
Zamyslenia na týždeň po 1. nedeli po Svätej Trojici 
 

Streda 6. júna 2018 

Piesne: ES č. 634, 223 

Text: Sk 16, 22 – 34 

„22Súčasne aj zástup povstal proti nim a sudcovia strhli z nich rúcho a rozkázali ich 

zbičovať. 23Keď ich zbičovali, uvrhli ich do väzenia a žalárnikovi prikázali, aby ich 

starostlivo strážil. 24Keď dostal taký príkaz, uvrhol ich do vnútorného väzenia a nohy im tuho 

zovrel do klady. 25Okolo polnoci modlili sa Pavel a Sílas, spievali Bohu chvály a väzni ich 

počúvali. 26Odrazu nastalo veľké zemetrasenie, takže sa otriasali základy žalára, všetky 

dvere sa razom otvorili a všetkým sa uvoľnili okovy. 27Keď sa žalárnik prebudil a dvere 

väzenia videl otvorené, tasil meč a chcel si vziať život; domnieval sa totiž, že väzni utiekli. 

28Ale Pavel zavolal silným hlasom: Neubližuj si! Veď sme všetci tu! 29I pýtal si svetlo, vbehol 

a trasúc sa padol pred Pavlom a Sílom, 30vyviedol ich hovoriac: Páni, čo mám činiť, aby som 

bol spasený? 31Odpovedali mu: Ver v Pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom! 32Potom 

hovorili mu slovo Božie, aj všetkým v jeho dome. 33V tú nočnú hodinu prijal ich k sebe, umyl 

im rany a hneď sa dal pokrstiť aj on, aj všetci jeho domáci. 34Potom ich zaviedol do domu, 

pripravil stôl a veselil sa s celým domom, že uveril Bohu.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

V živote sa často stretávame s ľuďmi, ktorí si myslia, že keď uveria, musí sa im dobre dariť. 

Zo Skutkov apoštolov vidíme, že to tak nebolo ani za čias apoštola Pavla. Keď Pavel uveril 

a bol rozhodnutý šíriť evanjelium na svojich misijných cestách, často sa stretával s ľuďmi, 

ktorí ho nepochopili a prenasledovali. To čítame aj v šestnástej kapitole. Pavel so Sílasom na 

svojej druhej misijnej ceste vo Filipis vyhnali z dievčaťa, ktoré prinášalo veštením zisky jej 

pánom, zlého ducha. Páni dievčaťa a mnohí iní, ktorí cítili, že by ich zisky mohli byť 

ohrozené, nahovorili ďalších ľudí, aby sa postavili proti Pavlovi. Pavla a Sílasa chytili, 

zbičovali a uväznili. Mnohí by sa sťažovali, možno aj zatrpkli, ale Pavel spieval a chválil 

Boha tak, že to počuli všetci, ktorí boli vo väzení. V ten večer bolo zemetrasenie. Všetky 

dvere sa otvorili, okovy sa uvoľnili a Pavel so Sílasom mohli ujsť, ale neurobili to. Keď 

žalárnik videl, čo sa stalo, že všetky dvere väzenia sú pootvárané a pomyslel si, že väzni 

utiekli, chcel sa zabiť, lebo sa obával trestu svojich nadriadených. Pavel videl celú situáciu a 

zakričal na žalárnika, aby to nerobil, však všetci boli vo väzení. Žalárnik bol veľmi 

prekvapený. Začal sa pýtať, čo má urobiť, aby bol zachránený a Pavel mu odpovedal: Ver 



v Pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom. Žalárnik potom počúval Božie slovo, pohostil 

Pavla aj Sílasa a uveril. Na druhí deň boli Pavel aj Sílas prepustení. A to je odpoveď aj pre 

nás uprostred mnohých zemetrasení v živote. Riešením je chvála Pána Boha za všetko, čo pre 

nás urobil aj uprostred problémov a nádej i dôvera, že On svoje deti zachráni, nech by sme 

boli kdekoľvek. Amen. 

 

Modlitba: 

Drahý nebeský Otče, ďakujeme Ti za Tvoju starostlivosť o nás, že všetky svoje problémy 

môžeme vložiť do Tvojich rúk. Ty si Ten, ktorý jediný môžeš zachrániť každého z nás. 

S pokorou v srdci prichádzame k Tebe a prosíme Ťa o odpustenie. Prosíme Ťa, povzbudzuj 

našu vieru, aby sme Ti dôverovali a s radosťou zvestovali Tvoje slovo ako Pavel a Sílas, a  

aby tak mnohí mohli uveriť v Teba. Amen. 
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