
Zamyslenia na týždeň po 7. nedeli po Svätej Trojici 2017 

 

Nedeľa 30. júla 2017 – 7. nedeľa po Svätej Trojici 

Piesne: ES č. 547, 548 

Text: F 2, 1 – 4  

„... zmýšľajte rovnako, majte rovnakú lásku, buďte jedna duša a jedna myseľ...“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Jednou z prirodzených súčastí ľudského života, ktoré človek môže prežívať, je radosť. Radosť 

patrí k najpríjemnejším a najprirodzenejším emóciám. Apoštol Pavel tiež túži po radosti. Jeho 

radosť má však špecifický obsah. Je spojená s napĺňaním kresťanských princípov 

v cirkevnozborovom živote – aj v cirkevnom zbore vo Filipis. Spoločenstvo kresťanov vo 

Filipis bolo Pavlovi zvlášť blízke. Filipskí kresťania mali porozumenie pre Pavlovu službu. 

Podporovali ho v jeho misijných aktivitách. Aj keď zbor nebol bohatý, predsa myslel na 

apoštolove hmotné potreby. Napriek celkovému dobrému duchovnému stavu zboru sa v ňom 

objavili aj určité problémy a rozpory. Pavlovi záleží na tom, aby sa veci upravili, a píše 

filipským kresťanom list, v ktorom sa vyznáva, že najväčšiu radosť mu urobia, ak dokážu 

problémy vyriešiť, ak dokážu získať stratenú jednotu, ak dokážu rovnako zmýšľať, mať 

rovnakú lásku a byť jedna duša a jedna myseľ. Jednomyseľnosť, svornosť – to všetko nesené 

pravou kresťanskou láskou – považuje za jednu z kľúčových úloh cirkevného zboru, ktorú si 

má zbor ustriehnuť. Žiadna vypočítavosť alebo márna ctižiadosť nemajú v zbore miesto. 

Kresťania majú rozmýšľať, ako si vzájomne pomáhať, a nesústreďovať sa na vlastné blaho. 

Pavel vyzýva filipských kresťanov, aby sa navzájom milovali a spolupracovali, aby druhých 

kládli na poprednejšie miesto než sami seba podľa slov: „Iných považujte za hodnejších 

seba.“ Budovanie spoločenstva na princípe svornosti, lásky, jednomyseľnosti bez 

predstierania je úlohou každého cirkevného zboru. K takémuto spôsobu života nás pozýva 

Pán Ježiš Kristus, ktorý výzvu k láske a jednomyseľnosti kládol na srdce svojim 

nasledovníkom. Je to jeden z posledných odkazov, ktorý povedal svojim učeníkom: „Nové 

prikázanie vám dávam, aby ste sa navzájom milovali, ako som vás ja miloval, aby ste sa aj vy 

vzájomne milovali. Podľa toho poznajú všetci, že ste moji učeníci, keď sa budete vzájomne 

milovať.“ On sám bol a je najväčším príkladom lásky. Dôkaz svojej dokonalej lásky podal v 

obeti na kríži. Máme teda zdroj, z ktorého môžeme čerpať, z ktorého sa môžeme učiť. Kiežby 

sme ho v plnosti využívali. Amen.  

 

Modlitba:   

Pane Ježiši Kriste, Ty si priniesol do tohto sveta nové princípy, ktorými sa má riadiť 

spoločenstvo Tvojich verných. Tieto princípy nie sú ťažké, lebo sú nesené láskou. 

Vyznávame Ti, Pane, že nie vždy sme ochotní uplatňovať pravidlá vzájomného kresťanského 

spolužitia, ako si ich Ty zadefinoval. Neraz nám ide viac o náš osobný prospech, ako o 

skutočné bratsko-sesterské spoločenstvo. Odpusť nám to a zmiluj sa nad nami. Pomôž nám 

budovať Tvoju cirkev. Amen.  

 

Mgr. Ján Jakuš, zborový farár v CZ ECAV Slovenská Ľupča 

 


