
„Pamätať...“
Suspírium: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení; ja vám dám
odpočinúť. Vezmite na seba moje  jarmo a učte  sa  odo mňa,  lebo som tichý a
pokorný  srdcom,  a  nájdete  odpočinutie  pre  svoje  duše. Veď  moje  jarmo  je
príjemné a bremeno ľahké (Mt 11,28-30).“ Amen.
 
Pieseň: Žalm č. 119. 1. verš: „Blahoslavení, ľudia čistých ciest…“ 

Pozdrav: „Ja však dúfam v tvoju milosť,  moje  srdce  plesá nad tvojou spásou.
Budem ospevovať Hospodina, lebo mi urobil dobre (Žam 13,6).“ Amen.  

Suma evanjelia:  je  zapísaná  vo Svätom Písme ako ju  čítame v Liste  apoštola
Pavla Efezanom  v 2. kapitole v sedemnástom a v osemnástom verši takto:
„A keď prišiel, zvestoval pokoj vám, čo ste boli vzdialení, a pokoj tým, čo boli
blízki. Veď skrze neho máme v jednom Duchu obaja prístup k Otcovi. (Ef 2,17-
18).“ Amen. 

Pieseň: Chválospev č. 220.: „Radosť zas máme, keď počúvame...“
    
Vzdych: „Sluha povedal: ‚Pane, stalo sa, ako si rozkázal, ale ešte je miesto.‘ Nato
pán povedal sluhovi: ‚Vyjdi na cesty a poľné cestičky a koho stretneš, prinúť ho
vojsť, aby sa mi naplnil dom (Lk 14, 22-23).“ Amen.

Lekcia: Kniha Skutkov Apoštolov 20, 17b-18. 25-35:
Slovo Božie,  ktoré  dnes  v  Božom chráme,  na  týchto  bohoslužbách zaznie  pre
potešenie  našich  sŕdc,  je  zapísané  v Knihe  Skutkov  apoštolov  v dvadsiatej
kapitole v dvadsiatom piatom až tridsiatom piatom verši:
„Pavol [...]  povedal im: Nuž a teraz viem, že nikto z vás, medzi ktorými som
chodil  a  hlásal  kráľovstvo,  už  neuvidí  moju  tvár. Preto  vám  v  dnešný  deň
dosvedčujem, že som čistý od krvi všetkých, lebo som vám ohlasoval celý Boží
zámer, nič som nezamlčal. Dávajte pozor na seba i na celé stádo, v ktorom vás
Duch Svätý ustanovil za biskupov, aby ste pásli Božiu cirkev, ktorú si získal za
cenu svojej vlastnej krvi. Ja viem, že po mojom odchode vniknú medzi vás draví
vlci,  ktorí nebudú šetriť stádo. Aj spomedzi vás samých povstanú muži, ktorí
budú hovoriť prevrátene, len aby strhli učeníkov na svoju stranu. Preto bdejte a
pamätajte, že tri roky som so slzami dňom i nocou každého z vás neprestajne
napomínal. Teraz  vás  odporúčam  Bohu  a  slovu  jeho  milosti,  ktoré  má  moc
budovať  a  dať  dedičstvo  všetkým  posväteným. Od  nikoho  som  nežiadal  ani
striebro, ani zlato,  ani odev. Sami viete,  že tieto moje ruky zarobili  na moje
potreby i na potreby tých, čo boli so mnou. Všetko som vám ukázal, že treba



pracovať, ujímať sa slabých a pamätať na slová Pána Ježiša. Veď on povedal:
‚Blaženejšie je dávať, ako prijímať.‘“ 

Modlitba:
Všemohúci Bože náš, nebeský Otče v mene Ježiša Krista. 
Z Tvojej veľkej milosti predstupujeme pred Tvoju tvár, aby sme videli, že hlásanie
Tvojho kráľovstva je našou prioritou. Sme Ti vďační Pán Ježiš, že pred nami si nič
nezamlčal, a ohlasoval si celý Boží zámer. Duch Svätý, Ty ktorý si nás ustanovil
za služobníkov, daj aby sme neuprednostňovali seba, ale myšlienkami, slovami
a skutkami velebili Tvoju slávu a česť. Nauč nás bdieť a dávať pozor. Nauč nás
byť  otvorení  voči  Tvojej  štedrosti.  Hospodine  náš,  zverujeme  Ti  naše  životy
a našu službu, čo si vlastnou krvou vykúpil. Ty, Vzkriesený Pán, to najdrahšie si
nám daroval. Vieme, že potrebujeme Tvoje  napomenutie. My sme zhrešili len
proti Tebe, Tvoju slávu, Tvoju veľkolepú lásku sme poškvrnili, a nedbali na to, čo
je Tvoj príkaz. Prijmi nás márnotratných synov a učiň, aby sme sa stali Tvojimi
blaženými, ktorí si nielen pamätajú, ale aj činia Tvoje slová drahý Kristus. Ty si
vyučoval vlastných, vyučuj aj  nás. Ty si vyriekol jasne a zreteľne, čo potrebuje
naše spoločenstvo,  povedz aj  nám svoju pravdu,  aby sme vedeli,  čo znamená
dávať a prijímať. Uč nás pokore a zdržanlivosti, aby naša viera rástla skrze Tvojej
neoblomnej lásky.   
Pre Tvoje presväté meno vypočuj našu modlitbu. Amen.
    
Pieseň: 289. chválospev: „Bože, v tme reč Tvoja skvelá...“

Vzdych:  „Dobrý je  Hospodin voči  tým, čo v neho dúfajú,  voči  duši,  ktorá ho
hľadá. (Nár 3,25).“ Amen.

Biblický text: Kniha Skutkov apoštolov 20, 35 
Slovo Božie, na základe ktorého Vám zvestujem radostnú zvesť evanjelia skrze
Ducha  svätého  je  zapísané  Kniha  Skutkov  apoštolov  v dvadsiatej  kapitole  v
tridsiatom piatom verši nasledovne:
„Všetko som vám ukázal, že treba pracovať, ujímať sa slabých a pamätať na
slová Pána Ježiša. Veď on povedal: ‚Blaženejšie je dávať, ako prijímať.“

Milí bratia a milé sestry, vďakyvzdanie prinášajúce kresťanské zhromaždenie
v Pánu Ježišovi!

Pavol vyžaduje od kresťanov v Miléte použitie aktivizujúcej metódy. Túto

metódu používal sám Pán Ježiš. V poslednom čase práve táto metóda sa veľmi

odporúča aj v pedagogickej a v katechetickej praxi. Zistilo sa totiž, že deti radi



spolupracujú a tak to,  čo sami vlastnými rukami a myslením dokážu, to sa im

hlbšie  vryje  do  pamäti.  To  znamená:  aby  dieťa  mohlo  pracovať,  musí  viacej

myslieť. Ale keď niečo samo urobilo, to tak ľahko nezabudne. 

Veď on povedal:  „Blaženejšie je dávať, ako prijímať.“  Pavlova rozlúčka

obsahuje všetko, čo Ježiš dal – daroval spoločenstvu v Miléte.  Ježiš utvoril  celé

stádo. On je dobrý pastier, Ktorý „svoju stratenú ovcu našiel (Lk 15,6).“  Svoju

ochrannú ruku vkladá ako záruku nad kresťanské spoločenstvo v Miléte.  Ježiš

ako Baránok Boží utvára  Božiu cirkev,  rozširuje a zveľaďuje ju. On vydal svoje

telo ako obeť za celú cirkev a získal ju pre Seba cenou vlastnej krvi. 

Po prvé, dávať. Ježiš dáva. Kristus ponúka. Mesiáš podáva. On neustále

daruje. Daruje vyšliapanú cestu, práve preto nás učí:  „Usilujte sa vojsť tesnou

bránou, lebo mnohí, hovorím Vám, sa budú usilovať vojsť, ale nebudú vládať (Lk

13,24).“ Daruje pravdu. Pravdu, ktorú naozaj vie vštiepiť do sŕdc len Duch Svätý,

ktorý je pripravený „nás v tej chvíli poučiť, čo máme hovoriť (Lk 12, 12).“

Daruje  život,  v ktorom  mení  naše  životy  na  blaženejšie,  úprimnejšie,

ctižiadostivejšie a velebnejšie k Jeho osobe a naším blížnym. On dáva. Drahý brat

a milá sestra! Ty čo môžeš darovať svojim blížnym? Možno, že si myslíš, že už

všetko si darovala. Vždy a všetko dať je nemožné. Božie Slovo, živé evanjelium sa

však Ťa pýt osobne: „Čo ti zveril Pán, aby si odovzdal celému stádu? Čo ti zveril

Kristus,  aby  si  odovzdal  Božej  cirkvi?“  Svedectvo  o viere,  o  láske  a o  nádeji

v Ježišovi Kristovi, ktorú si získal za cenu JEHO vlastnej krvi. „V ňom máš skrze

Jeho  krv  vykúpenie  a  odpustenie  priestupkov  podľa  bohatstva  jeho  milosti,

ktorou nás zahrnul vo všetkej múdrosti a rozumnosti...“ (Ef 1,7.8) Apoštol Pavol

otvorene  rozpráva  s kresťanskou  obcou  v Miléte,  aby  si  uvedomili,  čo  všetko

dostali  z veľkej  milosti  Pánovej.  Ježiš  ako  Muž  bolestí  vstupuje  do  našich

spoločenstiev a nám daruje rozhojnenie milosti. „Dávať“ z Ježišovho ponímania

badáme  práve  tam,  kde  ubúda  Jeho  síl.  „Dávať“  z Ježišovho  zorného  uhla

badáme práve tam, kde sa napĺňa Božia vôľa. „Dávať“ z Ježišovho uhla pohľadu



badáme tam, kde Ježiš odovzdal svojho ducha Bohu Otcovi. Dávať podľa Ježiša

znamená konať  a všímať  is  Jeho zmierenie  a pokoj,  ako to pochopil  aj  rímsky

stotník, ktorý vyznal: „Naozaj, tento človek bol Boží Syn (Mk 15,39)!“

Po druhé, prijímať. Spoločenstvo v Miléte prostredníctvom Ježiša Krista tri roky

bolo svedkami Pavlovej  služby. Prijali  Pavlovo zmýšľanie.  Videli,  ako to treba

robiť. Mohli sa aktivizovať. Mohli sa vzoprieť a konať. Mohli sa poľudštiť. Mohli

sa nájsť v celom stáde. Mohli naozaj pochopiť celý Boží zámer prostredníctvom

Pavlovej  služby.  Pavol  chodil  a hlásal  Božie  kráľovstvo.  Pavol  sa  modlil

a neustále ich odporúčal  Bohu a jeho slovu milosti.  Pavol nič  nežiadal  a nič  si

neprisvojil.  Pavol  prijal  Krista  a očividne  ho  sprostredkoval.  Prostredníctvom

apoštola Pavla Kristus im daroval to, čo Pavol každodenne prijímal skrze milosti

Ježišovej.  Pavol  preto cituje  Ježiša  Krista.  To sú Ježišove slová.  Biblické verše,

ktoré zachytávajú Ježišove slová. Logiony – miesta, ktoré sú dôležité vo Svätom

Písme. Ježišove slová. Nie nadarmo vyrieknuté slová. Pamätať si Ježišove slová.

Pamätať si pravidlo Ježišovho spolužitia. Drahí bratia a milé sestry! Aké majú byť

ciele našich kresťanských vedomostí? Apoštol Pavol sa opieral o Ježišove slová.

Apoštol Pavol svojou službou podčiarkol to, čo Ježiš vyriekol. Láska k blížnemu

musí byť viditeľná. Budovať a skrášliť  celé stádo, Božiu cirkev vie len ten, kto

nadobudol vedomosti od Ježiša. Chápať zmysel Ježišových slov vie len ten, kto

nielen sa prizerá na Božie stádo, ale ho aj ochraňuje, a velebí Kráľa kráľov a Pána

pánov, aby všetci v spoločenstve robili a roznášali dobro vo svete. 

Ježiš hovorí: Blaženejšie je... Posolstvom Ježišovho učeníka je žiť blažený život po

Jeho boku. Apoštol Pavol neukazuje prstom na spoločenstvo, a ani sa nevyvyšuje,

ale chce aby si kresťania v Miléte uvedomili, čo je blaženejšie. Na to ich nenavedie

On sám, ale Kristus Pán, ktorý každodenne dáva, máva, veje a chce, aby si človek

uvedomil, čo znamená dávať a prijímať. Apoštol Pavol je len jeden z veslujúcich

na Ježišovej lodi, ale pôvabom a vábením pre spoločenstvo má byť PRAVDIVOSŤ

Ježišových  slov.  Z Ježišových  úst  nevychádza  unáhlený  mechanizmus.



Z Ježišových  výrokov  nepochádza  nácvik  životného  programu.  Z Ježišových

podobenstiev nevyznieva nepremyslený krok. To je mohutné učenie premáhať

seba, aby som sa zapáčil svojmu Pánovi a Kráľovi Ježišovi Kristovi. Jeho výroky

totiž majú cenu, a tým je Jeho vlastná krv vyliata na Golgotskom kríži. Ježišovo

slovo je cenné ponaučenie, ako môžeme čo najlepšie využiť pozemský život na

osoh blížnych. Toto, jedine toto má moc budovať. Toto, jedine toto je dedičstvo

všetkých posvätených.  Toto,  jedine  toto  si  nežiada,  ani  striebro,  ani  zlato,  ani

odev, ale dáva to, čo i on dostal z milosti Božej. Posledné slovo podľa apoštola

Pavla má v kresťanskom spoločenstve Ježiš Kristus.  On sám prehovorí. Cieľom

kresťanského  života  je  aj  napriek  stáleho  napätia  nezištná  služba  v  Pánovi.

Cieľom  kresťanského  života  je  aj  napriek  neustáleho  iskrenia  nezištná  služba

Pánovi. Cieľom kresťanského života je aj napriek velenej vibrácie nezištná služba

Pánovi.  Bratia  a sestry!  Vykonajme  dnes  ozajstnú  preventívnu  prehliadku

s Ježišom Kristom, lebo Jeho Slovo má moc budovať celé stádo a Božiu cirkev,

ktoré  je  pripravené  každý  deň  i po  odchode  apoštola  Pavla  sa  pamätať  na

Ježišove slová: „Blaženejšie je dávať ako prijímať!“ Amen.

Modlitba:
„Od  počiatku  oznamujem  budúcnosť,  od  pradávna  to,  čo  sa  ešte  nestalo.
Hovorím: Môj zámer trvá, všetko čo chcem, urobím (Iz 46,10).“ 

„Kto prijal jeho svedectvo, potvrdil, že Boh je pravdivý. (J 3,33).“

„Človeku sa vidí každá cesta správna, lenže srdcia posudzuje Hospodin.  (Prís
21,2).“ 

„A takýmito ste niektorí boli. No boli ste obmytí, ba posvätení a aj ospravedlnení
v mene Pána Ježiša Krista a v Duchu nášho Boha. (IK 6,11).“

„A ovocie spravodlivosti sa rozsieva v pokoji tým, čo šíria pokoj (Jk 3,18).“

„aby  sme  boli  na  chválu  jeho  slávy;  my,  ktorí  sme  už  predtým  mali  nádej
v Kristovi (Ef 1,12).“



„Bázeň  pred  Hospodinom  je  čistá,  zostáva  naveky;  Hospodinove  výroky  sú
pravdivé, všetky sú spravodlivé. Vzácnejšie sú ako zlato, ako množstvo rýdzeho
zlata; sladšie sú ako med, ako med z plástov. Napomínajú aj tvojho služobníka;
kto ich zachováva, má hojnú odmenu. (Ž 19,,10-12)“

„Veď poznáte milosť nášho Pána Ježiša Krista, že hoci bol bohatý, stal sa pre vás
chudobným, aby ste vy jeho chudobou zbohatli. (IIK 8,9)“ 

Modlitba Pánova

Ofera: „Nikto nech nehľadá, čo osoží iba jemu, ale to, čo osoží inému.“ (IK 10,24) 

Požehnanie: „Preto nestrácajte dôveru, lebo bude bohato odmenená. Potrebujete
vytrvať, aby ste plnením Božej vôle dosiahli prisľúbenie. (Žid 10, 35-36).“

Pieseň: Chválospev č. 458: 1-4. verše: „Bratia, sestry, poďme spolu v srdci Pána
spočinúť...“

Meno JEŽIŠ
Ó, ako sladko v ušiach nám

vždy meno Ježiš znie!
Bôľ tíši, rany hojiť vie,
strach všetok zaženie.

Duch ranený v ňom nájde
liek,

aj srdce boľavé,
je ono mannou pre dušu

a vzpruhou v únave.

To meno pevná skala je,
skrýš bezpečná a štít
i pokladnica milosti

bez hraníc, plná vždy.

Ó, Kriste, pastier, Spasiteľ,
si prorok, kňaz a kráľ,

náš Pán, náš život, cesta, cieľ,
ráč prijať pieseň chvál!

Je slabé naše úsilie
a málo srdcia vrú,

však u Teba raz vzdáme Ti
česť, chválu dôstojnú.

A do tých čias náš každý
dych

nech Tebe vďakou je,
nech v Tvojom mene

premocnom
Tvoj ľud sa raduje!

John Newton (1725-1807)


