Zamyslenia na týždeň po 16. nedeli po Svätej Trojici
Pondelok 17. septembra 2018
Piesne: ES č. 258, 264
Text: F 4, 8 – 14
„8Napokon premýšľajte, bratia, o všetkom, čo je pravdivé, čo čestné, čo spravodlivé, čo čisté,
čo ľúbezné, čo príjemné, o všetkom, čo je cnostné a čo chválitebné! 9Čomu ste sa naučili, čo
ste aj prijali, počuli a videli na mne, to čiňte. A Boh pokoja bude s vami. 10Veľmi som sa
zaradoval v Pánovi, že sa už zase raz rozvila vaša starostlivosť o mňa. Veď ste aj mysleli na
to, ale nebolo príležitosti. 11Nehovorím to preto, že mám nedostatok; lebo ja som sa naučil
pristať na tom, čo mám. 12Viem sa aj uskromniť a viem aj v hojnosti žiť. Už som vo všetkom
možnom pocvičený: sýty byť aj hladovať, hojnosť mať i núdzu trpieť. 13Všetko môžem v
Kristovi, ktorý ma posilňuje. 14A predsa ste dobre urobili, že ste sa ma ujali v mojej tiesni.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
My ľudia sme korunou stvorenstva. Dostali sme dary rozumu, citov a vôle. Máme možnosť
premýšľať a rozhodovať sa správne. Preto apoštol Pavel nabáda kresťanov, aby žili, ako sa na
kresťanov patrí, aby odstránili aj tie najmenšie tiene, ktoré vrhajú zlé svetlo na celý cirkevný
zbor. Jeho želaním je, aby sa na meno Ježiš Kristus ich správaním a konaním nedostala žiadna
škvrna. Každý z nás určite vie, a spoznal to možno aj osobne, aké je ľahké zasiať semienko
sváru a hádky. Aké je ľahké rozpútať oheň nevraživosti a hnevu. Apoštol Pavel, keďže založil
mnoho cirkevných zborov, vedel, že takéto niečo sa môže stať aj v cirkvi. Vedel, že aj v nej
môžu vzniknúť mnohé nedorozumenia. O to viac napomínal a nabádal k jednomyseľnosti,
k uvažovaniu, premýšľaniu, až potom ku konaniu. Všetci dobre poznáme ľudovú múdrosť:
dvakrát meraj a raz rež. To znamená: človeče, najskôr poriadne rozmýšľaj, až potom konaj.
Keby sme sa podľa toho správali, určite by sme mnohému predišli. Mali by sme si vziať za
svoje slová: „Napokon premýšľajte, bratia, o všetkom, čo je pravdivé, čo čisté, čo
spravodlivé, čo čisté, čo ľúbezné, čo príjemné, o všetkom, čo je cnostné a čo chválitebné!“
Naša myseľ by mala byť zamestnaná takýmito dobrými vecami. Týmto by sme sa mali
zaoberať, a samozrejme, podľa toho aj konať. Dať prednosť dobru pred zlom. Dať prednosť
pokoju pred hnevom. A potom sa dostaví aj výsledok nášho konania. Apoštol Pavel chce, aby
všetko slúžilo k budovaniu cirkvi, tela Kristovho. Jeho podnety, jeho napomenutia, dokonca
i jeho osobný príklad. Všetko je hodné nasledovania. A my ako kresťania máme byť tiež
príkladom. Určite nie je nikdy na škodu sa zamyslieť nad tým: som svojím myslením,

správaním a konaním hodný nasledovania? Môžem byť aj ja vzorom pre ostatných v rodine,
práci, cirkevnom zbore? Nerobím hanbu Tomu, ktorého meno nosím, teda Ježišovi Kristovi?
Ak si dokážeme s čistým svedomím odpovedať: áno, vtedy Boh pokoja bude s nami. Veď Pán
Boh je darcom pokoja. On vytvoril pokoj medzi Ním a nami v obeti Jeho Syna Ježiša Krista.
Aby tak mohol zavládnuť pokoj a jednomyseľnosť v Duchu Svätom aj medzi nami ľuďmi
navzájom. Amen.

Modlitba:
Drahý Bože, Ty si Láska a Pokoj. Preto Ťa prosíme, príď k nám a daruj nám svojho pokoja.
Urob nás svojimi nástrojmi, nech dokážeme namiesto nenávisti rozdávať lásku, namiesto
urážok odpustenie, namiesto smútku radosť, namiesto klamstiev, pravdu Tvojho slova. Amen.
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