
Zamyslenia na týždeň po 26. nedeli po Svätej Trojici 

 

Utorok 27. novembra 2018 

Piesne: ES č. 496, 631 

Text: 1Pt 1, 13 – 21 

„13Preto opášte si bedrá svojej mysle, buďte dokonale triezvi, dúfajte v milosť, ktorá vám 

bude daná pri zjavení Ježiša Krista. 14A ako poslušné deti nepripodobňujte sa predošlým 

žiadostiam z čias nevedomosti, 15ale ako svätý je Ten, ktorý vás povolal, aj vy buďte svätí v 

celom svojom počínaní. 16Veď je napísané: Buďte svätí, lebo aj ja som svätý! 17A ak vzývate 

Otca, ktorý bez uprednostňovania súdi každého podľa jeho diela, konajte v bázni, kým ste tu 

na zemi. 18Veď viete, že zo svojho márneho počínania, zdedeného po otcoch, boli ste 

vykúpení nie porušiteľnými vecami, striebrom alebo zlatom, 19ale drahou krvou nevinného a 

nepoškvrneného Baránka, Krista, 20ktorý bol síce vopred poznaný už pred stvorením sveta, 

ale v posledných časoch zjavený vám, 21veriacim skrze Neho v Boha, ktorý Ho vzkriesil z 

mŕtvych a dal Mu slávu, aby vaša viera bola aj nádejou v Bohu.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Práve nám zaznelo šesť výziev. Opášte si bedrá mysle, buďte triezvi, dúfajte v milosť, 

nepripodobňujte sa predošlým žiadostiam, buďte svätí, konajte v bázni. Pýtame sa: Čo to pre 

mňa znamená v bežnom živote? Ako si mám napr. opásať bedrá? V časoch apoštola Petra 

ľudia nosili dlhé rúcha, ktoré im bránili v rýchlej chôdzi a práci. Preto si opásali rúcho vyššie 

po kolená, aby mohli byť viac pohybliví. Starí Izraelci v dobe, keď sa pripravovali na útek 

z egyptského otroctva, mali byť v pohotovosti. Tak aj moja myseľ má byť opásaná. 

Pripravená na akciu. Nemá ju zahaľovať dlhý plášť našich zvykov, predsudkov, obáv či 

sebectva. To všetko má ísť v kresťanskom živote bokom. Byť pripravený na výzvu konať. 

Stáva sa nám, že výzvu žiť po kresťansky aj počujeme, ale kvôli našim zabehnutým koľajam 

ostávame v starom spôsobe života. Byť triezvy znamená, že sa postavím tvárou tvár realite 

života. Nezľahčujem situáciu, nehrám divadlo, nehľadám slávu ľudí, aby na mne všetci videli 

iba zvonka, ako krásne po kresťansky žijem. Dúfam v milosť, lebo som si vedomý svojich 

dobrých i zlých stránok a uvedomujem si, že pre svoje zásluhy by som neobstál pred Bohom. 

Dúfam v milosť Božiu. Prestanem chodiť v starých žiadostiach, každý svoj čin konám v bázni 

a úcte pred Bohom, ktorý o všetkom vie. Počujem výzvu byť svätý. No možno si kladieme pri 

všetkých týchto požiadavkách otázku: Načo je to všetko potrebné? Prečo to mám robiť? 

Pretože som Božie dieťa. Som Kristom omilostený. A to vyvoláva zmenu môjho života. Keď 



pocítim Božiu zachraňujúcu a milosrdnú ruku vo svojom živote, zrazu Mu chcem slúžiť, Jeho 

nasledovať, dôverovať Mu. Opášem si sám od seba bedrá svojej mysle, budem pripravený 

počúvať evanjelium, dychtiť po ňom. Budem čistý pred Bohom a nebudem potrebovať hrať 

pred okolím divadlo. Amen. 

 

Modlitba: 

Milostivý Bože, ďakujem, že ma skrze zásluhy svojho Syna a nášho Spasiteľa Ježiša Krista 

berieš takého, aký som. Naplň ma svojím Duchom Svätým, aby som s radosťou očakával 

Tvoje slovo, odolával starým žiadostiam, konal v bázni a triezvo, dúfal v milosť a žil podľa 

Tvojej, nie ľudskej vôle. Tebe buď česť a sláva naveky. Amen. 
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