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Zamyslenia na týždeň po 2. nedeli po Veľkej noci 30. 4.  

 

Nedeľa 30. apríla 2017 – 2. nedeľa po Veľkej noci 

Piesne: ES č. 512, 266 

Text: 1Pt 5,1 – 4 

„Paste Božie stádo, ktoré je u vás, nie s nevôľou, ale dobrovoľne, ako Boh chce; nie pre nečistý 

zisk, ale ochotne.“  

 

Zamyslenie nad Božím slovom:  

Keď si prečítame prvé slová perikopy: „Starších medzi vami napomínam...“, môžu v nás vyvolať 

mylnú predstavu, že text je určený len presbyterom (starším) a kňazom. Daný text je však určený 

v zmysle všeobecného kňazstva každému veriacemu. Je určený nielen ordinovaným – 

duchovným, tým, ktorí pred oltárom skladali prísahu, ale rovnako je určený všetkým pokrsteným, 

všetkým veriacim v Krista Ježiša. Teda poverenie „Paste Božie stádo...“ je určené všetkým v 

cirkvi. Veď my veriaci sme ovcami jedného stáda, ktoré patrí najvyššiemu Arcipastierovi 

Ježišovi Kristovi. Učiť, viesť, napomínať, vychovávať v kresťanskom duchu, postavenom jedine 

na Sola scriptura, by malo byť súčasťou nášho každodenného života. Nemôžeme predsa 

očakávať, že namiesto nás napríklad starší v zbore vychovajú našich potomkov, že je to len ich 

práca. Pri krste sa skladá sľub, že vychovávať budeme všetci. Naši evanjelickí predkovia sa 

schádzali pravidelne k Božiemu spevu a počúvaniu Písma, ktoré čítal otec ako kňaz rodiny. Tým 

sa zachovávala kresťanská výchova, šírilo sa a poznávalo sa čisté Božie slovo. Patríme do Božej 

cirkvi a pre Pána Boha je to najvzácnejšie spoločenstvo. Dokázal to skrze svojho jediného Syna, 

ktorý sa obetoval pre záchranu hriešnikov. A preto my všetci ako svedkovia, nasledovníci 

Kristovi, starajme sa o Božie stádo dobrovoľne, ochotne, nie pre zisk, a buďme mu dobrým 

príkladom, vzorom. To neznamená, že človek zrazu bude úplne bez chýb, bez hriechu, dokonalý, 

ale viditeľné bude, či v jeho živote je všetko podriadené Bohu, založené na pokore a dôvere v 

Neho. Nikto si teda nesmie vytvárať cirkev po svojom, viesť cirkevný zbor, ako sa mu páči – to 

je Božie dielo! Nie teda vládnuť, ako by to bolo naše, ale pochopiť, že je to Božie vlastníctvo. 

Neočakávať a nedať sa motivovať či demotivovať ľudskými pochvalami, ukazovať sa, že sme 

schopnejší, pestovať svoju prestíž, ale očakávať a spoliehať sa len na odmenu nebeského 

Arcipastiera, a to nevädnúci veniec slávy. Amen. 

 

Modlitba:   

Nebeský Bože, zvelebujeme Ťa za Tvoje dielo, za cirkev, do ktorej patríme aj my. Odpusť nám, 

že často zabúdame, že ju máme všetci budovať, že máme pásť Tvoje stádo. Odpusť nám naše 

výhovorky, že nech to urobí niekto iný, nech sa niekto iný stane presbyterom, zvonárom, Tvojim 

služobníkom. Daj nám také srdce, aby sme Tvoje slovo šírili ochotne, v čistote, s pokorou 

podriadenou Tvojej vôli. A ak v niečom budeme chcieť spoznávať ovocie svojej práce, daj nám 

vedieť, že Ty si Ten, ktorý všetko riadi, a my máme očakávať len ten veniec nehynúcej slávy 

Božej. Amen. 
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