Zamyslenia na týždeň po Svätej Trojici
Štvrtok 31. máj 2018
Piesne: ES č. 457, 465
Text: Sk 11, 1 – 18
„1Apoštolovia a bratia v Judsku počuli, že i pohania prijali slovo Božie. 2Keď teda Peter
prišiel do Jeruzalema, napadli ho tí, ktorí boli spomedzi obrezaných, 3a dohovárali mu:
Vošiel si k ľuďom neobrezaným a jedol si s nimi. 4Nato im Peter začal rozprávať rad radom:
5Bol som v meste Joppe a modlil som sa. Vo vytržení mal som videnie: akási nádoba - ako
veľké prestieradlo, za štyri rohy spustené z neba - zostupovala a prišla ku mne. 6Keď som
pozorne nazrel do nej, videl som tam štvornohé zvieratá zemské, divú zver, plazy a nebeských
vtákov. 7Aj hlas som počul hovoriaci mi: Vstaň, Peter, zabíjaj a jedz! 8Odpovedal som: Nie,
Pane, pretože poškvrnené alebo nečisté nevošlo mi nikdy do úst. 9Aj druhý raz hovoril mi hlas
z neba: Čo Boh očistil, to ty nemaj za poškvrnené! 10Takto sa to opakovalo tri razy, potom sa
všetko zase zodvihlo do neba. 11A hľa, pri dome, v ktorom sme boli, sa práve zastavili traja
mužovia, poslaní ku mne z Cezarey. 12Tu riekol mi Duch, aby som šiel s nimi a nerobil
rozdiely. A šli so mnou aj títo šiesti bratia a vošli sme do domu onoho muža. 13Tu nám
vyrozprával, ako videl vo svojom dome anjela, ktorý sa postavil (pred ním) a hovoril mu:
Pošli do Joppy a povolaj si Šimona, prímením Petra; 14on ti povie slová, ktoré spasia teba a
celý tvoj dom. 15Ako som potom začal hovoriť, zostúpil Duch Svätý na nich, ako aj na nás na
počiatku. 16Tu som sa rozpomenul na slovo Pánovo, ktoré povedal: Ján krstil vodou, ale vy
pokrstení budete Duchom Svätým. 17Keď teda Boh dal im ten istý dar ako aj nám, ktorí sme
uverili v Pána Ježiša Krista, ktože som ja, aby som mohol prekážať Bohu? 18Keď to počuli,
uspokojili sa a velebili Boha hovoriac: Teda aj pohanom dal Boh pokánie, aby mali život.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Nie sme už priďaleko od situácie, ktorú nám predstavuje biblický text? To „priďaleko“
nemyslím len časovo alebo priestorovo, ale najmä „priďaleko“ od možnosti porozumieť
a prijať z textu niečo do našej prítomnosti? Dnes už predsa málokoho takéto náboženské
dôvody vedú v jeho konaní a rozhodovaní. Alebo žeby nie? Apoštol Peter musel zdôvodniť
svoje konanie, ktorým prekročil dovtedajšie hranice medzi dvoma svetmi – náboženským
svetom židov nesúcich znak obriezky a svetom, ktorý podľa ich predstáv bol pohanský. Toto
prekročenie neurobil sám od seba, ba ani nie ochotne. Urobil ho však pod vedením Božieho
Ducha. Ale aj keď sa tým udialo niečo výnimočné, museli kresťania spomedzi Židov prejsť

ešte mnohými bolestivými zápasmi, aby sa pustili touto novou cestou. Aj Peter mal chvíle,
keď si nebol istý, či je to tá správna cesta. Až oveľa neskôr potvrdil život kresťanskej cirkvi,
že išlo o dôležitú križovatku a správne zvolený smer. Čo to hovorí nám? Peter sa denne staral
o to, aby bol v spojení (dnes sa tomu hovorí „online“) s Bohom. To sa v tomto uponáhľanom
svete zdá byť zbytočné. Ale u Petra to bolo čosi ako otvorené dvere, do ktorých vstúpil Boží
Duch, aby hovoril s Petrom a použil si ho k výnimočnému poslaniu. Aj keď Peter tomu
nerozumel, poslúchol. V Kornéliovom dome spoznal, že Boh rozhoduje, komu dá svojho
Ducha a človek sa tu nesmie stať prekážkou. Peter so svojimi spolubratmi, aj keď
s problémami, začínajú tušiť, že evanjelium o Ježišovi Kristovi nie je iba pre Židov, ale má
ísť do sveta, k všetkým ľuďom. Aj my by sme sa viac mali starať o svoje trvalé spojenie
s Bohom, a tak mať otvorené dvere srdca, mysle, aby mohol vstúpiť Boží Duch, hovoriť
s nami a poslať nás tam, kam On chce. Skúmajme, či nás aj dnes nevedie cez hranice, ktoré
sme si my určili. Veď On je Bohom všetkých a my by sme nemali prekážať, ale byť Jeho
nástrojmi, ktoré používa k tomu, aby sa budovalo Jeho kráľovstvo už tu medzi nami. Amen.

Modlitba:
Aj dnešný deň či doba sú Tebou daný čas, v ktorom Ty pracuješ. Azda aj cez nás. Pomôž nám
otvárať pred Tebou svoje srdce, myseľ, vôľu, život, ktorý si nám dal. Daj nám schopnosť
porozumieť Tvojmu slovu, aj odvahu ísť tam, kam nás posielaš. Amen.
Mgr. Dušan Kováčik, zborový farár v CZ ECAV Bratislava-Rača

