Zamyslenia na týždeň po 2. nedeli po Veľkej noci
Nedeľa 10. apríla 2016 – 2. nedeľa po Veľkej noci
Text: 1Pt 5, 1 – 4
1
Starších 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.
Piesne: ES č. 475, 549
Zamyslenie nad Božím slovom:
Je krásne s pomocou Ducha Svätého vnímať to, že Pán Boh nám zo svojej milosti daroval
spasenie. No zároveň je veľkou milosťou, ak niekto aj skrze nás a náš život môže túto pravdu
spoznať a srdcom prijať. Apoštol Peter sa snažil viesť ľudí k tomu, aby ďalej zvestovali
evanjelium. Prihovára sa všetkým tým, ktorí si v živote s Pánom Bohom už niečo prežili. Týchto
ľudí oslovuje „starší“. Oslovuje všetkých starších vo viere. Práve všetkým tým je určené Petrovo
napomenutie. Každý veriaci, Kristov služobník, má pásť Božie stádo. Peter nás volá k tomu, aby
nám neboli ľahostajní naši blížni, ale aby sme sa zaujímali aj o ich spasenie. Volá nás k tomu,
aby sme ľuďom okolo seba s pomocou Ducha Svätého pomáhali nájsť cestu, vedúcu k Ježišovi
Kristovi. Volá nás k životu zvestovania a skutkov lásky. No toto všetko máme konať nie
z donútenia, ale dobrovoľne. Pretože nič nie je hodnotnejšie a dôležitejšie, ako pomoc druhým
ľuďom. Nič nenaplní človeka väčšou energiou a chuťou žiť, ako nesebecký, dobrý skutok pre
iného človeka. Peter nás tu vyzýva, aby sme pásli Božie stádo, no nie kvôli túžbe po zisku. Viera
totiž nie je výmenný obchod. S Pánom Bohom sa nedá vyjednávať štýlom „niečo za niečo“. Ja ti
poslúžim, pomôžem druhým ľuďom a ty mi za to dáš večný život. Tak to nefunguje. Služba
musí vychádzať z lásky a z istoty, že môj vlastný život je už v bezpečí, v Božích rukách,
z ktorých ma už nič nemôže vytrhnúť. Avšak posledné Petrovo napomenutie nás varuje pred
duchovnou pýchou. My nie sme tí, ktorí môžu rozdávať spásu. To môže iba Pán Boh. Nie sme to
my, kto má kľúče od kráľovstva nebeského. A preto sa musíme vyvarovať pýchy a povýšenosti.
Náš život a naše správanie má byť tým najlepším vzorom pre všetkých, ktorým zvestujeme
Ježiša Krista. Veď často je to práve jediné evanjelium, ktoré ľudia uvidia a ktorým ich môžeme
osloviť – náš život s Kristom. Amen.
Modlitba:
Najdrahší náš Pane a Spasiteľu Ježiši Kriste, ďakujeme, že smieme poznávať na svojom živote
Tvoju milosť a dar Tvojho spasenia. Pane, dávaj nám do srdca túžbu po službe a záujem
o druhých ľudí. Nedovoľ nám, aby sme ostali ľahostajnými k iným ľudom. Dávaj nám silu
a odhodlanie, aby sme možno práve aj cez naše konanie a správanie dokázali priblížiť ľuďom
Tvoju lásku k nám. Pomáhaj nám žiť vzorným životom kresťanov, aby aj ostatní ľudia mohli
nájsť ten úžasný dar Tvojej večnej prítomnosti. Amen.
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