
Skutky apoštolov 
(v moci Ducha Svätého) !!

Dvojitá porcia uzdravenia 
Sk 3,1-10 
      
“V modlitebnú hodinu o tretej popoludní vystupovali Peter a Ján do chrámu. Práve priniesli 
muža, chromého od narodenia, ktorého každý deň kládli ku chrámovým dverám, 
takzvaným Krásnym, aby si pýtal almužnu od tých, čo vchádzali do chrámu. A ten, keď 
videl Petra a Jána vstupovať do chrámu, prosil si od nich almužnu. Peter a Ján zahľadeli 
sa uprene na neho a povedali: Pozri na nás! I podíval sa pozorne na nich, lebo dúfal, že 
dostane niečo od nich. I povedal mu Peter: Striebra, zlata nemám, ale čo mám, to ti 
dávam: v mene Ježiša Krista Nazaretského [vstaň a] choď!  Nato ho chytil za pravú ruku a 
zodvihol. A hneď zmocneli mu nohy a kĺby, takže vyskočil, postavil sa na nohy, chodil a 
vošiel s nimi do chrámu, chodil poskakujúc a chváliac Boha. A všetok ľud videl, ako chodí 
a chváli Boha. I poznali ho, že je to ten, čo sedával pri chrámových Krásnych dverách a 
prosieval o almužnu; a zachvátil všetkých údes a vytrženie nad tým, čo sa s ním stalo.” !
-uzdravenie chromého je viditeľným pokračovaním a potvrdzovaním duchovných darov, 
ktoré JKristus zasľúbil:“Tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene 
budú vyháňať zlých duchov, budú hovoriť novými jazykmi, hady budú brať do rúk a ak 
niečo smrtonosné vypijú, neuškodí im; na chorých budú vkladať ruky, a tí ozdravejú.”  
(Mk 16,17) 
-toto uzdravenie je prvým v živote cirkvi, ktoré je známe 
-je druhým naplnením Kristovho sľubu, že DSvätý bude naplňovať učeníkov Pána Ježiša 
(prvým bolo hovorenie jazykmi Sk 2,4) !
-tento úbožiak očakával to, čo sa dalo v jeho pozícií (chromého, opovrhnutého, 
neschopného obživy…) od života čakať: že ho prežije taký, aký je, že ho dožije. Jeho 
“prinášanie” k chrámovým dverám bolo všetkým v jeho živote. Jeho pohľad na Petra a 
Jána hovorí o tom, že vedel čo od nich chce dostať a zároveň: nečkal nič viac, len 
(finančný) prostriedok na ďalší deň !
-ľudia prežívajú podobnú situáciu v živote, keď sa cítia ako tento chudák, len v kolotoči 
dennej rutiny, bez vyššieho cieľa, bez očakávania reálneho zlepšenia života. Nie ani tak 
hmotného, ale hlavne duchovného. (pamätajme, že hmotná úbohosť je  menej hrozná, ako 
duchovná ) Ľudia ani nečakajú viac od života, sú dennodenne “položení” do situácie 
(permanentný strach, obavy, opovrhnutie, pohŕdanie, neprijatie… tak ako bol kladený k 
dverám chrámu ten človek. 
-Mohol Peter a Ján mu dať milodar? Zo SK 2,42-47 vieme, že mali peniaze z predaja 
majetkov bratov. Mohli mu dať milodar? Mohli. Mohli ho vziať k sebe a starať sa o neho? 
Mohli. 



-Peter a Ján však vedeli, že peniaze, hmotný dostatok, dokonalé zaopatrenie NIKDY 
nevyriešia problém toho človeka.  
-Jasne je ukázané, že cirkev, ktorej predstaviteľmi boli Peter a Ján má  mať iné  cennosti 
“na rozdávanie”, ako peniaze a majetok. 
-smutné je, že dnes si v cirkvách -aj tej našej, myslíme, že mať majetok, zaopatrenie na 
roky dopredu je to najdôležitejšie. Cirkvi zamenili krásu pred Bohom za krásu pred svetom, 
výslnie slávy a verejnej pochvaly za slávu pred Bohom. Slová: nemáme peniaze, nič 
nemôžme robiť, sa stali brzdou všetkých aktivít, hlavne tej misijnej. !
-dnes sa chce cirkev - i tá naša, etablovať na politickej scéne, kultúrnej (hľa, koľko 
umelcov je zrazu evanjelikov, aby boli v cirk. novinách?!), “aby nás bolo počuť a vidieť” - 
čo nie je zlé, ale v tejto medializácií ide ruka v ruke aj pokušenie peňazí a hlavne moci a 
osobnej propagácie. Je tu pokušenie poukázať na “naše zásluhy”. V prípade chudoby a 
úbohosti vychádza na povrch jediný zdroj úspechu a požehnania - dobrotivý Boh, 
Hospodin. “Když už máme jenom Boha, jenom tehdy je naše srdce zcela u Boha.” 
“Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je kráľovstvo božie” (Mt 5,3)  - tí, ktorí uznávajú 
pred Bohom svoju totálnu úbohosť po každej stránke, duchovnej i duševnej. !
-Peter prehlásil, že nemá ani striebra, ani zlata, ale že má niečo omnoho cennejšie:  má 
moc Ježiša Krista (resp. koná veci na zemi v mene a v moci JKrista)  
-Dnes už cirkev nemôže povedať: Zlata, striebra, ani Eura nemám… Možno práve preto 
sme stratili dôveru v Kristovu zachraňujúcu moc, ktorá má moc meniť ľudské srdcia. !
-Uzdravenie žobráka sa stalo výhradne a jedine Kristovou mocou, ktorá pôsôbila 
prostredníctvom apoštolov  na základe slov Pavla z 1Kor 12,1-9 !
“Nato ho chytil za pravú ruku a zodvihol. A hneď zmocneli mu nohy a kĺby, takže vyskočil, 
postavil sa na nohy, chodil a vošiel s nimi do chrámu, chodil poskakujúc a chváliac Boha.” !
-Petrovo uzdravenie sa týkalo aj jeho ducha, určite potom bol žobrák poriadne poučený o 
tom, kto ho uzdravil, v čom mene bol uzdravený. Toto uzdravenie sa podobá uzdraveniu 
porazeného (Mt 9,1-8) teda uzdravenie tela i ducha. Bohu záleží na obidvoch, ale duch 
človeka má prednosť pred telom. Môžme byť chorí a chromí celý život, ale naša duša je 
zachránená pre večnosť. !
Uzdravenie podľa Božieho Slova nabudúce :-)


