
Zamyslenia na týždeň po 7. nedeli po Svätej Trojici 
 

Utorok 17. júla 2018 

Piesne: ES č. 333, 291 

Text: Sk 2, 32 – 40 

„32Tohto Ježiša vzkriesil Boh a my všetci sme svedkami toho. 33Keď ho teda pravica Božia 

povýšila a prijal od Otca zasľúbenie o Duchu Svätom, vylial ho, a vy to (teraz) vidíte a 

počujete. 34Dávid totiž nevstúpil na nebo, ale hovorí: Riekol Pán môjmu Pánovi: Posaď sa 

mi po pravici, 35dokiaľ Ti Tvojich nepriateľov nepoložím za podnožie. 36Nech teda vie 

bezpečne celý dom izraelský, že aj Pánom, aj Kristom učinil Boh toho Ježiša, ktorého ste vy 

ukrižovali. 37Keď to počuli, bodlo ich to v srdci, a povedali Petrovi a ostatným apoštolom: 

Čo robiť, mužovia, bratia? 38I odpovedal im Peter: Kajajte sa! A nech sa každý z vás dá 

pokrstiť v meno Ježiša Krista na odpustenie hriechov. A prijmete dar Ducha Svätého. 39Lebo 

iste vám platí to zasľúbenie, aj vašim deťom a všetkým, ktorí sú ďaleko, ktorýchkoľvek povolá 

Pán, náš Boh. 40Potom ešte mnohými inými slovami vydával svedectvo a napomínal ich 

hovoriac: Dajte sa zachrániť z tohto skazeného pokolenia!“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Božie slovo zachytáva úryvok z prvej kázne kresťanskej cirkvi, ktorú káže apoštol Peter. Je to 

veľmi dlhá a hutná kázeň, kázeň plná informácií, ktorá ponúka odpovede na otázky prvých 

kresťanov. Slová apoštola Petra nás inštruujú v tom, ako žiť svoj každodenný život s Pánom 

Ježišom Kristom. Sú pre každého kresťana vodidlom. Peter zdôvodnil vyvýšenie Ježiša 

Krista. Dôkazom toho je vyliatie Ducha Svätého, ktorého svedkami boli Petrovi poslucháči. 

Vrcholom a zrekapitulovaním je záver Petrovej reči. Nad akúkoľvek pochybnosť vyzdvihuje, 

že ten Ježiš, o ktorom hovoril, o ktorého ponížení a smrti na kríži všetci vedeli, že ten Ježiš sa 

stal Božou mocou Kristom a Pánom. Od momentu Petrovho vyznania celá kresťanská cirkev 

za každých okolností vyznávala, že Ježiš je Pánom a modlila sa k Nemu ako k Pánovi. Účinok 

Petrovej kázne bol veľký. U mnohých z nich sa prebudilo povedomie viny. Preto je 

pochopiteľná úzkostlivá otázka, ktorá doslova bodla v srdci: „Čo robiť, mužovia, bratia?“ A 

dá sa ešte vôbec niečo robiť? Apoštol Peter ukázal, že pokánie, oľutovanie odmietavého 

postoja ku Kristovi je tou správnou odpoveďou. Pokánie je ľudské, moje vlastné poznanie, že 

pred Pánom Bohom som hriešnik. Nielen tým, čo rozprávam a ako rozprávam, ale aj vo svojej 

podstate som hriešnik. Vo svojom hlbokom vnútri rebelujem proti Pánu Bohu. A pokánie, ku 

ktorému povoláva apoštol Peter, znamená, že sme v zajatí hriechu, v otroctve hriechu a sami 



seba nevieme oslobodiť. To vie vykonať len Pán Boh skrze Ježiša Krista. Peter ďalej vo svojej 

kázni hovorí, že pokrstenie sa v Ježišovo meno a prijatie Ducha Svätého je tou správnou 

odpoveďou. Je darom Božím, je nám v ňom zmytá vina dedičného hriechu, stávam sa Božím 

dieťaťom, ratolesťou Pána Ježiša Krista. Krst nemá byť len bodom v živote kresťana, ale 

líniou, ktorá sa tiahne celým mojím životom. Podľa Dr. Martina Luthera má v nás 

každodennou ľútosťou umierať hriešny človek a každý deň má z nás vychádzať a povstávať 

nový človek, ktorý by v spravodlivosti a čistote života žil pred Bohom naveky. Amen. 

 

Modlitba:  

Všemohúci Bože, vzdávam Ti vďaku, že mňa nehodného človeka prijímaš a neustále ma 

miluješ. Som Ti vďačná, že Krstom svätým som sa stala Tvojím dieťaťom. Ničím som sa o to 

nepričinila, ničím nezaslúžila. Daj, aby som nezabudla na to, aké povinnosti z toho plynú. 

Ďakujem za dielo, ktoré vykonal Pán Ježiš Kristus. Prosím Ťa o to, aby som bola vždy živou 

ratolesťou. Ratolesťou, ktorá prináša dobré ovocie na Tvoju chválu a slávu. Amen. 

Mgr. Jana Fördös, zborová farárka v CZ ECAV Šamorín 


