Skutky apoštolov
(v moci Ducha Svätého)

Skutky 17
-Strach úradníkov z toho, že dali zbičovať rímskych občanov bol opodstatnený, pretože
zákon zakazoval bičovať Rimanov. Pavlovo občianstvo je tromf v Pavlových rukách,
pretože obyvatelia Filipis obvinili Pavla a Sílasa z porušovania rímskych zákonov. (16,21)
A teraz oni porušili právo rímskeho občana. Jeho právo bol porušené viac, ako ich právo.
Naviac ho dali zbičovať.
-Pán Boh pre svojich služobníkov zabezpečuje zaopatrenie a vystrojuje ich pre čo
najefektívnejšie šírenie Evanjelia. Pavlom ako rímskym občanom mohli kedysi Židia
pohŕdať, pretože nemal čistý pôvod a teraz mu tento pôvod zabezpečil ochranu na území
Rímskej ríše, kde ho Boh poslal. Nemohol chcieť lepšej ochrany z pohľadu spoloč.
postavenia.
Tesaloniky (Solún) mesto strategické mesto, bolo najvýznamnejšie mesto v Macedónsku,
160 km od Filipis, cca 200 000 obyvateľov.
v 1Tes Pavel hovorí tesalonickým kresťanom, že …”vy ste sa stali našimi aj Pánovými
napodobňovateľmi, keď ste, hoci v mnohom súžení, s radosťou z Ducha Svätého prijali
slovo, takže ste sa stali vzorom všetkým veriacim v Macedónii a Acháji. Lebo od vás sa
rozhlásilo slovo Pánovo nielen v Macedónii a Acháji, ale vaša viera v Boha sa rozniesla po
celom kraji, takže nám ani netreba hovoriť.”
-Rozširovanie kresťanstva z významných centier ďalej je známe aj z reformačných miest.
-Pavel po tri soboty hovoril židom v synagóge. Zrejmé je, že zmena myslenia, prijatie
Ježiša ako skutočného mesiáša sa neudiala hneď v prvú sobotu. Potrebovali počuť, že
Mesiáš, o ktorom čítavali v prorokoch je Ježiš, že musel zomrieť a bol aj vzkriesený.
Ani po tomto úsilí nie všetci uverili, že Ježiš je Kristus. Niektorí uverili, iní nie. Pavel tu
nezostal dlho, preto napísal listy do Tesalonik s hlavnými témami o druhom príchode Pána
Ježiša, svätý život, zameraný na Pána Ježiša. “Lebo Boh nás nepovolal k nečistote, ale v
posvätení. Kto teda týmto pohŕda, nie človekom pohŕda, ale Bohom, ktorý vám aj dáva
svojho Ducha Svätého.” 1Tes 4,7-8
Tiež: “ Stále sa radujte, neprestajne sa modlite! Za všetko ďakujte, lebo taká je Božia vôľa
pri vás v Kristovi Ježišovi. Ducha neuhášajte! Proroctvami nepohŕdajte! Všetko skúmajte,
dobrého sa držte! Všetkého zlého sa vystríhajte!
A sám Boh pokoja nech vás skrz-naskrz posvätí a pri príchode nášho Pána Ježiša Krista
nech zachová vášho neporušeného ducha, dušu a telo bez úhony. Verný je Ten, ktorý vás
povoláva; On to urobí.” 1Tes 5,17-24

-V Berií sa scenár “evanjelizácie” opakoval. 11. verš hovorí, že Židia boli šľachetnejšieho
zmýšľa a skúmali denne Písmo, či je to pravda, čo hovorí Pavel.
-Toto je predloha aj pre dnešných kresťanov: skúmať, čo je napísané v Písme. Je tam
sloveso “anakrinó”=podrobne skúmať, zaoberať sa tým. Jer 29,13: “Budete ma hľadať a
nájdete ma, lebo ma budete hľadať celým svojím srdcom.” Duch Svätý oslovuje srdce, keď
je naša snaha úprimná. Aj Gréci, muži, ženy uverili po podrobnom skúmaní Písma.
Nie je to rozumnosť typu inteligencie, ale Duch Boží zvláštnym spôsobom dá zapadať
veciam do seba a jasne svedčí o Bohu a o Ježišovi.
Byť zahľadeným do božieho zákona:
Jak 1,21-25:“Preto odhoďte všetku nečistotu a nánosy zloby a v tichosti prijímajte zasiate
slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše. Buďte uskutočňovateľmi slova, nielen poslucháčmi,
ktorí klamú sami seba. Pretože ak niekto iba počúva slovo a neuskutočňuje ho, podobá sa
mužovi, ktorý si v zrkadle prezerá svoju prirodzenú tvár. Pozrie na seba, odíde a hneď
zabudne, ako vyzerá. Kto sa však zahľadí do dokonalého zákona slobody a vytrvá nie ako
zábudlivý poslucháč, ale ako uskutočňovateľ skutku, ten bude blahoslavený pre svoje
skutky.”

