
Zamyslenia na týždeň po 4. nedeli po Svätej Trojici 
 

Piatok 29. júna 2018 

Sviatok apoštolov Petra a Pavla 

Piesne: ES č. 386, 482 

Text: Mt 16, 13 – 19 

„13Keď Ježiš prišiel do krajov Cezarey Filipovej, spýtal sa svojich učeníkov: Za koho 

pokladajú ľudia Syna človeka? 14Odpovedali: Jedni za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša, zase iní 

za Jeremiáša alebo za jedného z prorokov. 15Opýtal sa ich: A vy za koho ma pokladáte? 

16Odvetil Šimon Peter: Ty si Kristus, Syn Boha živého. 17Odpovedal mu Ježiš: Blahoslavený 

si, Šimon, syn Jonášov, lebo telo a krv ti to nezjavili, ale môj Otec, ktorý je v nebesiach. 18A 

ja ti hovorím: Ty si Peter, a na tej skale postavím svoju cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. 

19Dám ti kľúče kráľovstva nebeského, a čokoľvek zviažeš na zemi, bude zviazané na 

nebesiach, a čokoľvek rozviažeš na zemi, bude rozviazané na nebesiach.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom:  

Sviatok Petra a Pavla patrí k dedičstvu nadobudnutému predreformačnou cirkvou a prežil aj 

reformačné zmeny v liturgii. Uvedená časť Božieho slova pojednáva o Petrovi. Akého Petra 

stretávame v evanjeliách? Zoznamujeme sa s ním ako s rybárom, ktorý zanechá siete 

prinášajúce obživu jemu aj jeho rodine a dá sa bez otázok nasledovať Pána Ježiša. Po 

veľkonočných udalostiach však opäť berie do rúk tie zanechané siete a zvádza k tomu aj 

ostatných. Peter je ten, ktorý chodí po mori, ale vzápätí sa v strachu z vetra začína topiť. 

Petrovi bolo dané od Otca spoznať, kto je Ježiš z Nazareta, a predsa trikrát krátko po sebe sa 

zaprisaháva, že Ho nepozná. Peter je ten, kto navádza Ježiša, aby sa vykašľali na všetkých 

ostatných a zostali na Hore premenenia, kde im je dobre. Peter odhovára Ježiša, aby sa vydal 

na cestu umučenia a smrti a Ježiš ho napomína: „Choď za mňa satan...“ A zase sme Petra 

pristihli pri tom, ako sa snaží zistiť, čo bude mať z toho, že všetko zanechal, teda či sa mu to 

oplatí. Petra by sme dnes obvinili z radikalizmu, lebo pre svoj postoj či vieru tasil meč. 

Zaslúži si takýto človek, aby mal v cirkvi sviatok? Nedajme sa zlákať k tomu, aby Peter či 

Pavol boli našimi evanjelickými „svätými“, ktorých si akosi mimovoľne zbožstvíme. 

Nehľaďme na nich ako sochy stojace na piedestáli. Nie, veď obaja boli obyčajní chlapi z mäsa 

a kostí a priamo z Biblie vieme o ich víťazstvách i pádoch. Počas tohto sviatku nevidíme to, 

akí oni boli „významní“, ale pozrime sa na Pána Boha a Jeho veľkosť, keď si na budovanie 



svojho kráľovstva dokázal použiť aj ich. A keď ich, tak aj mňa a teba, ak Mu to dovolíme. 

Amen. 

 

Modlitba:  

Pane Ježiši, ďakujeme Ti že každého voláš, aby Ťa nasledoval, a keď tak urobí, Ty skrze neho 

dokážeš urobiť veľké veci pre vznik a rast Tvojho kráľovstva. Pane, prosím, uznaj aj nás za 

hodných podieľať sa na Tvojom diele vo svete. Amen.  

Mgr. Miroslav Kerekréty, zborový farár v CZ ECAV Ratkovské Bystré  


