
Sobota 24. februára 2018 

Piesne: ES č. 496, 506 

Text: Sk 1, 15 – 26 

„15V tie dni povstal Peter v kruhu bratov - bol tam zástup ľudí, asi stodvadsať duší - a 

prehovoril: 16Mužovia, bratia, muselo sa naplniť Písmo, ako predpokladal Duch Svätý 

ústami Dávidovými o Judášovi, ktorý sa stal vodcom tých, čo zlapali Ježiša. 17Lebo patril do 

nášho počtu a mal podiel na tejto službe. 18Ten si teda kúpil pole za mzdu neprávosti a zrútil 

sa dolu hlavou, rozpukol sa, takže mu vypadli všetky vnútornosti. 19I dozvedeli sa o tom všetci 

obyvatelia jeruzalemskí, a preto pomenovali to pole vo svojej reči Akeldamach, to jest Pole 

krvi. 20Lebo je napísané v knihe Žalmov: Nech mu spustne príbytok, nech nieto, kto by v ňom 

býval! a: Jeho úrad nech prevezme iný! 21Preto je potrebné, aby z mužov, ktorí boli s nami za 

celý čas, kým Pán Ježiš chodil medzi nami, 22počnúc od Jánovho krstu až do dňa, keď vzatý 

bol spomedzi nás do neba, stal sa niektorý spolu s nami svedkom Jeho vzkriesenia. 

23Postavili teda dvoch: Jozefa, ktorý sa volal Barsabáš a mal prímenie Spravodlivý, a 

Mateja. 24Potom sa modlili takto: Pane, ktorý poznáš srdcia všetkých, Ty nám ukáž, ktorého 

si si vyvolil z týchto dvoch, 25aby prevzali túto službu a apoštolstvo, z ktorého vypadol Judáš, 

aby odišiel na svoje miesto. 26Nato im dali lósy; a lós padol na Mateja, i bol priradený k 

jedenástim apoštolom.“  

 

Zamyslenie nad Božím slovom:  

Udalosti biblického textu sa odohrávajú v čase, keď na zemi Pán Ježiš už nebol, lebo vstúpil 

k nebeskému Otcovi do neba. Zároveň Duch Svätý ešte nezostúpil, aby založil svoju cirkev. 

V tomto zvláštnom období nachádzame spoločenstvo veriacich ľudí, ktorých nebolo málo, 

bolo ich okolo 120. Čo ich viedlo k vzájomnému stretávaniu sa, keď ešte cirkev ako taká 

neexistovala? Základom novozmluvnej cirkvi sa stala udalosť Kristovej smrti a vzkriesenia. 

Tieto skutočnosti spájali aj toto mladé kresťanské spoločenstvo. V tejto skupine veriacich sa 

postavil Peter, ktorý vysvetľoval ostatným prítomným okolnosti Judášovej smrti, ktorú 

potvrdzoval predpoveďami zo Starej zmluvy. Preto bolo treba na jeho miesto doplniť niekoho 

ďalšieho. Mali vybrať muža, ktorý spĺňal dve podmienky. Mal to byť apoštol, ktorý bol s nimi 

po celý čas Ježišovho verejného pôsobenia. (Pán Ježiš mal aj širší okruh učeníkov, približne 

70 ľudí). Zároveň mal byť svedkom vzkriesenia Pána Ježiša. Jeden sa volal Jozef Barsabáš, 

druhý Matej. Veriaci sa modlili za to, aby im Pán Boh ukázal svoju vôľu. Vtedy nepoznali 

volebný systém, ako ho používame v súčasnosti. Robili to podľa židovského spôsobu veriac, 

že Hospodin sám riadi osudy svojho vyvoleného národa. Rozhodli teda spôsobom žrebu. 



Tento spôsob sa udržal až dodnes a to v prípade, ak dvaja kandidáti získajú rovnaký počet 

hlasov, rozhoduje žreb. Voľbu Mateja Pán Boh prijal. Keď pri zoslaní Ducha Svätého Peter 

kázal evanjelium v Jeruzaleme, čítame v Skutkoch apoštolov, že vystúpil aj s jedenástimi. Bol 

teda medzi nimi aj Matej. Preto je veľmi dôležité, aby sme každé presbyterstvo, každý 

konvent, každé stretnutie začínali modlitbou. Aby nás Pán Boh viedol svojím Duchom 

Svätým a dal nám poznávať svoju vôľu. Aby sme nehľadali svoju vôľu, ale tú Božiu. Tá je 

svätá a my sa ju musíme vždy naučiť prijať. Amen.  

 

Modlitba: 

Svätý Bože, ďakujeme Ti, že nás vedieš naším životom prostredníctvom Tvojho Svätého 

Ducha múdrosti a spravodlivosti. Prosíme Ťa, aby si nám pomáhal vždy hľadať vo všetkom 

Tvoju vôľu. Zároveň nám daj vnútornú silu ju vždy aj prijať ako tú najlepšiu. Pane, chceme 

byť Tvojimi celou svojou dušou. Daj, aby Tvoja vôľa bola vždy viac našou. Amen. 
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