
Zamyslenia na týždeň po 16. nedeli po Svätej Trojici 
 

Streda 19. septembra 2018 

Piesne: ES č. 260, 589 

Text: Sk 27, 33 – 44 

„33Prv, ako sa rozodnilo, napomínal Pavel všetkých, aby si zajedli hovoriac: Už je štrnásty 

deň, ako vyčkávate o hlade a nič nejete. 34Preto vás napomínam, aby ste si zajedli; treba vám 

to na vlastnú záchranu, lebo sa nikomu z vás ani vlas nestratí z hlavy. 35A ako to povedal, 

vzal chlieb, ďakoval Bohu pred všetkými, rozlomil ho a začal jesť. 36Nato sa všetkým vrátila 

dobrá myseľ, a aj oni jedli. 37Bolo ich všetkých na lodi dvestosedemdesiatšesť. 38Keď sa 

najedli, odľahčili loď, vysypúc obilie do mora. 39A keď sa rozodnilo, nevedeli, čo je to za 

zem, ale spozorovali akýsi záliv, majúci plochý breh; k tomu, ak by bolo možné, umienili si 

pristáť s loďou. 40Odrezali teda kotvy a pustili sa po mori; zároveň uvoľnili povrazy na 

kormidlách, vystreli prednú plachtu po vetre a hnali sa k brehu. 41Keďže však nabehli na 

plytčinu, zastali s loďou, predná časť lode uviazla a ani sa nepohla, zadná časť sa však 

rozpadla pod návalom vĺn. 42Vojaci radili pobiť väzňov, aby niektorí z nich nevyplával a 

neutiekol. 43Ale stotník chcel zachrániť Pavla a prekazil to. Rozkázal tým, čo vedeli plávať, 

aby prví poskákali a vyplávali na zem; 44ostatní však, jedni na doskách, iní na troskách lode, 

a tak sa stalo, že sa všetci dostali na zem zachránení.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom:  

Zaujímavé čítanie. Príbeh z iného kontextu. Málokto z nás na Slovensku mal podobný zážitok 

kdesi na mori. V jednoduchej loďke sa tlačí 276 ľudí rôzneho postavenia, väzni a medzi nimi 

apoštol Pavel, vojaci a ich veliteľ, a mnohí ďalší. Predsa však nejde o situáciu, ktorá by nám 

bola úplne cudzia. Myslím si, že sa táto situácia dá prirovnať k tomu, čo zažíva množstvo 

rodín, ktoré sa „topia“ v dôsledku rozpadu manželstva. Ohrození sú nakoniec všetci spolu: 

deti, rodičia a širšia rodina. Dokáže dôvera v Boha aspoň jedného zo zainteresovaných zmeniť 

priebeh udalostí, ktoré sa podobajú na stroskotanie lode? Nie je málo ľudí, ktorí boli, a možno 

aj sú u nás, v našej krajine pod Tatrami, zasiahnutí dôsledkami zavierania výrobných 

podnikov, prepúšťaním z dôvodov nadbytočnosti... Všetci akoby na jednej lodi. Môže za tejto 

situácie pomôcť dôvera v Boha aspoň jedného zo spoločenstva? Boh pri našich krízach 

prejavuje svoju zachraňujúcu moc. To je dobrá správa pre nás. Vychádza z „trileru“ na 

Stredozemnom mori. Jeho ľudským hrdinom v hlavnej úlohe bol apoštol Pavel. Skutočným 

záchrancom však bol Boh. Boh, ktorému apoštol slúžil, poslal anjela a ten mu oznámil, že 



bude stáť pred cisárom a že mu Boh daroval všetkých, ktorí sú s ním (23 – 24). Nikomu sa 

nestane nič. Boh vedie nakoniec aj stotníka k rozumným rozhodnutiam. Nedovolil pobiť 

väzňov, keď sa plavidlo potápalo. Zachránili sa všetci. Boh konal. Predstavme si to! Dal 

dokonca odvahu Pavlovi, ktorý bol v situácii väzňa, aby všetkým nalial odvahu. Pavel, ten, čo 

mal byť najviac v strachu, upokojuje celé spoločenstvo. Kiež by sa takto prejavila Božia moc 

aj pri nás, ktorí žijeme vierou v našom čase. Kiež sa tak stane aj v situáciách, keď sa „topia“ 

naše rodiny, naše pracovné kolektívy či dokonca naše spoločenstvo cirkvi. Amen. 

 

Modlitba: 

Drahý môj Bože! Ďakujem Ti, že nechávaš svoju zachraňujúcu moc pôsobiť aj v našom 

živote. Ďakujem Ti, že mi dávaš odvahu v rôznych situáciách života myslieť nie iba na seba, 

ale tiež na všetkých, s ktorými si nás spojil v rodinách, zamestnaní, cirkvi i spoločnosti. Daj aj 

mne a všetkým kresťanom istotu záchrany. A prosím aj o odvahu k tomu, aby sme vedeli 

povzbudzovať a zmierňovať dopady kríz. Vďaka Ti za to, čo si urobil cez Pavla a vďaka Ti za 

to, že môžem dúfať, že podobne použiješ aj mňa. Amen.  
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