Štvrtok 11. februára 2016
Text: Mk 8, 31 – 38
31Potom

ich začal poučovať, že Syn človeka musí mnoho trpieť a zavrhnutý byť staršími,
veľkňazmi a zákonníkmi, musí byť zabitý a po troch dňoch vstať z mŕtvych. 32A povedal
to celkom otvorene. Vtedy vzal Ho Peter nabok a začal Ho odhovárať. 33Ale On sa obrátil
a vidiac svojich učeníkov, pokarhal Petra a povedal mu: Choď za mňa, satan, lebo nemyslíš
na veci Božie, ale na ľudské! 34Potom, privolávajúc zástup aj svojich učeníkov, povedal
im: Kto chce ísť za mnou, nech zaprie seba samého, vezme svoj kríž a nasleduje ma: 35Lebo
kto by si chcel zachrániť život, stratí ho, ale kto by stratil život pre mňa a pre evanjelium,
zachráni si ho. 36Veď čo osoží človeku, ak získa aj celý svet, ale utrpí škodu na svojej duši?
37Lebo čo môže dať človek ako protihodnotu na vykúpenie svojej duše? 38Kto by sa v tomto
cudzoložnom, hriešnom pokolení hanbil za mňa a za moje reči, za toho sa bude hanbiť aj
Syn človeka, keď príde v sláve svojho Otca a so svätými anjelmi.
Piesne: ES č. 366, 245
Zamyslenie nad Božím slovom:
V živote nie je nič zadarmo. Za všetko sa platí. A najviac za to, čo možno ani
nepovažujeme za dôležité. Takou vecou v živote každého z nás je hriech. Prichádza
plazivo, znenazdania, úlisne, aby nakoniec úplne ovládol človeka. Človek mu potom slúži
a ani si to neuvedomuje. Dokonca má pocit, že všetko má vo svojich rukách. Ale všetko je
naopak. Hriech ovláda a má v moci jeho. Cena nápravy z takéhoto stavu je veľmi vysoká.
Taká vysoká, že ju človek ani nemôže zaplatiť. Môže to len Boží Syn, Ježiš Kristus.
A o tom hovorí Ježiš Kristus v našom texte celkom otvorene svojim učeníkom, no oni to
nechápu. Peter Ho dokonca začal odhovárať od cesty utrpenia a smrti. Ešte nepochopil
jedinú možnú cestu svojej záchrany. Ešte si neuvedomoval cenu vykúpenia, ktorú musí
niekto priniesť aj za neho, lebo on to nedokáže. Preto musí počuť pokarhanie, aby Božieho
Syna nechal ísť Jemu určenou cestou. A následne Pán Ježiš učí aj nás, že naša cesta za Ním
nie je a nikdy nebude pre nás jednoduchá, lebo žijeme vo svete, kde bezmedzne vládne
hriech. Obstáť v tomto svete si vyžaduje mnohé zapretia, nesenie kríža a nasledovanie Jeho
cesty, na ktorú nás volá a ktorú nám ukazuje. Záchrana nášho života nie je tam, kde ju my
očakávame, kde sa nám ponúka v možnostiach tohto sveta, ale naša cesta spasenia sa
začína tam, kde človek stratí mnoho z vymožeností sveta, ktoré ho ovládli, manipulovali
a nakoniec priviedli na cestu smrti. Toto rozpoznať a v dobrom pri Kristovi vytrvať je
pravé poslanie i umenie kresťanského života, ktoré musí človek v tejto časnosti zvládnuť.
Sami by sme to ani pri najlepšej vôli nedokázali, ale On nás k tomu posilňuje, On nám
v tom pomáha, On nás ospravedlňuje a svojou smrťou aj očisťuje z hriechov nášho života.
Ukazuje nám neustále našu jedinečnú výsadu, keď nás neprestáva povolávať z oblasti
smrti, kde vládne hriech, do prostredia života, kde On svojou obeťou hriech premáha a kde
môžeme poznávať Jeho milosť, lásku a Jeho odpustenie ako predobraz nášho spasenia
a večného života. Amen.
Modlitba:
Pane Ježiši Kriste, ďakujeme Ti za to, že máš záujem o nás, hriešnych ľudí, ktorí si za svoje
hriechy nezaslúžime toľkej milosti, ale len odsúdenie a trest. Ďakujeme Ti, že nás poučuješ
o zmysle svojho utrpenia a smrti. Prosíme, nech to pochopíme a verne ideme za Tebou.
Nauč nás ovládať naše hriešne žiadosti. Daj nám v moci svojho Ducha odolať hriešnym
zvodom sveta. Nech netúžime po ničom viac ako po živote s Tebou. Daj nám odvahu a silu
zvládnuť svoje povolanie, všetko, čím si nás poveril a čo od nás žiadaš. Nech sa nehanbíme

za to, že sme Ťa prijali do svojho života, ale nech vieme o tom vydávať jasné svedectvo.
Amen.
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