého, kto k Nemu príde. Kľúčový vplyv má a bude mať 

Ježiš Kristus, lebo Jeho pôsobením budeme premenení. Pavel vo svojom dobrorečení upozorňuje 

aj na inú skutočnosť – na to, že tí, ktorých Boh prijal, sú Jeho dedičstvom, ktoré vykúpil. U Boha 

nie sme prijatí za svoje polepšenie alebo zásluhy. Smrť Ježiša Krista bola výkupným za nás 

a naše hriechy. Máme však ešte čakať vo viere a s nádejou na konečný deň vykúpenia, keď sa 

stretneme s Bohom Otcom a Ježišom Kristom v plnosti času. Tajomstvo Jeho vôle je zjednotiť 

v Ňom všetko: aj čo je na nebi, aj čo je na zemi. Z prečítaného textu sme sa utvrdili, že Boh Otec 

si nás vyvolil, v Ježišovi Kristovi nás vykúpil a v Duchu Svätom máme záruku večného života 

s Ním, aby sme ako Jeho vlastní boli vykúpení na chválu Jeho slávy. Amen.   

 

Modlitba:  

Dobrorečíme Ti a chválime Ťa, Bože, lebo si veľký, lebo veľká je Tvoja milosť. Vyjavil si sa 

nám ako Otec, Syn a Duch Svätý v jednej osobe. Tvoje dielo je nad náš ľudský rozum. Ty nám 

dávaš dar viery. Daj nám sily, aby sme boli v stálom spojení s Tebou, Trojjediným Bohom. 

Prosíme o dar Ducha Svätého, aby sme Ho prijímali do svojich sŕdc, aby v nich pôsobil a 

upevňoval vieru v Teba, aby sme si uvedomovali svoju hriešnosť, ale aj to, že žijeme z Tvojej 

milosti a máme nádej na večný život. Amen. 
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