Piatok 15. apríla 2016
Text: J 21, 15 – 19
15
Keď si zajedli, riekol Ježiš Šimonovi Petrovi: Šimon, syn Jonášov, miluješ ma väčšmi ako títo?
Odpovedal Mu: Áno, Pane, Ty vieš, že Ťa milujem. Riekol mu (Ježiš): Pas mojich baránkov!
16
Po druhý raz spýtal sa ho zase: Šimon, syn Jonášov, či ma miluješ? A on Mu odpovedal: Áno,
Pane, Ty vieš, že Ťa milujem. Riekol mu: Pas moje ovečky! 17Aj po tretí raz sa ho spýtal: Šimon,
syn Jonášov, či ma miluješ? Peter sa zarmútil, že sa ho po tretí raz spýtal: Či ma miluješ? a
odpovedal Mu: Pane, Ty vieš všetko; Ty vieš, že Ťa milujem. Riekol mu Ježiš: Pas moje
ovečky! 18Veru, veru ti hovorím: Dokiaľ si bol mladší, opasoval si sa sám a šiel si, kam si chcel;
ale keď zostarneš, vystrieš ruky a iný ťa opáše a povedie, kam nechceš. 19To povedal, aby
naznačil, akou smrťou oslávi Boha. Keď to povedal, riekol mu: Nasleduj ma!
Piesne: ES č. 327, 461
Zamyslenie nad Božím slovom:
Ak ma miluješ, nasleduj ma! Vzkriesený Ježiš trikrát skúša lásku Šimona Petra tou istou
otázkou: „Či ma miluješ?“ Odpoveď je jednoznačná: ,,Áno, Pane, Ty vieš, že Ťa milujem.” Je
veľmi zaujímavé sledovať, ako Petrovo trojité zapretie Majstra pred ukrižovaním prekonáva
trojitým vyznaním ,,Milujem Ťa, Pane” po Kristovom vzkriesení. Akoby si apoštol Peter
uvedomil, že zlyhanie, ktorému podľahol, treba napraviť, a preto osobná výzva Pána Ježiša ho
dostáva do srdcervúceho vyznania: ,,Pane, Ty vieš všetko; Ty vieš, že Ťa milujem.” Milovať je
túžba nenechávať si lásku pre seba, ale rozdávať ju tam, kde jej je nedostatok. Milovať blížneho
ako seba samého je výzvou i napomenutím: ,,Jedni druhých bremená znášajte, a tak naplníte
zákon Kristov.” (G 6, 2) Milovať, mať niekoho rád znamená obetovať sa pre druhého aj za cenu
výsmechu, ohovárania, ponižovania – presne tak, ako to vykonal Kristus. Ako je to však s našou
láskou ku Kristovi? Milujeme Ho? Ak sme trošku sebakritickí, tak popravde nikto z nás nemôže
povedať, že je duchovne vyspelý a zlyhanie v jeho živote nemá miesta. Sme predsa hriešni ľudia
a máme svoje plusy a mínusy. Keď sa nachádzame v duchovnom rozkvete, ďakujeme Bohu za
Jeho milosť. Ak náš duchovný život napreduje míľovými krokmi vpred, vyznávame: ,,Až
potiaľto pomáhal nám Hospodin.” (1S 7, 12) Keď cítime Božie požehnanie, smelo vyznávame:
Milujem Ťa a chcem za Tebou oddane kráčať. No ruku na srdce: Či takto vyznávame lásku
a vernosť nášmu Bohu aj v čase duchovnej krízy? Životné okolnosti, nedobrá situácia
v rodinách, zlý zdravotný stav, sklamanie, bolesť či utrpenie nás neraz vedú k otázke: Prečo?!
I keď v jednej z piesni v Evanjelickom spevníku vyznávame, že chceme ,,s Tebou aj v kríži
vytrvať”, nie vždy to i žijeme. Napriek zlyhaniam nás však Pán Boh neodsudzuje, lebo nás
miluje takých, akí sme. Kristus nás povoláva kráčať za Ním oddane až k nebesám, lebo večnosť
je náš cieľ. Prajem nám, nech nás nič neodlúči od lásky Božej, ktorá je v Kristovi Ježišovi,
našom Pánovi. Amen.
Modlitba:
Trojjediný Bože, v pokore a pokání sa skláňame pred Tebou. Vyznávame, že sme len biedni
ľudia, avšak Ty nás i napriek našej nedokonalosti miluješ takých, akí sme. Neskonalú vďaku Ti
vzdávame, Bože náš, že skrze Krista si nám vyjavil, ako veľmi nás miluješ. Ďakujeme Ti, že
i my môžeme milovať preto, lebo Ty si prv miloval nás. Tvoja láska, Kriste, nepozná hraníc,
a preto Ťa prosíme, napĺňaj aj nás týmto darom lásky. Uč nás, aby sme nielen v radostných chvíľach Teba nasledovali, ale i keď budeme kráčať temným údolím nášho života. Odpusť, že nie
vždy Ťa milujeme oddane, avšak i dnes Ti odovzdávame svoje srdcia. Chceme Ťa verne
nasledovať a v pokore chodiť s Tebou, Bože, až do nášho skonania. Tvojmu menu buď česť
a sláva naveky. Amen.
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