
Skutky apoštolov 
(v moci Ducha Svätého) 

Poslúchnutie  Ducha Božieho - 3 ľudia sa stretli s o živým Kristom 
Skutky 16

Duch Boží im zakázal  zostať v Ázií, prechádzajú do Európy 
Pavel prechádzal Sýriou a Cilíciou, Derbou, Lystrou, (tam pribral Timotea), Frýgiou a 
Galáciou, Mízia, dnes ázijská  časť Turecka, pod Marmarským morom, blízko prieplavu 
Dardanely.  
V Troade (Trója) “Duch Svätý im zakázal hlásať slovo v Ázii” - nevieme, akým spôsobom 
im Duch zakázal ísť do Ázie, možno nejaká udalosť, ktorú vyhodnotili ako boží zákaz. 
Nezakázal im navždy ísť do tých miest. 

-Boh niekedy zatvorí dvere tam, kde by sme chceli ísť, konať niečo, s niekým sa stretnúť. 
Niekdy preto, že ešte nie je na tú vec, udalosť… správny čas, pretože Boh má iné 
časovanie, ako my chceme. Inokedy preto, že Boh nás zastavuje pred urobením chybného 
kroku, aby doterajšia práca nebola tou chybou ohrozená. Vždy totiž v našej službe 
(akejkoľvek) musíme rátať is hriešnou čaťou našej povahy, ktorá sa búri voči Bohu a chce 
ísť svoju vlastnou cestou. Niekedy sme sami sebou prekážkou v raste, pretože bigotne 
trváme na svojom  a obávame sa čosi zmeniť. 
-Otázkou aj pre cirkev dneška ja, čo je božia vôľa pre nás. Aj z pohľadu utečencov a pod. 
Nebazírujeme na tradícií, identite (prehnane) a veľké veci nám unikajú? Možno sú aj v 
našom živote ľudia, ktorí “potrebujú našu pomoc” tak, ako ten macedónec vo videní Pavla. 
Svojou “hluchotou” zabraňujeme Bohu aby sa oslávil na tomto svete, v našej cirkvi, 
spoločnosti. 
Ef 4,23 : “Obnovte sa Duchom svojej mysle.” (obnovte sa duchovným zmýšľaním.) R 12,2: 
”Premeňte sa obnovením mysle.” 
Boh môže zastaviť naše konanie a rozbehnuté plány aj z dôvôdu, aby bolo jasné, skrze 
koho sa dajú zázraky, KTO je skutočným povolávateľom a zakladateľom zborov. Že je to 
jedine Boh. “Ja som Hospodin, to je moje meno. Svoju slávu nedám inému ani svoju 
chválu modlám.” Iz 42,8 

??? Ako vedeli, že to bol Duch Svätý, ktorý im tam nedovolil ísť??? 
Tak dobre Ho poznali a boli Mu tak poddaní, že vedeli rozpoznať jeho hlas. Správnosť 
rozhodnutia poslúchnuť Ducha Božieho bola potvrdená v neskoršom Pavlovom videní. 
Ef 4,23 : “Obnovte sa Duchom svojej mysle.” (obnovte sa duchovným zmýšľaním.) R 12,2: 
”Premeňte sa obnovením mysle.” Rozoznanie vôle DS si vyžadovalo “vycvičené mysle”. 
List Rímskym aj nás vyzýva, aby sme sa stali novými stvoreniami a naučili sa rozoznávať 
a poslúchať boží hlas. Rozoznávať a hlavne  poslúchať je najťažšia vec. Veľa trápenia a 



neúspechov máme preto, že neposlúchame, čo Boh hovorí, často sa nevieme utíšiť pre 
Ním, bojíme sa času osamote s Ním, kedy Boh najviac hovorí.  

-Macedónsko bolo v tom čase inde ako dnešné Macedónsko, bolo umiestnené v dnešnej 
severnej časti Grécka. Sem patrili dôležitejšie mestá, ktoré sú opísané: Filipis, prístavné 
mesto (dnes blízko gr. mesta Kavalla), Neapolis, Tesaloniky (Solun). V týchto mestách 
neskôr vznikli macedónske zbory. Bol to veľký posun, túžba Hospodina, aby sa Jeho 
Kráľovstvo začalo šíriť na iný kontinent. 

V 16. kapitole sú zachytené stretnutia s Bohom z troch rôznych skupín ľudí: 

Lýdia- obchodníčka s purpurom z Tyatíry. (purpur bol veľmi drahý, získaval sa zo žľazy 
Ostranky purpurovej, modrý prášok sa vyvažoval 20-násobkom zlata) 
Pán Boh otvoril Lýdii srdce,  Napriek jej bohatému podnikaniu mala srdce otvorené nie pre 
peniaze, ale aj pre Boha. Bola veriaca, ale to, čo počula od Pavla bolo pravé Evanjelium o 
Ježišovi Kristovi. Jej pravá viera a obrátenie je doprevádzaná krstom jej domácnosti a 
pozvaním Pavla a spolupracovníkov do svojho domu. (Podobne ako Zacheus pozval Pána 
Ježišo do svojho domu a zmenu života potvrdil naprávaním svojich krívd Lk 19.1-10) Bol 
to prvý dom, kde sa Boh dotkol ľudí v Európe. 

Služobné dievča - ktorá mala vešteckého ducha. Išlo zrejme o ducha - démona gr. boha 
Pythóna, bola ziskom pre svojich pánov. (veštenie dnes je tiež lukratívny obchod). 
Podobne ako napr. v Lk 8 Ježiš v Kraji Gerazenov, démoni poznali Ježiša, kto je: “Keď 
(muž) zbadal Ježiša, skríkol, padol mu k nohám a zvolal mocným hlasom: "Čo ťa do mňa, 
Ježiš, Syn najvyššieho Boha?” Alebo podobne synovia Skevu z 19. kapitoly). Apoštolovia 
nestáli o takúto “popularitu”. Pavel z nej vešteckého ducha vyhnal.  
(osobne si myslím, že to dievča muselo hovoriť o Pavlovi, kto je, pretože zlý duchovia tiež 
uznávajú že Ježiš je Kristus, teda “veria v Neho” - uznávajú Jeho existenciu a autoritu, ale 
sa desia. “Ty veríš, že je jeden Boh, a dobre robíš. Ale aj démoni veria, a trasú sa.” Jak 
2.19) 
Dievča nebolo kresťankou aj keď vedela o Bohu.Vidíme, že mať vedomosť o Bohu, o 
Ježišovi nestačí, pretože to ešte nie je spasiteľná viera, viera, ktorá nás zachraňuje pred 
smrťou a božím trestom. Vierou je neustále pokánie aj zmena života, ovocie viery, 
premenenie sa obnovením mysle. (hlavná téma listu Jakuba) 
-Táto udalosť síce nepriniesla spasenie tej služobnej dievke, zrejme ani jej pánom, ale 
uväznenie Pavla a Sílasa, ich zbičovanie prinieslo spasenie celkom nečakanému 
adresátovi… 


