
Zamyslenia na týždeň po 9. nedeli po Svätej Trojici 
 

Sobota 4. augusta 2018 

Piesne: ES č. 496, 614 

Text: F 2, 12 – 18 

„12A tak, moji milovaní, ako ste vždy boli poslušní, nielen v mojej prítomnosti, ale ešte viac 

teraz v mojej neprítomnosti, s bázňou a s chvením konajte svoje spasenie. 13Však boj je ten, 

ktorý pôsobí vo vás, aby ste aj chceli aj činili nad svoju dobrú vôľu. 14Všetko čiňte bez 

reptania a bez pochybovania, 15aby ste boli bez úhony a úprimní, bezvadné deti Božie 

uprostred tohto prevráteného a skazeného pokolenia, v ktorom sa javíte ako jasné hviezdy vo 

vesmíre. 16Zachovávajte slovo života, aby mi bolo chválou v deň Kristov, že som nebežal 

nadarmo a nenamáhal sa nadarmo. 17Ale keby som bol aj obetovaný ako žertva v službe 

vašej viery, radujem sa a spolu sa radujem s vami všetkými, 18aj vy sa radujte a spolu sa 

radujte so mnou.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

S bázňou a chvením konajte svoje spasenie, vyzýva apoštol Pavel kresťanov vo Filipis. 

V ekumenickom aj katolíckom preklade sú tieto slová preložené výrazom „pracujte na svojom 

spasení.“ Naozaj napísal tieto slová apoštol Pavel? Nezbláznil sa vo väzení? Reformačná 

teológia sa pevne drží Pavlovho nekompromisného postoja, že spasenie je Boží dar a človek 

k tomu nemôže ničím prispieť. Ani viera, ktorou prijímame dar spasenia, nie je z nás samých, 

ale je darovaná Bohom skrze Ducha Svätého. A teraz také tvrdenie? Či dal Pavel zelenú 

zákonníctvu, aktivizmu a moralizmu, ktorým by sme mali čosi z Božej milosti odčiniť, alebo 

s ňou aspoň spolupracovať na svojom spasení? Týmto jedinečným miestom vo svojich listoch 

nás však Pavel chce upozorniť, že aké nebezpečné je skutkárčenie, ktoré tak vehementne 

kritizoval, taká nebezpečná je aj naša pohodlnosť a pasivita. Človek, ktorý vie o dare Božej 

spásy a vierou spásu prijíma, sa k tomu aj svojím životným štýlom priznáva. S bázňou 

a chvením – teda v plnej zodpovednosti svedčí svojím životom, že je Božím zachráneným 

dieťaťom. Konať svoje spasenie znamená priznávať sa k tomu životom. Je to také prirodzené 

ako dobrému stromu priniesť dobré ovocie! Nie je to len naša iniciatíva. My svojou snahou 

vieme akurát naše staré ego – hrob plný umrlčích kostí – natrieť novým belším náterom. 

A naoko to môže vyzerať dobre, ale nie je to nový život Božích detí. Boh je Ten, ktorý pôsobí 

v nás, aby sme chceli aj činili nad svoju dobrú vôľu. Iba v moci Božieho Ducha môžeme byť 

uprostred prevráteného a skazeného sveta bezvadné Božie deti a javiť sa ako jasné hviezdy vo 



vesmíre. Iba v moci Božej môžeme žiť presvedčivo tak, že tu cirkev nie je nadarmo, ale je 

svetlom uprostred tmy! Amen.  

 

Modlitba:  

Drahý Pane Ježiši Kriste, Ty si našou spásou a záchranou. Nie v svojich skutkoch, ale v Tebe 

máme nádej, že si vykonal všetko pre naše spasenie. Ďakujeme Ti, že sme Tebou zachránené 

Božie deti. Daj nám v moci Tvojho Ducha žiť v súlade s týmto poznaním, aby nebol rozpor 

medzi našou vierou a skutkami, medzi naším vyznaním a naším životom. Daj, aby sme sa vo 

vedomí zodpovednosti pred Tebou neprispôsobovali prevrátenej a skazenej morálke tohto 

sveta. Nech svetlo, ktoré nachádzame v Tebe, je svetlom, ktorým žiarime a vydávame 

autentické svedectvo viery. Amen. 
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