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Streda 29. júna 2016  

Sviatok apoštolov Petra a Pavla 

Text: Iz 52, 7 

Aké vzácne sú na vrchoch nohy blahozvestov, ktorí hlásajú pokoj, zvestujú blaho, hlásajú 

záchranu. Hovoria Sionu: Tvoj Boh je kráľom. 

Piesne: ES č. 483, 260 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Dnes si pripomíname Sviatok apoštolov Petra a Pavla, dvoch významných mužov v dejinách 

cirkvi, ktorí boli oslovení živým Ježišom Kristom a Jeho evanjeliom, dobrou správou o spasení. 

Na základe stretnutia s Ním sa radikálne zmenil ich život, ich hodnoty a priority, ich životné 

smerovanie. Boli premožení veľkosťou Božej nezaslúženej lásky. Ježišovo pozvanie sa dotklo ich 

sŕdc, ich najhlbšej podstaty a stali sa vernými hlásateľmi Jeho právd. Zohrali tak významnú úlohu 

pri šírení kresťanstva v počiatkoch cirkvi a ich posolstvo je stále živé i dnes. Sú vzácni v Božích 

očiach, pretože aj o nich platia slová nášho biblického textu. Hlásali pokoj, zvestovali dobrú 

správu – evanjelium, ohlasovali dobré veci a spasenie v Ježišovi Kristovi. Svojím životom 

a celou svojou službou jasne hlásali, že jedine Boh je kráľom, jedine Boh vládne. Toto ich mocné 

svedectvo zmenilo životy mnohých. A za to, že si ich Pán Boh takto vyvolil a zmocnil k službe 

pre svoje večné kráľovstvo, Mu môžeme byť i dnes vďační. Môžeme Mu ďakovať aj za mnohých 

ďalších, ktorí verne nasledovali Krista a hlásali Jeho zvesť v priebehu dejín. A rovnako Mu 

môžeme ďakovať za tých, ktorí zvestovali Krista nám a priviedli nás osobne k živej viere. Dotyk 

živého Boha zmenil a stále mení aj naše životy. Stretnutie s Ježišom Kristom nám otvorilo cestu 

k životu podľa Božieho slova. Aj my sme pozvaní a mocou Ducha Svätého vystrojení šíriť 

svedectvo viery, svedectvo o Bohu celým svojím životom. Všade tam, kde žijeme, kde sa 

každodenne nachádzame, môžeme stáť v službe Kristovi a Jeho evanjeliu, či už je to v našej 

domácnosti, rodine, medzi priateľmi, známymi, blízkymi, susedmi, kolegami, alebo hocikde inde. 

Kdekoľvek a kedykoľvek sme pozvaní a povolaní byť vzorom viery pre iných, aby aj o nás mohli 

platiť slová, že zvestujeme pokoj, prinášame dobré správy, hlásame blaho a záchranu v Ježišovi 

Kristovi a celým svojím životom svedčíme o tom, že jedine Boh je Pánom a Kráľom. Amen. 

Modlitba: 

Nebeský Pane, ďakujeme Ti za Tvojich apoštolov a všetkých Tvojich nasledovníkov 

a vyznávačov v priebehu dejín. Ďakujeme za ich príklad viery, za to, že vieru v Teba verne šírili 

a sa jej neochvejne držali za akýchkoľvek okolností. Prosíme Ťa o to, aby sme aj my dokázali žiť 

verne podľa Tvojho slova a vytrvať vo viere, ktorú si nám vložil do sŕdc. Daj, nech aj náš život 

viery môže byť príkladom a svedectvom pre iných. Pomáhaj nám k tomu svojím Duchom 

Svätým. Amen. 
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