
Streda 4. októbra 2017 

Piesne: ES č. 367, 284 

Text: Sk 9, 36 – 42 

„Peter poslal všetkých von, padol na kolená, modlil sa a – obrátený k (mŕtvemu) telu – 

povedal: Tabita, vstaň! I otvorila oči, a keď videla Petra, posadila sa.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Uvedený text okrem príbehu vzkriesenia Tabity nesie v sebe dve dôležité posolstvá: to prvé, 

ako ovplyvní život človeka poslúchnutie Božieho volania. Tým druhým je láska k Ježišovi 

Kristovi a z toho vyplývajúce skutky lásky. Hospodin miluje Tabitu, preto ju povolal do 

služby práve vo veľkomeste Joppe (dnes Jaffa). Tak ako v ostatných prístavných mestách, aj 

tu sa stretávali rozličné kultúry a myšlienkové prúdy. Kresťanstvo v týchto podmienkach sa 

rozširovalo vďaka prejavovaniu skutkov lásky a milosrdenstva. Vo vtedajšej spoločnosti to 

bol neznámy prístup. V spojitosti s uvedenými okolnosťami môžeme konštatovať, že 

praktizovanie viery v sekulárnom prostredí vôbec nie je také samozrejmé ako v tradične 

kresťansky založenej oblasti. Okrem zvestovania Božieho slova a prisluhovania sviatostí je 

potrebné niečo „navyše“. V sekularizovanom svete sa silne prejavuje nedostatok poznania 

Božieho slova, dokonca predsudky voči cirkvi. Preto sú veľmi vzácni učeníci, skrze ktorých 

Pán Boh koná skutočné zázraky. Zázraky, ktorým veriaci v malých spoločenstvách pripisujú 

vysokú hodnotu. Náš Pán však často volí služobníkov, ktorí nie vždy spĺňajú ľudské 

predpoklady (1K 1, 26 – 29). V Joppe sa mu zapáčilo povolať Tabitu, ktorá „bola bohatá na 

dobré skutky a dávala štedré almužny“. Tabita nebola „obyčajnou“ cirkevníčkou. Aktívne sa 

zapájala do spoločenstva a využila svoj čas až do osudovej choroby. Neostala iba pri túžbe, 

ale pomáhala uplakaným vdovám a opusteným sirotám. Slúžila svojou ihlou a rozdávala to, 

čo dostala. Bola presvedčená o tom, že čím viac slúži, tým viac dokáže rozdávať. Vrcholom 

textu je jednoznačne vzkriesenie zbožnej ženy, čo je veľmi mocný prejav Božej vôle. Preto 

nemajme pochybnosti ani pri našom povolaní do služby, ani pri povolaní našich spolubratov a 

spolusestier. Amen.  

 

Modlitba:  

Pane, zveril si nám svoje evanjelium, aby sme prinášali svetlo do sveta. Ďakujeme Ti za 

Tvoje volanie. Nech nás Tvoj Duch Svätý nabáda k radostnej službe, aby sme rozdávali to, 

čím si nás obdaril. Daj, aby sme hľadali a nachádzali také úlohy v našich zboroch aj mimo 

nich, ktoré budú slúžiť na Tvoju chválu a v prospech nášho okolia. Pridaj nám na múdrosti a 

schopnosti vypočuť a splniť túžby našich bratov a sestier. Amen.  
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