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Štvrtok 4. mája 2017 

Piesne: ES č. 645, 271 

Text: Sk 20, 17 – 38 

„Bedlite teda o seba a o celé stádo, v ktorom vás Duch Svätý ustanovil za biskupov, aby ste pásli 

cirkev Božiu, ktorú si vydobyl svojou krvou.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Je náročné vystihnúť bohatstvo rozlúčkovej reči, ktorá je taká nabitá emóciami, ako je práve táto. 

Predovšetkým apoštol Pavel je aj v tejto situácii dosť náročný na seba. Hoci sa to nezdá, ale 

napriek všetkému hovorí pevne a nebojácne. ,,Nedal som sa zastrašiť, aby som vám nezvestoval 

celú vôľu Božiu.“ Oznamoval Božiu vôľu a nedal sa pri tom opantať strachom a nepodľahol ani 

priazni okolia. Žil úplne nezávisle. Vlastnými rukami si dokázal zarobiť na živobytie a jeho práca 

neprinášala profit len jemu samotnému, ale mali z nej prospech aj tí, ktorí mali menej šťastia, než 

mal on sám. Budúcnosti čelil naozaj statočne. Vedený Duchom Svätým a v dôvere v Neho je 

schopný čeliť všetkému, čo ho môže postretnúť. Pavel sa s určitými požiadavkami obracia aj na 

prítomných mužov. Pripomína im všetky ich povinnosti: ,,Bedlite teda o seba a o celé stádo, v 

ktorom vás Duch Svätý ustanovil za biskupov, aby ste pásli cirkev Božiu, ktorú si vydobyl svojou 

krvou.“ Majú dozerať na stádo Božie. To nie je služba, pre ktorú sa sami rozhodli, ale boli pre ňu 

vybratí. Služobníci nebeského Pastiera musia byť aj pastiermi cirkvi Božej tu, na zemi. No 

pripomína im aj nebezpečenstvo: ,,Viem, že po mojom odchode pažraví vlci vtrhnú medzi vás a 

nebudú šetriť stádo. Aj spomedzi vás samých povstanú mužovia, ktorí budú prevrátene hovoriť, 

aby si priťahovali učeníkov.“ Tento svet je vysoko toxický a nákaza nie je vzdialená ani od 

Pánových pastierov. Kde je pravda, tam klamstvo vždy bude útočiť. To je neustály boj o 

zachovanie viery neporušenej a cirkvi čistej. ,,Ako dohovoril, padol na kolená a modlil sa s nimi 

všetkými. Tu dali sa do usedavého plaču, padali Pavlovi okolo hrdla a bozkávali ho. A najväčšmi 

žalostili nad tým slovom, ktoré povedal, že už nikdy viac neuvidia jeho tvár.“ Naprieč celou touto 

nádhernou scénou prechádza dominantný pocit náklonnosti takej hlbokej, ako je srdce samo. 

Taký pocit by mal byť v každom zbore, v každom chráme počas zhromaždenia. Pretože tam, kde 

láska zomiera, Kristovo dielo nemôže robiť nič iné, ako chradnúť. Amen.  

 

Modlitba:  

Drahý Bože, iba Ty vieš, čím všetkým prechádzame a ako často pri tom všetkom je naše srdce 

rozochvené a strácame istotu. No napriek tomu Ti chceme poďakovať za Tvoje sprevádzanie 

a ochrannú ruku. Prosíme Ťa, buď naďalej pri nás a neopúšťaj nás. Dávame do Tvojich láskavých 

rúk nielen svoje životy, ale aj životy našich blízkych a drahých, cirkevných zborov, do ktorých 

patríme, i celú našu cirkev. Amen.  
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