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Pondelok 23. januára 2017 

Piesne: ES č. 475, 549 

Text: Sk 16, 9 – 15 

„Počúvala (ich) aj jedna bohabojná žena menom Lýdia, obchodníčka so šarlátom z mesta 

Tyatíry. Tej otvoril Pán srdce, aby pozorne počúvala, čo Pavel hovoril.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Biblický text vydáva svedectvo o tom, ako sa dostalo evanjelium k nám, do Európy. Na začiatku 

bol zaujímavý podnet. Apoštol Pavel mal videnie. Ukázal sa mu nejaký muž, Macedónec, 

a prosil: „Prejdi do Macedónie a pomôž nám.“ Táto prosba je adresovaná i nám dnes. Je to 

výzva, aby sme sa stali aj my misionármi svojim súčasníkom. Čo vidíme okolo seba? Veľa ľudí 

je vo viere vlažných, veľa je neveriacich. Ich životy nás vyzývajú: „Pomôžte nám!“ Čo urobíme? 

Pavel sa spolu so svojimi spolupracovníkmi hneď vydal na cestu. V meste Filipis, kde zakotvili, 

bola židovská komunita taká malá, že tam nemali ani synagógu. Keď teda v meste nebolo 

synagógy, vybral sa Pavel so svojimi spolupracovníkmi k rieke v nádeji, že sa tam stretnú 

so Židmi. No ani tam na nich nečakali žiadne zástupy. Nenašlo sa ani desať mužov potrebných 

na to, aby mohli začať bohoslužby. Bolo tam len zopár žien. Pavel mohol byť z toho sklamaný. 

Mohol si klásť otázku: „Skutočne Boh chcel, aby sme sem šli a zvestovali evanjelium?“ 

Namiesto toho však prítomným ženám zvestuje Krista. Ako to celé dopadlo? Z nášho ľudského 

pohľadu dosť biedne. Len jednej spomedzi tých žien Pán otvoril srdce a dala sa pokrstiť aj so 

svojím domom. Len pár počúvajúcich žien a spomedzi nich iba jedna, ktorá otvorila svoje srdce 

Kristovi! Podobne to môže byť aj s tou našou misiou. No nech nás to neodradí. Pán Ježiš 

povedal, že v nebi je veľká radosť aj nad jedným hriešnikom, ktorý činí pokánie. Dom 

bohabojnej ženy Lýdie bol prvý na európskej pôde, ktorý sa otvoril Kristovmu evanjeliu. No 

vďaka Pánu Bohu a Jeho požehnaniu nezostal jediným. Tých domov pribúdalo. Európa sa stala 

kresťanskou krajinou. Dnes, žiaľ, mnohí ľudia opúšťajú kresťanskú vieru. Prosme Pána Boha, 

aby požehnal i dnešnú misiu, aby aj dnes pribúdalo kresťanských domácností a pre večnosť 

zachránených ľudí. Pamätajme i na to, že podobne ako pri Pavlovej misii, aj pri tej našej môžu 

byť tie začiatky malé. Nech nás to však neodradí. V nebi je veľká radosť aj nad jedným 

hriešnikom, ktorý činí pokánie. Amen.  

 

Modlitba:  

Drahý Bože, i dnes spoznávame, že Tvoja moc sa v slabosti dokonáva. Na začiatku kresťanskej 

misie v Európe boli jej výsledky veľmi biedne, ale Tvojím požehnaním a mocou Tvojho Svätého 

Ducha sa Európa stala kresťanskou. Prosíme, žehnaj i našim misijným snahám. Ty sám obracaj 

srdcia neveriacich ľudí k viere, vlažných zapáľ a nás posilňuj. Daj, aby čím viacerí spoznali 

v Pánovi Ježišovi Kristovi svojho Záchrancu a Pána, aby sa domy našich súčasníkov otvorili 

Kristovmu evanjeliu podobne ako dom bohabojnej ženy Lýdie. Amen.  
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