Zamyslenia na týždeň po 12. nedeli po Svätej Trojici
Štvrtok 23. augusta 2018
Piesne: ES č. 387, 250
Text: 1Pt 5, 1 – 5
„1Starších medzi vami napomínam ako spolustarší a svedok Kristových utrpení i účastník
slávy, ktorá sa má zjaviť: 2Paste Božie stádo, ktoré je u vás, nie s nevôľou, ale dobrovoľne,
ako Boh chce; nie pre nečistý zisk, ale ochotne. 3Ani nie, ako by ste panovali nad dedičstvom,
ale buďte vzorom stádu, 4a keď sa zjaví Arcipastier, dostanete nevädnúci veniec slávy.
5Podobne mladší, poddaní buďte starším. A všetci spoločne opášte sa pokorou, lebo Boh sa
pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Učeník Peter, pisateľ dnešného textu, bol pri samom zrode cirkvi Ježiša Krista, keď kázal pod
vedením Ducha Svätého ohromnému zástupu ľudí v Jeruzaleme. Na vlastné oči videl
Kristovu smrť aj vzkriesenie. Bol hovorcom učeníkov a autoritou pre nich. Keď však píše
starším v cirkevných zboroch, pokladá sa za jedného z nich. Vôbec sa nesnaží zdôrazniť svoju
nadriadenosť. Napodobňuje tým príklad svojho Učiteľa a Majstra. Žiadnym spôsobom sa
nepovyšuje a necíti sa byť niečo viac ako ostatní. Pochopil totiž správne, že ten, kto je pastier,
je predovšetkým ochrancom a tým, kto sa stará. Nemá byť tým, kto velí a rozkazuje, ale tým,
kto hľadá, pomáha a otvára svoje srdce. Peter prízvukuje svojim spolupracovníkom v
cirkevných zboroch, aby „pásli stádo Božie“ tak, ako to od neho chcel jeho Majster.
Nemusíme byť farármi alebo presbytermi. Môžeme byť tými staršími pre ostatných v rodine.
Či si to už uvedomujeme, alebo nie, sme zodpovední za väčšie alebo menšie spoločenstvo v
rámci cirkvi. Neuplatňujme v ňom svoju moc, ale Kristovou láskou sa ujímajme tých okolo
nás. Konajme ako Peter, ktorý nám predkladá obraz dobrého vodcu, pravého pastiera Pána
Ježiša Krista. Neustále musíme pamätať, že sa staráme o Božie, a nie o svoje stádo. Sme tu
preto, aby sme slúžili, a nie si nechali slúžiť. Uvažujme skôr nad tým, čo vieme dať druhým
ako nad tým, čo by mali dať druhí nám. A veďme druhých osobným príkladom v pokore a
úcte. Je to oveľa ťažšie, ale to je cesta pre cirkev Ježiša Krista, ktorou chce Pán, aby sme išli.
Takých vodcov a starších potrebuje cirkev v každom čase. Rovnako potrebuje mať mladých,
ktorí sú ochotní nasledovať ponúkaný dobrý príklad. Potrebuje ľudí, ochotných starať sa o
druhých a viesť ich, či nechať sa viesť s láskou a pokorou. Amen.

Modlitba:
Hospodine, voláme k Tebe, všemohúci, svätý a večný Bože. Ty jediný si našou Silou a
Útočiskom v našej biede. Ty si naším bralom a hradom prepevným. Zmiluj sa nad nami a
podopri nás, lebo ľudská pomoc nestačí. Daj nám silu vydržať a urobiť, čo máme a môžeme.
Porúčame sa do Tvojich rúk, Tvoj je celý náš život. K Tebe sa vinie naša nádej i dôvera. Daj,
aby žijúc či mrúc zostali sme v Tvojich rukách, verný Bože. Lebo len u Teba je naša skutočná
záchrana ty si naším Hradom. Amen.
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