Zamyslenia po 1. nedeli po Veľkej noci 8. apríla 2018
Štvrtok 12. apríla 2018
Piesne: ES č. 607, 445
Text: J 21, 1 – 14
„1Potom sa Ježiš zase zjavil učeníkom pri Tiberiadskom mori. A zjavil sa takto: 2Boli tam
pospolu Šimon Peter a Tomáš, prímenom Dvojča, Natanael z Kány Galilejskej, synovia
Zebedeovi a dvaja iní z Jeho učeníkov. 3Šimon Peter im povedal: Idem loviť ryby. Hovoria
mu: Ideme aj my s tebou. I vybrali sa a vstúpili na loď, ale v tú noc nič nechytili. 4Už na
úsvite stál Ježiš na brehu, ale učeníci nevedeli, že je to Ježiš. 5Riekol im teda Ježiš: Deti, či
máte niečo zjesť? Odpovedali Mu: Nemáme. 6A On im riekol: Spusťte sieť napravo od lode a
nájdete. Spustili teda, a ani ju nevládali vytiahnuť pre množstvo rýb. 7Tu povedal Petrovi
učeník, ktorého Ježiš miloval: To je Pán! Keď Šimon Peter počul, že je to Pán, prehodil si
plášť - bol totiž nahý - a hodil sa do mora. 8Ostatní učeníci prišli však na lodi, lebo neboli
ďaleko od brehu, len asi na dvesto lakťov, a ťahali sieť s rybami. 9Keď vystúpili na zem,
videli rozloženú pahrebu a na nej položenú rybu a chlieb. 10Ježiš im kázal: Doneste z rýb, čo
ste teraz chytili. 11Šimon Peter vstúpil (na loď) a vytiahol na breh sieť plnú veľkých rýb; bolo
ich stopäťdesiattri. A hoci ich bolo toľko, sieť sa nepretrhla. 12Ježiš im riekol: Poďte a
jedzte! A ani jeden z učeníkov sa Ho neodvážil spýtať: Kto si Ty? Lebo vedeli, že je to Pán.
13Ježiš prišiel, vzal chlieb a dal im, podobne aj rybu. 14To sa Ježiš už po tretí raz zjavil
učeníkom potom, ako vstal z mŕtvych.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Učeníci boli sklamaní a zmätení z toho, čo sa dialo počas veľkonočných slávností s ich
Majstrom. Boli svedkami Jeho zatknutia a popravy, no tiež Jeho zjavenia sa po vzkriesení.
Smútok striedala radosť. Boli zmätení. Nevedeli, čo majú robiť. Celkom dobre to naznačuje
príbeh z brehu Tiberiadského jazera. Je tam sedem z dvanástich učeníkov. Je medzi nimi aj
Peter, ktorý zaprel Pána. Ten sa večer vracia k svojej pôvodnej činnosti. Ide opäť loviť ryby
a ostatní sa k nemu pridávajú. Celú noc sa namáhajú, no nedarí sa im. A tu, hľa, na úsvite,
v rannom opare vidia na brehu stáť neznámeho muža. Pýta sa ich na úlovok. Po ich smutnej
odpovedi im dáva inštrukcie, kde majú spustiť siete. Bol to vzkriesený Ježiš, ktorý im radí tak
ako kedysi, keď povolal Šimona Petra. Úlovok je priam zázračný. Nasleduje stretnutie na
brehu, pri rozloženej pahrebe, kde už voňal pečený chlieb a ryba. To sám Pán pozorne
pripravil raňajky pre svojich milovaných učeníkov. Dobre im padli po celonočnej námahe. Pri

ohnisku sedí aj Peter, tak ako sedel pri ohnisku v tú noc, keď zaprel svojho Majstra. Toto je
však iné spoločenstvo a iný čas. Nie temná noc hriechu, ale radostný úsvit plný nádeje. Ježiš
sa tu zjavil svojim a jedol s nimi, aby ich uistil, že nie je duch, ale že bol telesne vzkriesený.
Tie úžasné raňajky na brehu jazera sa odohrali skoro ráno. Aké symbolické! Bol to úsvit
novej éry ľudstva. Vzkriesený Ježiš sedí v kruhu so svojimi učeníkmi, rozprávajú sa
a posilňujú chutným jedlom. Všetko je nabité tichou radosťou, nádejou, novou perspektívou.
To sú tí, ktorí majú o krátky čas vyjsť do sveta a rozniesť radostné posolstvo o Božej láske
a milosti. Pán Ježiš aj nás oslovuje každý deň už na úsvite. Robí tak cez Jeho slová, ktoré si
smieme čítať, a cez modlitbu, ktorú k Nemu smieme vysielať. Tak ako učeníci vtedy na brehu
pri ohnisku, aj my sa smieme zohrievať teplom Jeho lásky. On nás duchovným pokrmom
posilňuje, aby sme boli pozorní a súcitní k svojim blížnym, ako nám On sám dal príklad.
Amen.

Modlitba:
Pane Ježiši Kriste, oslavujem Ťa ako môjho vzkrieseného a vyvýšeného Pána. Ďakujem, že Ti
smiem patriť. Odpusť mi, ak som Ťa v minulosti slovami či skutkami zaprel ako kedysi Peter.
Prosím, posilni ma do tohto nového dňa telesne i duchovne. Daj mi vidieť nové obzory
zmysluplnej práce. Požehnaj moju prácu a odmeň námahu, ako si to urobil vtedy na úsvite.
Rozveseľ moje srdce, aby som sa napriek rozličným ťažkostiam smel radovať v Tebe
a potešovať smutných. Amen.
Mgr. Róbert Mišových, zborový farár v CZ ECAV Pezinok-Grinava

