Jeho poníženosť nás vzpriamila (sv. Augustín)
Napísal Balek Robert
Štvrtok, 03 Február 2011 21:27

„Syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a položiť svoj život ako výkupné za
mnohých.“ Pozrite, ako Pán slúžil, pozrite, akými služobníkmi nám prikázal byť. Položil „svoj
život ako výkupné za mnohých“: vykúpil nás.

Kto z nás je schopný vykúpiť niekoho? Jeho krvou, jeho smrťou sme vykúpení zo smrti; ležali
sme porazení a jeho poníženosť nás vzpriamila. Ale aj my máme prispieť svojou čiastočkou
jeho údom, lebo sme sa stali jeho údmi: on je hlava, my sme telo.

Aj apoštol Ján nás vo svojom liste upozorňuje na príklad Pána, ktorý povedal: „Kto bude chcieť
byť medzi vami veľkým, bude vaším sluhom. Ako ani Syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať,
ale slúžiť a položiť svoj život ako výkupné za mnohých.“ A nabáda nás napodobňovať ho:
„Kristus položil za nás život. Aj my sme povinní dávať život za bratov.“

Aj sám Pán sa po zmŕtvychvstaní pýtal: „Peter, máš ma rád?“ On odpovedal: „Mám ťa rád.“
Pýtal sa ho to trikrát a on trikrát povedal to isté. A Pán zakaždým povedal: „Pas moje ovce.“

Čím mi ukážeš, že ma máš rád, ak nie tým, že budeš pásť moje ovce? Čo mi chceš dať tým, že
ma máš rád, keď všetko očakávaš odo mňa?! Máš teda čo robiť, ak ma miluješ: Pas moje ovce.
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A toto raz, druhý raz i tretí raz: „Máš ma rád? Mám ťa rád. Pas moje ovce." Trikrát zaprel zo
strachu, trikrát vyznal z lásky.

A keď mu Pán tretí raz zveril svoje ovce, po jeho odpovedi, v ktorej vyznal lásku a odsúdil a
zahnal strach, hneď dodáva: „Keď si bol mladý, sám si sa opásal a chodil si, kade si chcel. Ale
keď zostarneš, iný ťa opáše a povedie, kam nechceš. To povedal, aby naznačil, akou smrťou
oslávi Boha.“ Zvestoval mu jeho kríž, predpovedal mu jeho utrpenie.

Sem teda mieril Pán, keď hovoril: „Pas moje ovce“: trp za moje ovce.

Z Rečí svätého biskupa Augustína
(Sermo Guelferbytanus 32, De ordinatrione episcopi; PLS 2, 639-640)
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