Zamyslenia na týždeň po 6. nedeli po Svätej Trojici
Piatok 13. júla 2018
Piesne: ES č. 497, 634
Text: L 22, 31 – 34
„31[Tu povedal Pán]: Šimon, Šimon, ajhľa, satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako
pšenicu; 32ale ja som prosil za teba, aby tvoja viera nezanikla. A ty časom, až sa obrátiš,
utvrdzuj svojich bratov. 33On však odpovedal: Pane, hotový som ísť s Tebou aj do väzenia, aj
na smrť. 34(Ježiš) mu riekol: Hovorím ti, Peter: dnes kohút nezaspieva, kým tri razy
nezaprieš, že ma poznáš.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Pán Ježiš hovorí Šimonovi Petrovi: „Ale ja som prosil za teba.“ Prečo práve za Šimona? Je
predsa dosť silný, vie si rady, doteraz si predsa so všetkým vedel poradiť. Čo sa bude diať?
Vedeli by sme, ako pokračovať. Ja som za teba prosil: aby si bol zdravý, aby sa ti nič zlé
neprihodilo, aby si na tom nebol ako ten Jób, aby ťa nič nepoškodilo, aby sa na teba
nenakladalo viac, ako unesieš. Alebo aby sa ti dobre viedlo, aby si bol bohatý, aby tvoja
rodina bola zdravá. To je nám zrozumiteľné. Lenže Ježiš pokračuje inak: „... aby neochabla
tvoja viera.“ Chystá sa nejaký frontálny útok na Petrovu vieru, na to podstatné. Ale on je
predsa dosť silný. On predsa kedysi počul Ježišovo povolanie, opustil spolu so svojím bratom
rybárske siete a išiel za Ježišom. Jeho viera má predsa dosť silné korene. Čo by sa muselo
stať, aby práve Šimonova viera zlyhala? O pár chvíľ sa ukáže, čo by sa muselo stať, pretože
ono sa stane a Petrova viera dostane zabrať, bude sa chvieť ako steblo vo vetre, bude
sklamanie a potečú slzy. Je to ešte starý Peter, ktorého sebavedomie nie je založené na
sebapoznaní a prijatí seba, nie je založené na viere, že je Kristom prijímaný aj so svojím
tieňom, so svojou slabosťou a chvením, že jeho sila nie je v ňom a z neho, ale že je daná jeho
Majstrom a Pánom. Nie, ja som pripravený ísť s Tebou hoci aj na smrť, hovorí Peter a
význam tých slov mu uniká. Ako to, milí čitatelia, veľakrát hovoríme? Čo sľubujeme? Nikdy
Ťa neopustím, nikdy nebudem klamať, vždy a všade pôjdem s Tebou, nikdy Ťa nesklamem,
nezradím, nezapriem, nespôsobím Ti bolesť a mnoho ďalšieho. Tak dlho, ako budeme počuť
svojho kohúta kikiríkať. Každý máme svojho kohúta, tak ako ho mal Peter. Aj nám kikiríka
kohút. Aj nás upozorňuje na naše limity, možnosti, aj nám hovorí, čoho sme schopní a na čo
nám chýbajú sily. Nakoniec môžeme stručne zhrnúť: vo všetkom sme závislí od Spasiteľa.
Sme spoločenstvom ľudí, ktorí sa neraz dostávajú do skúšok. Modlitbou a rozhovorom by

sme si mali navzájom pomáhať. V každodennom rozjímaní by sme mali pri každom stretnutí
so Spasiteľom vložiť do svojho myslenia a života niečo nové. Tak by sa táto doba, v ktorej
žijeme, stala pre nás požehnaním. Amen.

Modlitba:
Pane Ježiši Kriste, aká veľká a neobmedzená je Tvoja moc, že si sa zriekol panovania a sám si
slúžil svojim učeníkom. Aká temná je naša myseľ a aké bojazlivé naše srdce, keď sme
toľkokrát Tvoju službu odmietali ako Peter. Zľutuj sa nad nami! Nauč nás poníženosti a
pokornej službe bratom a sestrám. Zbav nás pýchy, aby sme sa nespoliehali na svoju
statočnosť, ale nech sa spoliehame na tvoju vernosť a zľutovanie. Amen.
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