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Utorok 25. apríla 2017 

Piesne: ES č. 483, 475 

Text: Sk 15, 36 – 41  

„Barnabáš chcel vziať aj Jána, prímenom Marka. Ale Pavel nástojil, aby ho nebral, pretože sa v 

Pamfýlii odlúčil od nich a nešiel pracovať s nimi.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom:  

„... ani svätí nespadli z neba“ – uviedol počas jednej zo svojich generálnych audiencií pápež 

Benedikt XVI. na adresu sporu medzi Pavlom a Barnabášom a ich následného rozchodu. 

V biblickom príbehu pritom nachádzame ako dôvod ich vzájomného sporu Pavlovo odmietnutie 

účasti Jána, ktorý mal prímeno Marek, na ďalšej misijnej ceste. Je veľmi pravdepodobné, že 

skutočnou príčinou boli rozpory medzi Pavlom a Barnabášom v Antiochii, kde došlo k odklonu 

od spoločnej línie a kde sa Barnabáš pridal na stranu Petra, reprezentujúceho dôraz na jednotu so 

židovstvom a zachovanie židovskej identity. Situácia medzi Pavlom, Barnabášom a Jánom 

Markom sa však nekončí Lukášovou poznámkou, že sa rozišli. Z Listu Kolosenským 4, 10 – 11 

sa dozvedáme, že Pavel a Marek sú spolu vo väzení; Pavel označuje Marka ako jedného z tých, 

ktorí mu boli útechou. Zdá sa, že po nepriateľstve niet ani stopy. Rovnako v 1. liste Korintským, 

v ktorom sa Pavel zmieňuje aj o Barnabášovi, sa javí situácia medzi Pavlom a Barnabášom ako 

vyriešená, bez nesúladu a rozporov. Významní mužovia prvotnej cirkvi teda pochopili, že služba 

Bohu nie je vedená vlastnými predstavami, ale Božou vôľou. Do centra svojho konania totiž 

nevložili seba a svoje osobné záujmy, ale cirkev, misiu a posilňovanie existujúcich cirkevných 

zborov. A toto je úloha, ktorá je zverená aj nám. A i keď sa čosi podobné objaví v našich 

životoch v rodine, v škole, v práci, v cirkevných zboroch, nemali by sme zabúdať na to, že svätí 

nepadajú z neba, ale ich svätosť môže s Božou pomocou a z Božej milosti rásť. Už spomenutý 

Benedikt XVI. svoj pohľad na túto situáciu uzavrel slovami: „Aj medzi svätými existujú spory, 

nezhody a rozpory. Pre nás je to veľká útecha, lebo vidíme, že ani svätí nespadli z neba. Sú to 

ľudia ako my, aj so zložitými problémami. Svätosť nespočíva v tom, že sa nikdy nechybí ani 

nezhreší. Svätosť rastie v schopnosti obrátiť sa, ľutovať, v ochote začať znova, a predovšetkým 

v schopnosti zmieriť sa a odpustiť.“ Amen. 

 

Modlitba:  

Otče náš, ďakujeme za Tvoje slovo a za to, že vďaka horlivej a obetavej službe mnohých pred 

nami sa Tvoje slovo dostalo až k nám. Ďakujeme, že i napriek nezhodám, problémom či 

prenasledovaniam stálo jeho šírenie vždy v centre záujmu. Pomôž aj nám dnes, aby nás naše 

odlišnosti nedelili. Dávaj nám dostatok lásky, pokory a trpezlivosti na prijímanie iných 

a schopnosť vidieť vlastné pochybenia a nedokonalosti. Svojím Svätým Duchom nás posväcuj, 

aby sme žili k Tvojej chvále. Amen. 
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