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Dozorcovia 
 
 
Židom 12:15  dozerajúc, aby niekto nezaostával od milosti Božej, aby nevyrástol nejaký koreň 
horkosti a nenarobil nepokoja a trápenia, a boli by ním poškvrnení mnohí!  
 
Dbajte (na to), dávajte pozor, looking diligently 
 
G1983 episkopeo  
 
to oversee; by implication, to beware: -- look diligently, take the oversight. 
= dozerať, teda dávať pozor – hľadieť pozorne, vykonávať dozor 
 
G1985 episkopos 
Dozorca, biskup 
 
Skutky 20:28  A tak teda majte na seba pozor i na celé stádo, v ktorom vás ustanovil Svätý Duch za 

dozorcov, aby ste pásli cirkev Božiu, ktorú si dobyl vlastnou krvou. (Ev: za biskupov; iné preklady 

strážcov, správcov) 

Filipským 1:1  Pavel a Timoteus, sluhovia Ježiša Krista, všetkým svätým v Kristu Ježišovi, ktorí sú vo 

Filipách s dozorcami a diakonmi: 

1 Timoteovi 3:2  Teda biskup musí byť bez úhony, muž jednej ženy, triezvy, rozumný, slušného 

chovania, pohostinný, schopný učiť, 

Títovi 1:7  Lebo biskup, dozorca zboru, musí byť bezúhonný, ako Boží hospodár, nie svojvoľný, nie 

hnevlivý, nie pijan vína, nie bitkár, nie žiadostivý mrzkého zisku, 

1 Peter 2:25  Lebo ste boli ako blúdiace ovce, ale teraz ste obrátení k pastierovi a biskupovi svojich 

duší. 

G1984 episkope – biskupstvo; oblasť, kde mám dozor, navštívenie (inšpekcia) 
 
Lukáš 19:44  a zrovnajú ťa so zemou i tvoje deti v tebe a nenechajú v tebe kameňa na kameni, 
pretože si nepoznalo času svojho navštívenia. 

 
Skutky 1:20  Lebo je napísané v knihe žalmov: Nech je jeho príbytok pustý, a nech nie je nikoho, kto 
by býval v ňom! a: Jeho biskupstvo nech vezme iný! 
 
1 Timoteovi 3:1  Verné je to slovo: Ak niekto túži po biskupstve, žiada si výborné dielo. 
 
1 Peter 2:12  Svoje obcovanie medzi pohanmi majúci dobré, aby vo veci, v ktorej vás ohovárajú ako 
takých, ktorí robia zle, vidiac vaše dobré skutky oslavovali Boha v deň navštívenia. 
 
Dozor, správcovstvo tak, aby tam bola milosť Božia vs. navštívenie – inšpekcia a súd 
Trasenie vs neotrasiteľné kráľovstvo 
 
Dozerajúc, aby niekto nezaostával od milosti Božej 
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Dozerajúc...aby nevyrástol nejaký koreň horkosti  
 
G4088 pikria  -  
acridity (especially poison), literally or figuratively: -- bitterness. 
štipľavosť, ostrosť (obzvlášť jed), doslova, alebo obrazne – horkosť 
 

Skutky 8:23  lebo vidím, že si v horkej žlči a v putách neprávosti. (Peter Šimonovi čarodejníkovi) 
 
Rímskym 3:9-14  ...všetci sú pod hriechom...ako je napísané: Nieto spravodlivého ani jedného; 
...Ich hrdlo otvorený hrob; svojimi jazyky hovorili lesť, jed ľútych hadov pod ich rtami; 
14  ktorých ústa sú plné kliatby a horkosti; 
 
Efezským 4:30-32  A nezarmucujte Svätého Ducha Božieho, ktorým ste zapečatení ku dňu vykúpenia. 
31  Každá horkosť a prchkosť a hnev a krik a rúhanie nech je odňaté od vás so všetkým, čo je 
nešľachetné a zlé. 32  Ale si buďte navzájom naproti sebe dobrotiví, ľútostiví, odpúšťajúci si, ako aj 
Boh v Kristu odpustil vám. 
 
 
Konečný cieľ inštrukcií zo Židom 12:  
 
Židom 12:28,29  Preto, keď prijímame nepohnuteľné kráľovstvo, buďme vďační a vďakou 
svätoslúžme ľúbe Bohu s úctou a bázňou Božou, 29  lebo náš Boh aj je ohňom, spaľujúcim. 
 
 


