Zamyslenia na týždeň po 18. nedeli po Svätej Trojici
Streda 3. októbra 2018
Piesne: ES č. 491, 457
Text: Sk 12, 1 – 11
„1V tom čase začal kráľ Herodes trápiť niektorých z cirkevného zboru; 2dal sťať Jakuba,
brata Jánovho, 3a keď videl, že sa to Židom páči, rozkázal zlapať aj Petra; a boli práve dni
nekvasených chlebov. 4Keď sa ho zmocnil, uvrhol ho do väzenia a odovzdal štyrom
žoldnierskym oddielom po štyroch mužoch, aby ho strážili, lebo po veľkonočných slávnostiach
chcel ho dať predviesť ľudu. 5Strážili teda Petra vo väzení, ale cirkevný zbor sa horlivo
modlil k Bohu za neho. 6V tú noc, keď Herodes mal dať predviesť Petra, spal tento medzi
dvoma žoldniermi, zviazaný dvoma reťazami, a strážnici strážili väzenie predo dvermi. 7A
hľa, zjavil sa anjel Pánov a svetlo ožiarilo miestnosť. (Anjel) udrel Petra do boku a zobudil ho
hovoriac: Vstaň, rýchlo! A okovy spadli mu z rúk. 8I povedal mu anjel: Opáš sa a obuj!
Urobil tak. Anjel hovoril (ďalej): Prehoď si plášť a nasleduj ma! 9I vyšiel a nasledoval ho;
ale nevedel, že je to skutočnosť, čo sa deje skrze anjela; myslel si, že vidí videnie. 10Ako
prešli prvú stráž, aj druhú a prišli k železnej bráne, ktorá viedla do mesta, otvorila sa im
sama. A keď vyšli a prešli prvou ulicou, anjel hneď odstúpil od neho. 11Vtedy sa Peter
spamätal a povedal: Teraz naozaj viem, že Pán poslal svojho anjela a vyslobodil ma z ruky
Herodesovej a zo všetkého, čo ľud židovský očakával.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Dostali sme sa k prelomu v Skutkoch apoštolov. Doteraz, až na „malé“ nepríjemnosti, mali
kresťania v Palestíne pokoj. Samozrejme, nemôžeme do toho celého započítať smrť Štefana –
diakona. Ale kresťanský zbor v Jeruzaleme sa viac-menej tešil pokoju. Ľudí, ktorí našli Ježiša
a Jeho evanjelium, pribúdalo. Z apoštolov sa stali vedúce osobnosti kresťanského života.
Dokonca historici tvrdia, že v Jeruzaleme zavládla „Ježišovská dynastia“. Pokrvní Ježišovi
bratia sa stali poprednými činiteľmi cirkevného zboru. Ich autorita nebola taká, ako by sme si
predstavovali. Nesúdili, nevyhlasovali vojny a taktiež nemali svoju ochranku alebo stráž. Boli
len tou dobrou „dušou“ mesta. Podporovali prácu, ktorú prikázal Ježiš. Starali sa o vdovy,
siroty, navštevovali chorých, pomáhali núdznym. Skutočne to je pravé poslanie cirkvi. Aj
preto sa obyčajný ľud tisol za Kristom, za Jeho myšlienkami a v evanjeliu našiel nielen
oslobodenie duše, ale aj pomoc pre telo a pre pozemský život. Lenže evanjelium narazilo na
odpor. Svetské autority pocítili stratu moci. Herodes Agrippa I., ktorý si našiel úctu medzi

farizejmi, bol typickým orientálnym vládcom. Svoju úctu si vydobýjal, aj keď to stálo potoky
preliatej krvi. Zosnoval diabolský plán – chytil Jakuba, apoštola, Jánovho brata, syna
Zebedeovho. Bez súdu, bez dôkazov ho dal sťať. To sa páčilo farizejom. S jedlom rastie chuť.
A tak sa začali represálie aj proti Petrovi, poprednému z apoštolov. Text Biblie konštatuje, že
kresťania proti nespravodlivosti nemali inú zbraň, len modlitbu. Napriek tomu čítame o
zázračnej záchrane. Z nemožného Boh zachránil svojho milovaného človeka. Lebo s
človekom má Boh odjakživa svoje plány a svoj vzťah lásky. Pre nás je to povzbudenie. Nech
sa deje čokoľvek, nech je situácia nemožná a stav zúfalý, stále máme svoju zbraň – modlitbu
a Pomocníka, pre ktorého je všetko možné. Tak dajme svoju nádej Bohu. Spoľahnime sa na
Jeho pomoc. On vyslobodí aj z nemožného. Amen.

Modlitba:
Pane, ďakujeme Ti, že máš s nami ľuďmi svoje plány. Mnohokrát sa staviame proti Tebe a
svoju vôľu predstavujeme ako Tvoju vôľu. Dokonca sa staviame aj proti Tvojim vyvoleným,
nie je v nás dostatok pokory. Prosíme Ťa, vstúp k nám so svojím pokojom. Dovoľ, aby sme
počúvali Tvoje slová, ktoré nielen prinášajú usvedčenie a odsúdenie, ale aj slová
milosrdenstva a lásky. Tak veľmi potrebujeme Tvoju pomoc. Vysloboď nás z väzení našej
poblúdenosti a vyveď nás na svetlo svojej milosti. Amen.
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