Séria

Skutky apoštolov

!
!
Nový do 12-tich
!

(v moci Ducha Svätého)

V tie dni povstal Peter v kruhu bratov - bol tam zástup ľudí, asi stodvadsať duší - a
prehovoril: Mužovia, bratia, muselo sa naplniť Písmo, ako predpokladal Duch Svätý ústami
Dávidovými o Judášovi, ktorý sa stal vodcom tých, čo zlapali Ježiša. Lebo patril do nášho
počtu a mal podiel na tejto službe.Ten si teda kúpil pole za mzdu neprávosti a zrútil sa dolu
hlavou, rozpukol sa, takže mu vypadli všetky vnútornosti. I dozvedeli sa o tom všetci
obyvatelia jeruzalemskí, a preto pomenovali to pole vo svojej reči Akeldamach, to jest Pole
krvi. Lebo je napísané v knihe Žalmov: Nech mu spustne príbytok, nech nieto, kto by v
ňom býval! a: Jeho úrad nech prevezme iný! Preto je potrebné, aby z mužov, ktorí boli s
nami za celý čas, kým Pán Ježiš chodil medzi nami, počnúc od Jánovho krstu až do dňa,
keď vzatý bol spomedzi nás do neba, stal sa niektorý spolu s nami svedkom Jeho
vzkriesenia. Postavili teda dvoch: Jozefa, ktorý sa volal Barsabáš a mal prímenie
Spravodlivý, a Mateja. Potom sa modlili takto: Pane, ktorý poznáš srdcia všetkých, Ty nám
ukáž, ktorého si si vyvolil z týchto dvoch, aby prevzali túto službu a apoštolstvo, z ktorého
vypadol Judáš, aby odišiel na svoje miesto. Nato im dali lósy; a lós padol na Mateja, i bol
priradený k jedenástim apoštolom. Sk 1 15-25

!

-Voľbu Mateja považovali viacerí za “urýchlenú”, zbrklú.
1. na jednej strane j pravdou, že učeníci chceli naplniť stav 12-tich, tak, ako si ich Ježiš
vybral, pretože On počítal aj s Judášom. Judáš bol v kruhu vyvolených učeníkov, mal moc
nad démonmi, robil zázraky, uzdravoval… rovnako ako ostatní “dobrí” učeníci. (Lk 10, 1-12
+ 16-20) Ale napokon sa zle rozhodol - zradil Ježiša. Toto poukazuje na to, že si nikto
nemôže povedať: už som za vodou, pretože som niečo zažil s Ježišom, ale platia Kristove
slová: kto vytrvá do konca, bude spasený. Tiež to ale neznamená, že sú ľudia predurčení
na to, aby boli spasení a sú ľudia predurčení pre zatratenie a teda “s tým už nič nenarobia,
lebo Boh ich už vopred zatratil”. Volá sa to predestinácia - predurčenie k zatrateniu.Toto je
však lož a nie je to podľa božieho Slova. Keby to platilo, neboli by v Biblii záznamy o
záchrane: colníka Matúša, ženy hriešnice, márnotratného syna, Petra, ktorý zradil, Saula z
Tarzu, darebáka na kríži….
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2.mali čakať na priamy pokyn Pána. Matej nebol tým, ktorý mal byť 12-tym učeníkom,
väčšina vykladačov si myslí, že tým mal byť apoštol Pavel. Tak sa nám to aj javí z histórie,
ale Lukáš nič také nenaznačuje.
Losovanie bolo normálnym spôsobom v SZ, Urím a Tumím (1Sam 14,41: “Saul povedal
Hospodinovi: Bože Izraela, daj poznať pravdu! I padol lós na Jonatána a Saula, ale ľud sa

z toho dostal. Saul povedal: Hoďte lós medzi mnou a mojím synom Jonatánom. Lós padol
na Jonatána.”)
Podľa v.21. Mateja zrejme patril medzi 70-tich, čo chodili s Ježišom, takže nebol úplne
cudzím.
Keď sa ľudia " losovali “, písali mená ľudí na kamene. Dali kamene do pohára . Potom sa
zatriaslo pohárom, kým kameň vypadol. To bolo naposledy, kedy čítame, že by sa používal
lós. V čase kresťanskej cirkvi sa tento spôsob nepoužíva, pretože po zoslaní Ducha
Svätého už učeníci nemuseli používať lósy, lebo ich viedol a vedie DSvätý.
-niekedy ľudia používajú pri čítani Biblie štýl: kam ďobnem prstom, ten text mi dal Boh a
vyhýbajú sa tak systematickému čítaniu. Môže to byť niekedy dobrý spôsob, ako si pýtať
konkrétne slovo do konkrétnej situácie, ale nie jeho to pre každodenný život. Veríme, že
ako božie deti sme Bohom plne zaopatrení Duchom Svätým a že ho dostávame hojne (LK
11,13)

!

Preto dnes sa nespoliehame na nejaké losovanie, ale na vedenie Duchom Svätým, hoci aj
dnes ľudia dávajú “podmienky” Bohu, aby im jasne zjavil svoju vôľu, napr. aj v pôste,
modlitbách, a pod. Nie je to vydieranie Boha, je to pýtanie sa na Je vôľu, čo je legitímne a
správne. V kritickým prípadoch sa naozaj ľudia môžu modliť za jasné vedenie, boží zásah,
ukázanie jeho vôle.

