
Zamyslenia na týždeň po 2. nedeli po Svätej Trojici 
 

Sobota 16. júna 2018 

Piesne: ES č. 257, 280 

Text: F 1, 12 – 18 

„12Bratia, chcem, aby ste vedeli, že šíreniu evanjelia len poslúžilo, čo sa deje so mnou, 13a 

to tým, že sa rozhlásilo po celej strážnici aj medzi všetkými ostatnými, že ma väznia pre 

Krista, 14a väčšina bratov v Pánovi sa mojimi putami utvrdila v presvedčení a stali sa 

smelšími bez bázne hlásať slovo Božie. 15Pravda, niektorí kážu Krista zo závisti a 

hašterivosti, ale iní predsa z dobrej vôle. 16Tí, čo to robia z lásky, vedia, že som tu na obranu 

evanjelia, 17ale ktorí zvestujú Krista z hašterivosti, a nie z čistého úmyslu, myslia si, že 

pridajú súženia mojim okovám. 18Ale čo? Nech sa len Kristus zvestuje akokoľvek, či naoko a 

či úprimne, ja sa tomu len teším a budem tešiť.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Ako podávate ľuďom ruku? Šikovný psychológ vám dokáže podľa podania vašej ruky 

povedať základné údaje o vašej povahe. Dívaš sa vtedy druhému do očí, či sklopíš zrak? To 

znamená, že sa cítiš voči nemu menejcenný, alebo sa pozeráš vtedy niekam inam? To ním 

buď opovrhuješ, alebo pred ním niečo skrývaš. Poznáte podanie štýlu tzv. mŕtvej ryby? 

Svedčí o slabom sebavedomí... Náš stisk má byť pevný a jasný, dívaj sa pri tom do očí! 

Rovnako je druhými ľuďmi čitateľná aj naša viera. Zaujímavé, že niekedy ju z nášho života 

dokážu odčítať druhí lepšie, než my sami. Pretože my sa budeme ospravedlňovať, 

vysvetľovať si dôvody, prečo sme sa zachovali spôsobom, akým sme sa zachovali a niekedy 

máme vôbec nejakú pokrivenú vieru vytvorenú vlastným pohľadom, názorom. Ale ľudia 

v našom okolí nás poznajú veľmi dobre, poznajú náš slovník, poznajú naše spôsoby, najmä 

keď sa niečo nedarí, poznajú, čomu dávame prednosť pred inými hodnotami. Apoštol skončil 

vo väzení. Väzenie riadne prevetralo jeho vieru, veď ho od nej malo vlastne odnaučiť. Ale on 

sa aj za mrežami ukázal ako kresťan, ktorý stojí na pevnom základe. Spoznali to tí, ktorí tam 

boli spolu s ním a evanjelium sa namiesto umlčania šírilo ešte viac. Tak sa prejavuje kresťan! 

Ako je to teda s nami? Aj my sa hlásime k nášmu Spasiteľovi, ale pritom aj vydávame 

patričné ovocie kresťana? Na záver taká klasická kazateľská otázka: Keď stlačia pomaranč, čo 

z neho vyteká? Chutná šťava. A čo vyteká z kresťana, keď stlačia jeho? Modlitby a duchovné 

piesne! (pozri na apoštola Pavla vo väzení – Sk 16, 25) Amen. 

 



Modlitba:  

Drahý náš nebeský Otče, ďakujeme Ti za nádherný oblak svedkov kresťanskej viery v 

Písmach, histórii aj v našom okolí, na ktorých smieme vidieť, aké je dobré patriť Tebe a mať 

pokoj v duši. Aj my túžime byť im podobní, aby aj o nás naše deti, naši súrodenci či priatelia 

mohli vyznávať, že sme telom i dušou Tvoji a že to svoje kresťanstvo nehráme iba naprázdno. 

Prosíme, buď nám vždy blízky cez svojho Svätého Ducha, aby sme v Ňom nasledovali Tvoju 

vôľu, zakladali si život na spásnom skutku nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista, a tak boli 

skutočným svetlom tomuto svetu a dobrou soľou tejto zemi, ktoré budú pozývať na cestu 

s Tebou aj všetkých ľudí naokolo! Amen. 
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