Štvrtok 13. apríla 2017 – Zelený štvrtok (Dies viridium)
Piesne: ES č. 101, 112
Text: 1K 10, 16 – 17
„Keďže je jeden chlieb, jedno telo sme, čo aj mnohí, lebo všetci máme podiel na jednom chlebe.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Sú pred nami významné kresťanské sviatky. V nich si pripomíname utrpenie a smrť Pána Ježiša,
ale oslavujeme i Jeho vzkriesenie z mŕtvych a nádej nového života; a keď nám to dovolí zdravie,
oslávime ich na službách Božích. Mnohí však vidia inú náplň najbližších dní: príležitosť po čase
sa stretnúť s rodinou či sprítomniť si ľudové zvyky. Bratia, sestry, odmietnime spôsoby tohto
sveta, ktoré nám neposlúžia k zveľadeniu pokladu viery, a radšej si zachovajme čaro sviatkov ich
zmysluplným slávením. Už v dnešný večer začíname sláviť Trojdnie. Názov Zelený štvrtok nemá
so zelenou farbou nič spoločné; len druhotne sme preniesli zelenú farbu aj na naše kresťanské
stoly. Názov dňa k nám prišiel z nemčiny, no aj tam sa zabudlo, že pôvod názvu je v latinčine
a znamená plakať, nariekať. V tento deň boli do spoločenstva cirkvi prijímaní kajúcnici,
previnilci, ktorí činili pokánie, čo vyjadrovali plačom. Na začiatku pôstu boli oblečení do
kajúceho rúcha a hlava im bola posypaná popolom; v tomto stave zotrvali až do Zeleného štvrtka,
keď boli opäť prijatí do spoločenstva. Nie vždy poznáme každý detail obsahu kresťanských
sviatkov. Ak niečo nepoznáme, potom si to prispôsobíme sebe samým a možno ešte niečo
pridáme alebo uberieme. Alebo ako Korinťania – myslíme si, že naša viera je pevná, a tak nie je
ohrozená tým, čo nepoznáme. Dnešok máme spojený predovšetkým s ustanovením sviatosti
Večere Pánovej či umývaním nôh učeníkov Pánom Ježišom. Slová apoštola Pavla nám pre
dnešok hovoria: Všimnime si, čo vlastne oslavujeme, na čom sa podieľame, koho v živote
oslavujeme. Spoločenstvo s Pánom a spoločenstvo so zlom sa navzájom vylučujú. Preto
nemiešajme pohanské prvky do kresťanských sviatkov, aby sme nestratili poklad života, pre
ktorý Kristus položil svoj život. Utužujme spoločenstvo viery, lásky a nádeje s naším Pánom i s
našimi bratmi a so sestrami na službách Božích. Budeme tak účastní na Kristovom diele spasenia
a Jeho údele Ukrižovaného, lebo On je našou nádejou. Amen.
Modlitba:
Baránok Boží, ďakujeme za Tvoju lásku, ktorú nám preukazuješ vo svojej obeti na kríži. Pomôž
nám, aby sme Ti ostali verní aj vtedy, keď nebudeme rozumieť tomu, čo sa deje okolo nás.
Pomáhaj nám aj v dnešný deň k tomu, aby sme mohli byť večne v spoločenstve s Tebou. Veď nás
do spoločenstva Cirkvi, kde si viditeľne ako milujúci Boží Syn, ktorý sníma naše hriechy. Nech
v Tvojom svätom tele a Tvojej svätej krvi nájdeme milosť. Po ničom inom netúžime tak ako po
Tebe. Amen.
Mgr. Martin Zaťko, zborový farár v CZ ECAV Švábovce

1

