
Zamyslenia na týždeň po 6. nedeli po Svätej Trojici 2017 

 

Nedeľa 23. júla 2017 – 6. nedeľa po Svätej Trojici 
Piesne: ES č. 649, 260 

Text: Sk 8, 26 – 39 

„Filip mu povedal: Ak veríš z celého srdca, môže sa stať.“ 
 

Zamyslenie nad Božím slovom:  
Filip, o ktorom hovorí náš text, nepatril k dvanástim apoštolom, ale k siedmim diakonom. 

V čase krutého prenasledovania cirkvi odišiel spolu s inými kresťanmi z Jeruzalema na 

vidiek, kde hlavne v pohanskom prostredí konal službu evanjelistu. Podľa Sk 21, 3 aj svoj 
dom viedol k pobožnosti. Jeho štyri dcéry boli prorokyne. Jedného dňa stretol na ceste 

etiópskeho dvorana (ministra financií), ktorý si čítal zvitok proroka Izaiáša 53 a pozval Filipa 
na voz. Filip mu na základe proroctva zvestoval ukrižovaného a vzkrieseného Krista. Jeho 

zvesť padla na úrodnú pôdu. Duch Svätý otvoril dvoranovi srdce. Žiadal si krst slovami: „Čo 

mi prekáža dať sa pokrstiť?“ Na to mu Filip povedal: „Ak veríš z celého srdca, môže sa stať.“ 
Táto veta je v texte kľúčová. Ukazuje Filipa ako skúseného pracovníka v diele Božom, ktorý 

na „nikoho prenáhlene neskladá ruky“, ale nechá sa viesť Svätým Duchom. Nepýta sa 
dvorana na podrobnosti kresťanského učenia, ale na podstatu, na unum necessarium: „Ak 

veríš z celého srdca, môže sa stať.“ V cirkevnej praxi sa neraz stretávame s povrchným 

prístupom k sviatostiam. Luther vo Veľkom katechizme zdôrazňuje, že bez viery krst nič 
neosoží, hoci je prenesmiernym pokladom (VK 34). Pri krste detí je nutná viera rodičov a 

dodržanie sľubu. Žiaľ, sľub je často len formálny a dieťa vyrastá „bez Boha na svete“.  Aj k 
Večeri Pánovej Luther poznamenáva: „Ak veríš, máš všetko, ak neveríš, nemáš nič.“ 

Bonhoeffer poukázal, že lacná milosť je najväčším nepriateľom cirkvi, t. j. keď sa dietky 

krstia, ale nevychovávajú sa vo viere, keď sa stádovite, bez pokánia a nápravy prichádza 
k Večeri Pánovej. Dnešné Božie slovo nás volá k prehodnoteniu a k náprave: „Ak veríš 

z celého srdca, môže sa stať.“ Amen. 
 

Modlitba:   

Pane Bože, ďakujeme Ti za nášho brata farára aj za ostatných kazateľov Božieho slova. 
Prosíme Ťa, aby nám Tvoje slovo pravdivo zvestovali, aby ono otváralo naše srdcia a aby sme 

podľa neho žili. Amen.  
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