
Zamyslenia na týždeň po 6. nedeli po Svätej Trojici 
 

Štvrtok 12. júla 2018 

Piesne: ES č. 568, 271 

Text: Sk 15, 4 – 12 

„4Keď prišli do Jeruzalema, prijal ich cirkevný zbor, aj apoštolovia a starší. Tu vyrozprávali, 

čo všetko učinil Boh s nimi. 5Ale povstali niektorí, čo sa zo strany farizejov stali veriacimi, a 

vyhlásili, že ich treba obrezať a prikázať im, aby zachovávali zákon Mojžišov. 6Nato zišli sa 

apoštolovia a starší, aby uvažovali o tom. 7Po dlhých hádkach povstal Peter a hovoril im: 

Mužovia, bratia, vy viete, že si ma Boh oddávna vyvolil spomedzi vás, aby pohania z mojich 

úst počuli evanjelium a aby uverili. 8A Boh, ktorý pozná srdcia, osvedčil sa za nich, keď im 

dal Ducha Svätého ako aj nám 9a nerobil rozdiel medzi nami a medzi nimi, ale vierou očistil 

im srdce. 10Čo teda pokúšate teraz Boha a kladiete učeníkom na šiju jarmo, ktoré ani naši 

otcovia, ani my nevládali sme niesť? 11Ale veríme, že z milosti Pána Ježiša Krista dôjdeme 

spasenia ako aj oni. 12Celé zhromaždenie mlčalo a počúvali Barnabáša a Pavla, ktorí im 

rozprávali, aké znamenia a zázraky činil Boh skrze nich medzi pohanmi.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Tento text sa nachádza pod perikopou Apoštolský konvent. Mohli by sme povedať, že išlo o 

prvú konferenciu či zjazd prvotnej cirkvi v Jeruzaleme. Apoštol Pavel s Barnabášom 

obchádzajú zbory a, ako to už často býva, dostávajú sa priamo do diania hádok, sporov, 

dohadov. Na scéne sa totiž ukazujú kresťania pochádzajúci zo Židov, ktorí tvrdia, že k 

spaseniu je potrebná obriezka a dodržiavanie Mojžišovho zákona. Veriacim zo židovstva 

pripadalo ťažké oddeliť sa od nariadení zákona. Dlhé obdobie pod zákonom bolo 

dostatočným dôkazom toho, že ho nikto nemôže dodržať. Preto Boh vychádza teraz človeku v 

ústrety na pôde milosti skrze Pána Ježiša Krista, nech je to Žid alebo pohan. Vždy bolo Božím 

úmyslom, aby Boh svoje spasenie učinil prístupným tiež pohanom. Bolo však potrebné z ich 

strany, aby sa zdržovali od hriechu. Keď bol zákon bremenom, ktoré Židia nemohli uniesť, na 

čo bol potom užitočný? Apoštol Pavel napísal, že zákon bol učiteľom a sprievodcom, ktorý 

im ukazoval na ich hriechy, aby mohli činiť pokánie, obrátiť sa k Bohu a žiť správnym 

životom (G 4, 24 – 25). V živote obráteného človeka musí byť dôkaz zmeny v tom, že 

zavrhne starý životný štýl. Riadi sa v živote Božou vôľou, podľa nej činí správne rozhodnutia 

a vedie spôsob života. Ako vtedy i dnes je však nemožné dodržiavať zákon na sto percent: 

„Ale veríme, že z milosti Pána Ježiša Krista dôjdeme spasenia ako aj oni.“ (v. 11) Len viera v 



Krista ako Spasiteľa je jedinou cestou k obdržaniu spasenia. Boh ponúka v Pánovi Ježišovi 

Kristovi spasenie všetkým ľuďom. Dajme si preto pozor, aby sme práve my neboli prekážkou 

v tom, aby sa evanjelium Kristovo neustále šírilo. Nezabúdajme, že jedinou podmienkou k 

spaseniu je viera: „Ver v Pána Ježiša Krista a budeš spasený ty aj tvoj dom.“ (Sk 16, 31) 

Amen. 

 

Modlitba:  

„Bože, prosíme Ťa o múdrosť, aby sme v mozaike každodenného života dokázali rozoznať 

dobré od zlého a učiniť správne rozhodnutia na Tvoju slávu, v prospech cirkvi, na úžitok 

blížnemu. Nech v tejto pozemskej cirkvi žijeme v pokoji a jednote ako bratsko-sesterské 

spoločenstvo veriacich v Pána Ježiša Krista – Hlavu cirkvi. Nech nás spája láska Kristova a 

vedie k ochote slúžiť v cirkvi tu na zemi v dôvere, že si s nami a v nádeji, že raz budeme 

spasení skrze milosť Pána Ježiša Krista, a tak prenesení z tohto pozemského života do 

spoločenstva cirkvi neviditeľnej, pripravenej v nebesiach, kde žiješ a kraľuješ v jednote so 

svojím Synom a s Duchom Svätým. Amen.  
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