
Zamyslenia na týždeň po 26. nedeli po Svätej Trojici 

 

Piatok 30. novembra 2018 

Piesne: ES č. 460, 458 

Text: R 10, 9 – 18 

„9Ak ústami vyznávaš Pána Ježiša a v srdci veríš, že Ho Boh vzkriesil z mŕtvych, budeš 

spasený; 10lebo srdcom veríme na spravodlivosť a ústami vyznávame na spasenie. 11Písmo 

totiž hovorí: Ktokoľvek verí v Neho, nebude zahanbený. 12Nieto teda rozdielu medzi Židom a 

Grékom. Lebo všetci majú toho istého Pána, bohatého pre všetkých, ktorí Ho vzývajú. 

13Každý človek totiž, ktorý by vzýval meno Pánovo, bude spasený. 14Ale ako budú vzývať 

Toho, v koho neuverili? A ako uveria v Toho, koho nepočuli? A ako počujú bez kazateľa? 15A 

ako budú kázať, ak nie sú poslaní? Ako je napísané: Aké vzácne sú kroky tých, čo ako 

evanjelium zvestujú [pokoj a] dobré veci! 16Ale nie všetci uposlúchli evanjelium. Lebo Izaiáš 

hovorí: Pane, kto uveril nášmu kázaniu? 17Teda viera je z počúvania skrze slovo Kristovo. 

18Spytujem sa však: Či nepočuli? Ale áno: Po celej zemi rozišiel sa ich hlas a až do končín 

sveta ich reč.“  

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Často čítame príbehy ľudí, ktorí boli Pánom oslovení. Stalo sa to nie ich zásluhou, ale Božím 

rozhodnutím. Pán Ježiš ich oslovil nejakou skutočnosťou, zásahom alebo niečím svedectvom. 

V minulosti i reformátor Dr. Martin Luther zažil Boží zásah do života vo veľkej búrke. Jeho 

cesta sa celkom zmenila a plány do budúcnosti sa obrátili iným smerom. Nestal sa právnikom, 

ako si to želal jeho otec, ale vstúpil do kláštora. Božím zásahom menil vtedajšiu cirkev a 

veriacich v nej. Aj k nám Pán Boh hovorí a zasahuje do nášho života. On pre nás koná všetko. 

Dal nám spásu cez svojho Syna Ježiša Krista. Oslovuje nás Božím slovom, ktoré máme 

možnosť počuť v našich chrámoch, v spoločenstvách veriacich, alebo ho čítať v 

domácnostiach. Otvára naše srdcia a my by sme Mu na Jeho oslovenie mali odpovedať. 

Nemôžeme len počúvať Božie slovo, ale treba aj svedčiť o Pánovi v tomto svete. Z Písma 

počujeme i veľa zasľúbení. Vo verši 9 čítame: „Ak ústami vyznávaš Pána Ježiša a v srdci 

veríš, že Ho Boh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený.“ To je to najdôležitejšie pre nás. Vo 

verši 11 je napísané: „Ktokoľvek verí v Neho, nebude zahanbený.“ Ježiš Kristus stojí pri nás 

v dobrých i zlých situáciách, je pre nás podporou a pomocou a nenecháva nás samotných. 

Máme možnosť sa na Neho s dôverou obrátiť. Ježiš Kristus bol poslaný k všetkým ľudom, tak 

to zariadil nebeský Otec. Nieto medzi nami rozdielu, ani v minulosti nebolo medzi Židmi 



a Grékmi. Všetci máme toho istého Pána. Ďakujme Pánu Bohu za kazateľov Božieho slova 

a za svedkov Božej pravdy. Nech slovo Božie vstupuje do našich sŕdc a pod vplyvom 

Božieho Ducha nech nás oslovuje a mení. Amen. 

 

Modlitba:  

Pane, Bože, ďakujeme Ti za Tvoje slovo, ktorým nás povzbudzuješ a vyučuješ. Každého 

z nás hľadáš, ku každému sa prihováraš. Nie sme hodní Tvojej lásky, ale Tvoja milosť je 

veľká. Ďakujeme Ti za mnohé dobrodenia pre život časný i večný. Amen.  
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