
Pondelok 8. januára 2018 

Piesne: ES č. 77, 257 

Text: Sk 10, 37 – 48 

„37veď vy viete, čo sa dialo po celom Judsku, počnúc od Galiley, po krste, ktorý 

hlásal Ján; 38ako Boh Duchom Svätým a mocou pomazal Ježiša Nazaretského, 

ktorý chodil, dobre činil a uzdravoval všetkých diablom posadnutých, pretože 

Boh bol s Ním. 39A my sme svedkami všetkého, čo činil v Judsku a v Jeruzaleme, 

ako Ho aj zamordovali, povesiac Ho na drevo. 40Toho Boh vzkriesil v tretí deň 

a dal Mu zjavovať sa 41nie všetkému ľudu, ale svedkom, Bohom vopred 

vyvoleným, nám, ktorí sme s Ním jedli a pili po Jeho zmŕtvychvstaní. 42A sám 

prikázal zvestovať ľudu a svedčiť, že On je ten Bohom ustanovený sudca živých 

a mŕtvych. 43O Ňom svedčia všetci proroci, že pre Jeho meno dosiahne 

odpustenie hriechov každý, kto verí v Neho. 44Ešte Peter hovoril tieto slová, keď 

Duch Svätý zostúpil na všetkých, ktorí počúvali jeho reč. 45A spomedzi Židov 

veriaci, ktorí prišli s Petrom, užasli, že aj na pohanov vylial (Boh) dar Ducha 

Svätého; 46lebo ich počuli hovoriť jazykmi a velebiť Boha. Vtedy povedal Peter: 

47Či môže niekto zabrániť pokrstiť vodou tých, čo prijali Ducha Svätého ako aj 

my? 48Preto rozkázal, aby boli pokrstení v mene Ježiša Krista. I prosili ho, aby 

pobudol niekoľko dní medzi nimi.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom:  

Peter je Pánom poslaný do domu stotníka Kornélia, aby tam zvestoval 

evanjelium. Cez túto udalosť sa Peter učí, že Boh nie je prijímačom osôb, že 

chce, aby všetci ľudia boli spasení a k spáse nie je potrebné stať sa židom. Je to 

prvá správa o pokrstení pohanov, a tak nás učí, že cirkev má šíriť evanjelium aj 

medzi pohanmi. Táto úloha platí aj pre nás. Šíriť evanjelium medzi pohanmi. 

Ako napĺňame toto poverenie nášho Pána v našej cirkvi? Peter musí prekonať 

svoje predsudky, svoju náboženskú sebeckosť, ktorá je zameraná len na židov. 

Ide do domu pohana a tu zvestuje Ježiša Krista. Hovorí o Jeho skutkoch, o Jeho 

smrti, o Jeho slávnom vzkriesení a o príkaze Pána Ježiša, že majú svedčiť, že On 



je ten Bohom ustanovený sudca živých a mŕtvych. V Jeho mene dosiahne 

odpustenie každý, kto verí v Neho. Toto je evanjelium – radostná zvesť, ktorá sa 

nemení ani v dnešnej dobe. Toto máme i my zvestovať. Keď Peter hovorí, 

zostupuje Duch Svätý, ktorý pôsobí, že pohania hovoria v jazykoch a velebia 

Boha. Potom už Peter neváha a prikazuje, aby boli pokrstení v mene Ježiša 

Krista. Zatriasol Duch Svätý tvojím životom? Priviedol ťa k pokániu, aby si 

zaprel seba, svoj prospech, svoju povesť a slúžil len Pánovi Ježišovi? 

Nechávame sa v cirkvi viesť k pokániu? Pochybujem. Každý vidí iba svoj 

prospech. Za súčasnú situáciu viníme len tých druhých, hriechy našich otcov 

a naše hriechy obchádzame a vyhovárame sa z nich, ako sa vyhovárali Adam 

s Evou v raji. Naši cirkevníci nerobili pokánie, že sa hanbili za Krista, že nedali 

krstiť a konfirmovať svoje deti, naša cirkev nečinila pokánie, že jej 

predstavitelia sa spojili s ateistami a klaňali sa modle moci, nekajali sa z hriechu 

nevery a strachu, len sa bránili, že ak by nespolupracovali, tak by cirkev 

zahynula. Pokánie treba našim biskupom, seniorom, farárom, dozorcom, 

presbyterom, nám všetkým treba pokánie a návrat ku Kristovi, aby sme ožili 

a stali sa skutočne cirkvou Ježiša Krista. Pamätaj každý, že Pán Ježiš nás bude 

súdiť aj podľa našich skutkov. Lebo naše skutky majú dosvedčiť našu vieru. 

Lebo naše skutky sú ovocím našej viery. Len dobrý strom môže priniesť dobré 

ovocie. A tak každý vydávaj ovocie hodné pokánia. Amen.  

 

Modlitba:  

Oslavujeme Ťa, Otče, že do svojej nekonečnej lásky zahrňuješ i nás. Dávaš nám 

zvestovať evanjelium, ktorým nás hriešnych povzbudzuješ v nádeji, že 

nemusíme byť odsúdení za naše hriechy, ak spočinieme v Tom, ktorého si Ty 

sám poslal k našej spáse. Ďakujeme Ti, že môžeme počuť zvesť spásy, že máme 

možnosť nájsť Spasiteľa, prísť k Nemu a zakotviť v Ňom. Daj len, aby sme tieto 

možnosti využili a v pravej viere a živej pobožnosti Spasiteľa si privlastňovali. 

Amen. 
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