
Skutky apoštolov 
(v moci Ducha Svätého) 

Sk 6,1-15 Rozdelenie povolaní 

V tých dňoch, keď rástol počet učeníkov, helenisti začali šomrať na Hebrejov, že pri 
každodennom obsluhovaní zanedbávajú ich vdovy.  Dvanásti teda zvolali zhromaždenie 
učeníkov a povedali: Nepatrí sa, aby sme my opúšťali Božie slovo a obsluhovali pri 
stoloch.  Preto si, bratia, vyhliadnite spomedzi seba sedem osvedčených mužov, plných 
Ducha a múdrosti, ktorých ustanovíme na túto službu.  My sa však budeme plne venovať 
modlitbe a službe Slova.  Táto reč sa zapáčila celému zhromaždeniu; zvolili si Štefana, 
muža plného viery a Ducha Svätého, ďalej Filipa, Prochora, Nikanora, Timóna, Parmena a 
Mikuláša, prozelytu z Antiochie.  Postavili ich pred apoštolov, modlili sa a kládli na nich 
ruky. Božie slovo sa šírilo a počet učeníkov v Jeruzaleme mimoriadne rástol. Aj veľké 
množstvo kňazov poslušne prijalo vieru.  (Ekumenický preklad) 

Celá 6. kapitola je o voľbe diakonov a Štefanovej osobe. 
-v rámci cirkvi sa objavilo reptanie - hriech, na  to, že apoštolovia zanedbávajú nariadenia 
zákona, kedy vdovy, chudobní a levíti majú nárok z božieho zákona na zaopatrenie (Sk 
2,42-47, DT 15,1-11) Toto zanedbanie vzniklo nie zo zlej vôle, resp. nevôle apoštolov, ale 
preto, že apoštolovia nestačili na všetko. 
-zvláštne je, že Lukáš, ako pisateľ Skutkov hovorí o reptaní, sťažovaní si, hoci títo ľudia 
mali na zaopatrenie právny nárok.  Zrejem táto ich sťažnosť bola agresívna, možno viac 
hľadeli “na brucho”, ako na Boha (hľadajte najprv Kráľovstvo božie, ostatné vám bude 
pridané…) 
-Reptanie je hrozný hriech, v SZ máme na mnohých miestach židovský postoj reptania a 
to vždy voči ich zaopatreniu z božej strany: v 4M a píše o 7 reptaniach: 
na cestu 11,1-3 
na potravu 11,4-17 
na obrov (Anákovci) 13,32-14,2; 14,27-36 
voči vodcom 16,1-11.41 
voči Božím súdom 16,41; 17,5-10 
na púš 20,1-5 
na mannu 21,4-5 
-Pavel v NZ hovorí: nereptajte, lebo zahyniete. (2Kor 10.10-11) “Všetko čiňte bez reptania 
a bez pochybovania” Fil 2,14 
-Aj my často pochybujeme a reptáme na to, ako nás Boh vedie, zaopatruje, sme v strede 
nášho záujmu seba samých. V centre môjho a tvojho záujmu má byť na 1. mieste Pán 
Boh a na 2. mieste môj blížny. Keď tieto hodnoty sú naplnené, PBoh požehná dostatok 
vecí aj pre mňa, ukáže mi lásku, s akou sa o mňa stará, aj keď s mi zdá, že nie. Je to  o 
Ježišovej otázke Petrovi: Či ma miluješ? A o mojej odpovedi: Áno, alebo Nie.  



-Ako vyriešiť problém so službou pre núdznych?  Peter reptajúcich nepokarhal, vedel, že 
na to majú nárok, ale vyriešili to voľbou diakonov - služobníkov, “diakoneo”= slúžiť.  
-V Petrovom rozhodnuté je vidieť múdrosť a jasné povolanie, vedomie si toho na čo ich -
apoštolov Boh povolal: kázať Evanjelium. Určite by obsluhovať zvládli a oni, ale to nebolo 
ch poslaním.  
-Je vzácnou vecou, keď my ľudia vieme, na čo nás Boh povolal, čo je naša parketa a čo 
už nie, kedy je treba poveriť iných ľudí službou a nemať všetko vo svojich rukách.  
-EF 4,11: “A on ustanovil jedných za apoštolov, iných zasa za prorokov a iných za 
ohlasovateľov evanjelia, iných ustanovil za pastierov a učiteľov,..”  
Tu je zobrazená jednota v službe, vyváženosť: nie je to ani panovanie, ani demokracia, je 
to podľa božieho nadelenia darov… úžasné na tomto nadelení a poznaní darov je, že ak 
svoje postavenie prijmeme, svoju rolu, poznáme, že Boh nás takto”skonštruoval”, na 
takúto prácu, tak prestaneme túžiť po iných pozíciách, lebo nás napĺňa tá naša. Vieme, že 
sme na správnom mieste. 
Kvalifikácia diakonov: 1Tm 3,8-13 
“Takisto aj diakoni nech sú čestní, nie dvojtvárni v reči, ani príliš oddaní vínu, nech sa 
nepachtia za nepoctivým ziskom. Tajomstvo viery nech uchovávajú v čistom svedomí. Ale 
aj oni sa musia najprv osvedčiť a potom, ak sú bezúhonní, nech konajú diakonskú službu. 
 Ženy takisto nech sú čestné, nie ohováračné, ale triezve a vo všetkom verné. Diakoni 
nech sú mužmi jednej ženy, nech dobre usmerňujú deti a vlastné domácnosti.  Tí totiž, čo 
dobre konali diakonskú službu, získavajú si dobrú povesť a veľkú odvahu vo viere v Krista 
Ježiša.” 
7 osvedčených mužov plných Ducha a múdrosti - ani taká zdanlivo jednoduchá a 
bezvýznamná služba pri stoloch je podriadená Kristovmu slovu, aby sme boli verní aj v 
tom najmenšom, alebo aj v slovách: čo ste jednému týchto najmenších urobili, mne ste 
urobili… 
-ustanovenie do služby prebieha “klasickým” skladaním rúk, ktoré je podľa Židom 6,1 
pokladané za jeden zo základov praxe viery. Nedeje sa však automaticky, ale má sa diať 
múdro a s rozvahou.  
1Tim 5,22  hovorí, aby Timotej neskladal na nikoho ruky prenáhlene, teda v kontexte, aby 
neustanovoval prenáhlene do služby nejakých ľudí, ktorí nie sú spôsobilí, neosvedčili sa 
ešte atď. 
-aj tá najjednoduchšia služba pre Pána potrebuje mať jasné pozadie a vedomie: toto robím 
na slávu božiu. Akákoľvek služba, na akomkoľvek poste môže byť utrpením, premáhaním 
sa, plná sebazapretia… bez vedomia, že: Ja, do nej povolaný som na svojom mieste, 
plním božiu vôľu, keď splním zverenú službu. 
Služba apoštolov bola jasná: kázať a modliť sa. Pre pôsobenie v pozícií apoštolov, 
učiteľov, kazateľov… ale aj každého kresťana, je zostávať v božom slove a v modlitbe. 
Kázanie božieho Slova a modlitba prináležia pre každého kresťana a kazateľa.


