
Streda 16. decembra 2015 

Text: 1K 4, 1 – 5 
1Tak zmýšľaj o nás každý ako o služobníkoch Kristových a o šafároch tajomstiev 

Božích. 2Od šafárov sa vyžaduje, aby každý bol verný. 3Ale mne najmenej záleží na 

tom, či ma vy súdite, alebo akýkoľvek ľudský súd, ani sám sa nesúdim. 4Lebo ničoho 

nie som si vedomý, ale nie v tom je moje ospravedlnenie; ale Pán je Ten, ktorý ma súdi. 
5Preto nič nesúďte predčasne, dokiaľ nepríde Pán, ktorý osvieti to, čo je vo tme skryté, a 

zjaví úmysly sŕdc, a vtedy každý dostane pochvalu od Boha. 

Piesne: ES č. 380, 27 

Zamyslenie nad Božím slovom: 
Pavlove slová by sme mohli vyjadriť aj takto: my kresťania sme vyšší úradníci 

Kristovho nebeského kráľovského dvora, strážcovia korunovačných klenotov. Oveľa 

skromnejším a výstižnejším vysvetlením je, že sme veslári, pomocníci, pomocní 

úradníci, asistenti, dokonca nosiči nákladov. Zo strany veriacich voči duchovným 

existujú mnohé očakávania, ako aj stereotypy. Tie sú buď opodstatnené, alebo prehnané. 

Zatiaľ ešte v žiadnom súbehu na farárske miesto sa neuviedlo, že zbory očakávajú 

niekoho, kto by bol Kristovým služobníkom a šafárom tajomstiev Božích. Žiada sa, aby 

farár bol muž, dobrý spevák, nech nie je príliš kritický, nech má charizmu atď. Neplatí 

občas, že menej podstatné požiadavky prevyšujú tie opodstatnené? Keby si mal ty 

zostaviť zoznam požiadaviek, aké by boli tvoje očakávania? Uviedol by si, aby 

duchovný bol múdry, inteligentný, slušný, priateľský, bezprostredný a komunikatívny? 

To všetko sú potrebné vlastnosti, no bola by súčasťou tvojho zoznamu aj neodvolateľná 

požiadavka, aby duchovný bol verným Pánovým služobníkom, neoblomným 

zvestovateľom tajomstva Božieho a Božej spásy? Ak áno, správne si pochopil 

apoštolove slová. Dúfam, že aj duchovní a predstavitelia cirkvi ich správne interpretujú. 

Náš text sa v skutočnosti vzťahuje na celý cirkevný zbor. Nová zmluva nikde nepíše 

o nejakom kňazskom ráde, ale oveľa častejšie spomína všeobecné kňazstvo. Preto 

otázka je nasmerovaná rovnako na veriacich, ako aj na duchovných: Ako zachováme 

svoj záväzok, ktorý vznikol pri našom krste a bol posilnený konfirmáciou? Hospodin 

skrze Krst svätý každého z nás zaviazal k tomu, aby sme boli služobníkmi Krista, ktorý 

nás prijal za bratov a sestry. My všetci pokrstení! A keď je to pravda, tak sa úprimne 

opýtajme: Čo sme spravili pre to, aby sme tento svet oboznámili s nádhernými 

tajomstvami Božími? Keď sme túto povinnosť nevykonali alebo sabotovali, ako 

obstojíme pred svojím svedomím a pred Bohom? Tento text kladie na jednu rovinu 

duchovných aj neordinovaných členov cirkvi. Prosme o milosť a obnovujúcu silu Ducha 

Svätého, aby sme všetci boli pravými Kristovými služobníkmi a šafármi tajomstiev 

Božích. Amen. 

Modlitba: 
Pane náš nebeský Otče! Chválime Ťa za Tvoje pravé a smerodajné učenie. Ďakujeme Ti 

za poslanie, skrze ktoré môžeme budovať Tvoje kráľovstvo tu na zemi ako Tvoji verní 

služobníci a spolupracovníci. Daj, aby sme ako šafári svoje vyvolenie správne pochopili, 

aby sme na konci mohli vydať kladný počet o svojej službe v našich rodinách 

a spoločenstvách. Priznaj sa k nášmu spoločnému dielu, posilňuj nás pri pokušeniach, 

ochraňuj nás pred chválením sa svojimi zásluhami. Amen. 
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