Zamyslenia na týždeň po 15. nedeli po Svätej Trojici
Streda 12. septembra 2018
Piesne: ES č. 482, 503
Text: F 1, 1 – 22
„1Pavel a Timoteos, služobníci Krista Ježiša, všetkým svätým v Kristovi Ježišovi vo Filipis, aj
biskupom a diakonom.
2Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista. 3Pri každej rozpomienke
na vás, 4vždy, v každej svojej modlitbe, keď sa s radosťou modlím za vás všetkých, ďakujem
svojmu Bohu, 5že máte účasť na evanjeliu od prvého dňa až doteraz. 6A som presvedčený, že
Ten, ktorý počal vo vás dobré dielo, aj ho dokoná až do dňa Krista Ježiša. 7Ako aj právom
môžem takto zmýšľať o všetkých vás. Veď aj keď som v putách, aj keď obraňujem a
utvrdzujem evanjelium, nosím vás v srdci všetkých, ktorí ste spolu so mnou účastní milosti.
8Lebo Boh mi je svedok, ako túžim po vás všetkých láskou Ježiša Krista. 9A za to sa modlím,
aby sa vaša láska vždy viac a viac rozhojňovala v pravom poznaní a v každej skúsenosti,
10aby ste tak boli schopní rozoznávať, čo je hlavné, a boli ste čistí a bez úhony na deň
Kristov, 11naplnení ovocím spravodlivosti skrze Ježiša Krista na slávu a chválu Božiu.
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. 19Veď viem, že mi to (všetko) poslúži na spasenie pre vaše modlitby a
pomocou Ducha Ježiša Krista, 20ako aj vrúcne čakám a dúfam, že v ničom nebudem
zahanbený, ale že so všetkou otvorenosťou ako vždy, tak aj teraz, len Kristus bude oslávený
na mojom tele, už či životom, a či smrťou. 21Lebo mne žiť je: Kristus, a umrieť: zisk. 22Ale ak
(ďalej) žiť v tele - znamená to pre mňa plodnú prácu, a neviem, čo si radšej voliť.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Ľudia z istej obce sa zúčastnili nakrúcania obľúbenej relácie. Niektorí pocítili sklamanie, keď
zistili, že príbehy ľudí boli upravované a účinkujúci dostali usmernenia, čo majú hovoriť. Pre

niekoho to znamenalo stratu dôvery v pravdivosť tejto relácie. Aj dojímavé príbehy
vyvolávajú v sklamanom človeku otázniky, či je to skutočný príbeh, alebo len dobre zahrané
divadlo. Horšie ako otrasenie dôverou diváka môže byť hazardovanie s dôverou veriaceho
človeka, ktorý s radosťou prijal evanjelium, no jeho dôverou otrasie pocit, že aj pri zvestovaní
evanjelia dochádza k istej manipulácii. Naoko presvedčivý evanjelizátor je skôr dobrým
hercom ako veriacim človekom. Bolestné je sklamanie človeka, ktorý si uchováva spomienku
na oduševnený prednes duchovných textov, no zistí, že interpret vlastne nie je veriacim
človekom. Nevie sa totiž stotožniť so základnými článkami kresťanskej viery. Pre zrelého
kresťana podobné zážitky znamenajú sklamanie, ale neohrozujú jeho duchovný život. Horšie
je, ak ich prežívajú začínajúci kresťania. List Filipským ukazuje obavy apoštola Pavla
o tamojších veriacich, aby sa nedali odradiť rôznymi sklamaniami. Tie prinášajú vzájomné
rozpory, problémy, nejednotnosť ale i pokrytectvo. Dokážu zraniť dôverujúce srdce, ktoré
prijalo evanjelium. Nič a nikto nemôže zničiť radostnú zvesť o Božej láske k svetu, ktorá sa
zjavila v Ježišovi Kristovi. Preto apoštol túžil vydať svedectvo o láske nebeského Otca, ktorá
sa sklonila k nemu, bývalému prenasledovateľovi kresťanstva. Túžil aj umrieť a byť
s Kristom, vo viere v ktorého neváhal prijať myšlienku na smrť. Len veriaci v Ukrižovaného
ale aj Vzkrieseného Pána môže spolu s Pavlom vyznať: Lebo mne žiť je Kristus, a umrieť
zisk. Amen.

Modlitba:
Dobrotivý a láskavý náš Spasiteľ a Pán nášho života, Ježiši Kriste! Ty nás dokonale poznáš
a vieš o nás všetko. Ty vidíš, ako veľmi túžime po tom, aby sa evanjelium šírilo a zvestovalo
všetkým ľuďom. A predsa zabúdame očakávať Teba a Tvoje požehnanie. Namiesto toho sa
sebecky sústreďujeme len na seba. Upodozrievame iných z nečistých motívov zvestovania
tejto najradostnejšej zvesti a zabúdame na to, že Ty si želáš, aby sme sa vždy tešili, nech sa
čisté evanjelium zvestuje kdekoľvek a akokoľvek. Pomáhaj nám žiť v úplnej odovzdanosti do
Tvojej svätej vôle. Vo všetkom nám daj spoznávať, že život pre nás znamená žiť s Tebou
a smrť sa stane z Tvojej milosti a lásky naším ziskom. Amen.
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