
Zamyslenia na týždeň po 18. nedeli po Svätej Trojici 
 

Štvrtok 4. októbra 2018 

Piesne: ES č. 641, 525 

Text: Sk 27, 16 – 25 

„16Podbehli sme popod neveľký ostrov, pomenovaný Klauda, a len s námahou sme sa mohli 

zmocniť záchranného člna. 17Keď ho vytiahli, použili pomocné prostriedky a podpásali loď. 

V obave, že narazia na plytčinu Syrtu, stiahli plachty, a tak sa dali unášať. 18Keďže vietor 

nimi veľmi zmietal, na druhý deň vyhádzali náklad, 19na tretí deň vlastnými rukami vyhádzali 

aj lodné náradie, 20a keď niekoľko dní sa ani slnko ani hviezdy neukazovali a búrka stále 

zúrila, stratili všetku nádej, že sa zachránia. 21Keď im už dlho ani jesť nechutilo, postavil sa 

Pavel prostred nich a povedal: Mužovia, mali ste ma poslúchnuť a nehýbať sa od Kréty, a 

boli by ste si usporili tohto trápenia, aj straty. 22Ale teraz vás napomínam: buďte dobrej 

mysle; lebo ani jeden z vás nezahynie, okrem lode. 23Tejto noci zjavil sa mi totiž anjel toho 

Boha, ktorému patrím a ktorému slúžim, 24a riekol mi: Neboj sa, Pavel, pred cisárom musíš 

stáť, a hľa, Boh ti daroval všetkých, ktorí sa plavia s tebou. 25Preto buďte dobrej mysle, 

mužovia, lebo verím Bohu, že sa tak stane, ako mi oznámil.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Autor Skutkov apoštolov nám celkom detailne opísal plavbu lode, na ktorej sa nachádzal 

spolu s Pavlom. Dozvedáme sa, čo zvykla robiť posádka lode v extrémnych situáciách. Vtedy 

sa človek inak rozhoduje o tom, čo pre neho má a nemá cenu. Hodnota života bola vtedy 

omnoho väčšia ako hodnota cenného nákladu a lodného náradia. Ani tí najskúsenejší 

námorníci už nevedeli, čo robiť. Opísaná pasáž je nádherným obrazom toho, čo sa často deje 

pri nás. Boh dopúšťa, aby sme napriek všetkému nášmu úsiliu boli „v koncoch“. Robí to 

preto, aby sme z nášho pohľadu prišli o všetku nádej na záchranu. V 12. verši tejto kapitoly 

sme čítali, že „väčšina rozhodla“ vyplávať na more. Veľmi často rozhodnutie väčšiny 

privádza do situácie, ktorá je podobná zápasu o prežitie na rozbúrenom mori. Aj v živote 

cirkvi máme dosť bohaté skúsenosti s tým, že rozhodnutie väčšiny prinieslo takmer 

bezvýchodiskovú situáciu. Mnohokrát sme ako posádka lode, ktorej už ani nechutilo jesť 

a stratila akúkoľvek nádej na záchranu. Apoštol Pavel na tej lodi nebol zbytočne. Okrem 

mnohých darov mu Pán dal aj dar proroctva a dar povzbudzovania. Hoci bol väzeň, s 

autoritou prehovoril k celej posádke s Božím posolstvom. Dnes v cirkvi chýbajú tí, ktorí 

v autorite od Boha prorocky ukazujú na správny smer, kadiaľ ísť ďalej. Medzi takých 



nesporne patril Martin Luther a mnohí ďalší, na ktorých radi spomíname. Nemožno však žiť 

len zo spomienok na našich velikánov. Dnes v cirkvi veľmi potrebujeme modlitebníkov, ako 

boli Pavel, Luther a ďalší vyznávači či mučeníci. Modlitebníkov, ktorí príjmu jasné posolstvo 

od Boha a ukážu na východisko z búrok, v ktorých sa nachádzame. V posledných rokoch 

máme v cirkvi „dar na vylučovanie“ z rôznych grémií tých, ktorí zastávajú iný názor ako 

„väčšina“. Pavol nikoho z posádky nevylúčil, naopak: všetkým poslúžil. To je úlohou cirkvi – 

povzbudzovať, že vďaka Kristovi „ani jeden z vás nezahynie“ (v. 22). Amen. 

 

Modlitba: 

Nebeský náš Otče, ďakujeme Ti za Tvoju milosť, ktorej sa nám dostalo aj dnešného dňa. 

Ďakujeme za Tvoje slovo, ktoré nám opisuje životné boje svedkov viery a na nich nám 

ukazuje, ako si máme správne počínať. Odpusť nám, že sme si v cirkvi osvojili spôsoby tohto 

sveta, kde rozhodnutia určuje väčšina namiesto toho, aby sme hľadali Tvoju vôľu. Odpusť 

nám všetky naše zlyhania. Prosíme Ťa, vzbuď v cirkvi takých, ako boli Pavel či Luther, ktorí 

od Teba prorocky prijmú smer, kadiaľ ísť ďalej. A daj nám milosť rozlišovať, ktorá cesta je 

správna. Amen. 

Mgr. Ľubomír Ďuračka, zborový farár v CZ ECAV Nové Mesto nad Váhom 


