Séria

Skutky apoštolov

!
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(v moci Ducha Svätého)

Modliaci sa zbor
Potom sa vrátili do Jeruzalema z vrchu Olivového, ktorý je blízko Jeruzalema, vzdialený od
neho na cestu sobotného dňa. 13 Keď tam prišli, vstúpili Peter, Ján, Jakub, Ondrej, Filip,
Tomáš, Bartolomej, Matúš, Jakub Alfeov, horlivec Šimon a Judáš Jakubov do vrchnej
dvorany, kde občas bývali. 14 Tí všetci jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu so
ženami, s Máriou, matkou Ježišovou, a s Jeho bratmi. SK 1,12-14

!

-Všetkých 11 zostávajúcich učeníkov zostalo pohromade (vrátili sa tam z Olivového vrchu,
vzdialeného na 1 deň cesty cez Šabat, presne 880m)
-musel to byť zvláštny zážitok vidieť odchádzať milovaného človeka, Pána, ako rozlúčka
naveky, dnes tu bol a zrazu nie je. Nevieme, či tento jeho odchod videli aj iní ľudia, či nie,
či o tom vedeli len títo 11 učeníci. Zostali však spolu.
-Sú tu spomenutí všetci učeníci, ale v ďalších textoch sa už spomínajú len Peter, Jakub a
Ján
-Vrátili sa do “hornej dvorany”, zrejme na miesto, kde naposledy jedli s Pánom Ježišom
poslednú večeru. (Lk 22:7-13)
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“jednomyseľne zotrvávali na modlitbách…”
zo všetkých Evanjelistov Lukáš najviac poukazuje na modlitby a ich množstvo v Ježišovom
živote, na ich potrebnosť. (všimnime si Máriinu modlitbu Lk 1,46-55, modlitbu Zachariáša
Lk 1,68-79, modlitbu Simeona Lk 2,29-32…)
Ježiš sa modlil: Pred prijatím DSvätého Lk 3,21
Pred voľbou 12-tich apoštolov Lk 6,12
pred Petrovým vyznaním v Cezarei Filipovej Lk 9,18
pri poslednej večeri Lk 22,17.19
pri smrteľnej úzkosti v Getsemane Lk 22,41
pri umieraní na kríži Lk 23,46
keď varuje pred poslednými časmi “buďte bdelí a modlite sa…” Lk 21,36
… mnoho, mnoho príkladov je vidieť v celom Evanjeliu Lukáša a v Skutkoch, modlitba je
základom pre všetko.
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“…spolu so ženami, s Máriou, matkou Ježišovou a s Jeho bratmi.”
Ženy boli pri učeníkoch dôležité, nie že by im len posluhovali (Lk 8,1-3: “Potom chodil po
mestách a dedinách, kázal a zvestoval radostnú zvesť o kráľovstve Božom a dvanásti s
Ním. 2 A niektoré ženy, ktoré uzdravil od zlých duchov a z chorôb, Mária, zvaná
Magdaléna, z ktorej vyšlo sedem démonov, 3 Johana, manželka Chúzu, Herodesovho
úradníka, Zuzana a mnohé iné, posluhovali im z toho, čo mali.”) Lukáš zachytil cca 10

príbehov uzdravenia, či vzkriesenia, žien, alebo príbeh, kde mali ženy dôležité miesto
(Mária, Marta).
-v neposlednom rade to boli ženy, ktoré prvé videli vzkrieseného Pána Ježiša
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Kto boli Ježišovi bratia?
Katolícka tradícia vychádza z viery v Máriino panenstvo, teda tento text Mk 6,3 hovorí o
Ježišových bratrancoch (“Či to nie je ten tesár, syn Márie a brat Jakubov, Jozefov, Júdov a
Šimonov? A či Mu sestry nežijú tu medzi nami?”) Grékokatolíci zase veria, že to boli deti z
Jozefovho prvého manželstva, protestanti si myslíme, že Mária mala ďalej normálne deti,
bratov Ježišových.
-Lk je považovaný za prvého ctiteľa Márie, mnoho kat. sa na neho odvoláva, pretože ako
jediný popisuje podrobne počatie Márie, aj Alžbety, zachytáva jej chválospev i anjelov
chválospev na ňu… My protestanti si všímame Máriinu pokoru, jej oddanosť a dôveru
Bohu, jej vytrvalosť, s ktorou zachovávala Ježišove slová, nasledovala ho až ku krížu a
ako čítame, zostala s jeho učeníkmi aj po Jeho odchode do neba. Nezavrhli sme Máriu,
ale nestaviame ju do pozície prostredníka medzi nami a Ježišom, či samotným Bohom.
Bola človekom, použitá Bohom.
-Príklad Márie, ostatných žien a učeníkov modliacich sa v hornej dvorane je dôrazom na
oddanosť Pánovi.
-Jednomyseľnosť, v ktorej zotrvávali znamená, že nikto nepochyboval, že Ježiš bol naozaj
ten pravý Spasiteľ, že jeho slová brali skutočne vážne a plánovali v nich zotrvať aj naďalej.
Je to zvláštne, pretože ešte nebol podľa Ježišových slov zoslaný Duch Svätý (to bolo až
na 10-ty deň po vstúpení), a oni predsa vedení Bohom zotrvali jednomyseľne spolu.
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-Jednomyseľnosť je dôležitý prvok cirkvi, spoločenstva v 1.Pt 3,8: “Napokon všetci buďte
jednomyseľní, súcitní, plní bratskej lásky, milosrdní a pokorní.” ROH: buďte všetci rovnako
smýšľajúci, EV: všetci buďte jednej mysle, Bible21: buďte všichni svorní.
2Kor 13,11: “Nakoniec, radujte sa, bratia, zdokonaľujte sa, napomínajte sa, buďte
jednomyseľní, zachovávajte pokoj a Boh lásky a pokoja bude s vami.” Tu je uvedené, že
jendomyseľnosť, zachovávanie pokoja je zárukou toho, že Boh bude s nami.
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“Buďte teda rozvážni a dbajte na modlitby.”
1Pt 4,7

