
Zamyslenia na týždeň po 17. nedeli po Svätej Trojici 
 

Utorok 25. septembra 2018 

Piesne: ES č. 585, 635 

Text: Sk 21, 8 – 14 

„8Na druhý deň sme odišli a prišli sme do Cézarey; i vošli sme do domu evanjelistu Filipa, 

jedného zo siedmich (diakonov), a pobudli sme u neho. 9Ten mal štyri dcéry, panny, ktoré 

prorokovali. 10Keď sme tam boli už niekoľko dní, prišiel z Judska prorok menom Agabos. 

11Ako prišiel k nám, vzal Pavlov pás, zviazal si nohy aj ruky hovoriac: Toto hovorí Duch 

Svätý: Takto zviažu Židia v Jeruzaleme muža, ktorému patrí tento pás, a vydajú ho pohanom 

do rúk. 12Keď sme to počuli, prosili sme (Pavla), my aj tamojší, aby nechodil do Jeruzalema. 

13Ale Pavel odpovedal: Čo nariekate a kormútite mi srdce? Veď ja som hotový nielen dať sa 

zviazať, ale aj umrieť v Jeruzaleme pre meno Pána Ježiša. 14Keďže sa teda nedal prehovoriť, 

zatíchli sme povediac: Nech sa stane vôľa Pánova.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom:  

Skutky apoštolov zaznamenávajú činnosť apoštolov, ktorá vychádza z Jeruzalema do ďalších 

častí sveta na základe slova vzkrieseného Pána Ježiša: „... budete mi svedkami aj v 

Jeruzaleme, aj po celom Judsku, aj v Samárii a až do posledných končín zeme.“ (Sk 1, 8) 

Tieto slová sa realizujú, keď sa Ježišovo evanjelium šíri najprv v Jeruzaleme, potom v Judsku 

a v Samárii, ďalej v Malej Ázii a v Grécku a završuje sa v Ríme. Výber materiálu pre Skutky 

apoštolov nebol robený za účelom odovzdania úplného obrazu o dvoch pilieroch prvotnej 

cirkvi – Petrovi a Pavlovi, ale cieľom bolo opísať víťaznú cestu Kristovho evanjelia. Poslaním 

Skutkov apoštolov je predstavenie začiatku a postupného rastu cirkvi v jej rôznych podobách. 

Pojednávajú o živom Bohu, ktorý chce vstúpiť do života každého z nás, tak ako vstúpil do 

života patriarchov, prorokov, apoštolov a prvých nasledovníkov. Skutky apoštolov sa niekedy 

nazývajú „Knihou Ducha Svätého.“ Nielenže opisujú na piatich miestach vyliatie Ducha 

Svätého na veriacich, ale zdôrazňujú, že činnosť apoštolov, svedkov a prvých kresťanských 

spoločenstiev je pod vedením Ducha Svätého, ktorého osoba sa v knihe spomína viac ako 40-

krát. Náš text zachytáva dielo Ducha Svätého, ktoré sa prejavilo v prorokovaní štyroch dcér 

diakona Filipa a symbolickom počínaní proroka Agaba. Prorocký dar nie je to isté ako 

veštecké a jasnovidecké praktiky, ktoré na viacerých miestach zakazuje samo Písmo. 

Duchovné dary, o ktorých píše apoštol najmä v 1K 12 a 14, i dar prorokovania (1K 12, 10), sa 

používajú na budovanie cirkvi (1K 12, 7; 14, 12; Ef 4, 11 – 13). Tak ako spočiatku nechápali 



Ježišovo počínanie Jeho učeníci, podobne mnohí členovia mladej cirkvi nerozumeli Pavlovmu 

počínaniu. Rovnako ako Ježišova sloboda, i Pavlova sloboda sa realizovala v dobrovoľnom 

prijatí Božej vôle, a to aj napriek vedomiu o nadchádzajúcom utrpení (21, 14; L 22, 42). 

Amen. 

 

Modlitba: 

Pane Ježiši, Ty si zvíťazil nad smrťou a povolal si nás k večnému životu. Ďakujem Ti za túto 

obeť a prosím, dávaj nám svojho svätého Ducha, aby sme pod Jeho vedením niesli evanjelium 

o Božej láske tam, kam nás postavíš. Zverujeme sa do Tvojich rúk a prosíme, odvráť od nás 

prílišný nezdravý strach a rozhojňuj silu kráčať za Tebou. Potrebujeme Ducha Svätého, ktorý 

vychádza z Otca i Syna, potrebujeme Jeho transformujúcu moc, ktorá by nás preberala k 

novému životu. Obraciame svoju myseľ i srdce na Teba, vševládneho Boha a Pána. Amen. 

Mgr. Peter Fabok, zborový farár v CZ ECAV Lazy pod Makytou 


