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Zamyslenia na týždeň po 4. nedeli po Veľkej noci 14. 5.  

 

Nedeľa 14. mája 2017 – 4. nedeľa po Veľkej noci  

Piesne: ES č. 139, 283 

Text: Sk 16, 23 – 34  

„I pýtal si svetlo, vbehol a trasúc sa padol pred Pavlom a Sílom, vyviedol ich, hovoriac: Páni, čo 

mám činiť, aby som bol spasený?“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Existuje nebezpečenstvo, že životom putujeme ospanliví. Keď sa medzitým stane nejaký otras, 

zemetrasenie, keď sa vytrhneme zo sna, je možné, že urobíme nesprávny krok. „Keď sa žalárnik 

prebudil a dvere väzenia videl otvorené, tasil meč a chcel si vziať život.“ No žalárnik vo Filipách 

mal veľkú milosť: mal pri sebe Pavla a Síla. A tak, keď sa zobudil zo sna, mal sa koho opýtať, čo 

má robiť. Spýtal sa: „Čo mám činiť, aby som bol spasený?“ Ak nás trápi a sužuje životná 

ospanlivosť, nerozhodujme sa sami, zvlášť nie v okamihoch, keď sa „strhneme zo sna”. 

Opýtajme sa, požiadajme o radu Pána Boha. Prosme a počúvajme ozvenu Božieho odkazu, 

Božieho posolstva. Chráňme sa rozhodnutí bez toho, aby sme sa poradili s Hospodinom, svojím 

Bohom. Zoberme si príklad od Pavla a Síla, ktorí sa v ranách a bolestiach aj okolo polnoci 

modlili a spievali Bohu chvály. Nie je hanba priznať si ospanlivosť, ale následne sa treba v 

pokore spoľahnúť na Hospodina a oprieť sa o Neho. Pokorný prístup neraz zachraňuje. Aj 

žalárnik v pokore padol na kolená pred Pavlom a Sílom, a trasúc sa, pýtal si svetlo, hľadal 

záchranu, spasenie. A počul Božie slovo: „Ver v Pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom!” 

Pán Ježiš nám zjavil obraz o Bohu a predstavil nám Ho ako milujúceho Otca. On nás miluje. Je 

naším priateľom. Toto je možné dosiahnuť len vtedy, keď sa človek stane novým, 

znovuzrodeným človekom. Takými sa môžeme stať z milosti Božej skrze vieru v Pána Ježiša 

Krista, v Jeho slávne vzkriesenie, v Jeho synovstvo Božie. Kresťanská existencia je len vtedy 

pravá, vierohodná, plodná, ak človek koná z vnútornej poviazanosti s Učiteľom, s Pánom. 

Nemôžeme nič vykonať bez Ježiša Krista. Preto: „Ver v Pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj 

dom!” Amen. 

 

Modlitba:  

Hospodine, Ty si vždy prítomný so svojou dobrotou a láskou. Daj, aby sme na to pamätali, keď 

budeme osamelí a opustení. Ty si náš Boh, k Tebe smieme vždy prichádzať. Ty si s nami každý 

deň nášho života. Ty nás stále miluješ. Daj, nech aj naďalej staviame na Tvojej milosti a hľadíme 

na Tvoju lásku. Úplne sme odkázaní na Teba. Zostaň pri nás. Amen. 
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