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Zamyslenia na týždeň po 4. pôstnej nedeli 26. 3.  

 

Nedeľa 26. marca 2017 – 4. nedeľa pôstna (Laetare) 

Piesne: ES č. 248, 459 

Text: F 1, 15 – 21 

„Ale čo? Nech sa len Kristus zvestuje akokoľvek, či naoko a či úprimne, ja sa tomu len teším a 

budem tešiť.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom:   

Pri čítaní Božieho slova vstupujeme na posvätnú pôdu. Každý prichádza s niečím – zaťažený 

konfliktom, únavou, ťažkou skúškou... Môžeme vykresliť mnoho situácií, ktoré si čitatelia 

a poslucháči Božieho slova prinášajú so sebou vo chvíli, keď počúvajú či čítajú Božie slovo. 

A do týchto ťažkých situácií zaznieva výzva: „Radujte sa!“ Určite je dôležité radovať sa 

s radujúcimi a plakať s plačúcimi. No Božie slovo nám ukazuje, že aj v čase sĺz a plaču sa máme 

radovať. Svedectvo apoštola Pavla je veľkým povzbudením. Hovorí totiž o ľuďoch, ktorí sa mu 

vedome snažia spôsobovať bolesť. Ďalej hovorí o tom, že je vo väzení a je zmierený so smrťou. 

Nenarieka, nesťažuje si. On vyznáva, že sa raduje a že sa i bude radovať. Je to rozhodnutie, ktoré 

sa prejavuje aj v praxi. On sa rozhodol pre radosť a skutočne ju i prežíva. Má dôvod na radosť. 

Pavel hovorí, že si nenechá vziať radosť tým, že mu niekto nepraje a chce mu uškodiť. U Pavla 

však vidíme, že si nenechal vziať radosť ani žiadnou bolesťou, ani zármutkom. Je to možné 

vtedy, keď sa s problémami a ťažkosťami naučíme žiť a dobre na ne reagujeme. Ďalší dôvod, 

prečo sa Pavel raduje a bude sa radovať, je ten, že sa zvestuje Kristus, Jeho evanjelium. Pavel sa 

raduje, že sú ľudia zasiahnutí a premieňaní evanjeliom. To je pre neho zásadné a dôležité. Máme 

aj my radosť z toho, že sa zvestuje Kristus? Máme radosť z toho, že sa niekto rozhodne pre Krista 

a nasleduje Ho, že sa šíri kráľovstvo Božie? Pavel hovorí, že si nenechá vziať radosť tým, že by 

bol zameraný na svoje potreby, ale že sa bude radovať z Krista a z toho, že i ďalší v Ňom 

nachádzajú radosť. Modlime sa za to, aby sa zvestovalo evanjelium, radujme sa z toho, že ľudia 

nachádzajú pravého Spasiteľa. Pavel hovorí, že tretím dôvodom jeho radosti je to, že vie, že má 

dobrú budúcnosť. Je to jeho istota. Nemá istotu spokojnej staroby a života. On má istotu v tom, 

že nech sa deje čokoľvek, nemá čo stratiť. Dokonca aj smrť je pre neho ziskom, pretože bude 

u svojho Spasiteľa. Dnes sme pozvaní k radosti. Božie slovo hovorí, že máme množstvo dôvodov 

na radosť. Rozhodneme sa my pre túto radosť? Amen. 

 

Modlitba:  

Hospodine, Pane náš nebeský! Vďaku Ti vzdávame aj za dnešný deň, v ktorom sme sa mohli 

z Tvojej milosti prebudiť. Ty si určil tento deň a my sa chceme z Toho radovať. Je mnoho 

dôvodov na radosť a na oslavu Teba. Otvor naše oči a srdcia k tomu, aby sa cez ťažkosti naučili 

pozerať na Teba a s Tvojou pomocou premáhať všetky problémy. Použi si nás v službe Tebe a k 

zvesti Tvojho evanjelia. Veď Ty si naša spása a u Teba je všetka naša budúcnosť. Amen. 
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