Streda 15. marca 2017
Piesne: ES č. 85, 103
Text: J 16, 29 – 33
„Na svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Ako všetko v tejto časnosti má začiatok a koniec, tak je to aj so životom a s účinkovaním Pána
Ježiša. Slová Písma, ktoré ste si v úvode prečítali, sú koncom Jeho lúčenia s učeníkmi. Chýba už
len niekoľko hodín, aby vyšli za potok Kedron, kde Ho vojaci uväznia. Je to finálna hodina pred
zatknutím, definitívny odchod od učeníkov. Ak doposiaľ s nimi hovoril v podobenstvách, teraz
im hovorí celkom otvorene, že cesta utrpenia, ukrižovania, smrti a vzkriesenia, ktorá Ho čaká, je
odklonom od ciest tohto sveta, je to cesta späť k Otcovi. Učeníci boli radi, že mohli pochopiť to,
čo Ježiš povedal, a hovoria: „Teraz vieme, že všetko vieš... Preto veríme, že si od Boha vyšiel...“
Je to typický prejav ľudskej arogancie. Ježiš to vie, ale vie aj to, čo bude ďalej. Ich viera je ešte
naivná a nedokonalá a v čase najväčšej potreby, keď bude potrebovať, aby boli pri Ňom, opustia
Ho a utečú. Preto sa ich pýta: „Teraz veríte?“ Je to výčitka: Kde ste boli doposiaľ? Pôstna doba
a sám Ježiš pýta sa i nás: Naozaj veríte? Nastáva hodina poznania cesty Božej a Jeho milosti –
ako sa zachováte? Nie sme ako učeníci, ktorí po zatknutí utekajú a skrývajú sa. No napriek tomu,
že oni Ho v tých hrozných udalostiach sklamali a opustili, nezostal sám. Bol s Ním Jeho Otec.
Ježiš chce byť s nami aj v našich problémoch. Tak to v závere hovorí: „Na svete máte súženie,
ale dúfajte, ja som premohol svet.“ To je upokojujúca nádej, triumfálne zvolanie Víťaza so
zasľúbením. Toho, kto všetko riadi tak, že môžeme mať na Jeho triumfe podiel. Vo svete máme
veľa problémov: v škole, práci, rodine, lebo taká je cesta tohto sveta. Ježiš nás volá na Božiu
cestu. Na nej nájdeme svoj pokoj, Božiu lásku a milosť, ktoré sú založené na našej láske
k Ježišovi. Teda nezáleží na okolnostiach, v ktorých žijeme, ale na tom, či veríme v Ježiša, či Ho
milujeme viac ako tento svet. Amen.
Modlitba:
Pane náš Ježiši Kriste, ďakujeme Ti, že si dobrovoľne nastúpil na cestu Božiu, cestu k svojmu
Otcovi, aby si nám dokázal svoju veľkú lásku, aby si svojou vykupujúcou obeťou zmieril nás
s nebeským Otcom a potvrdil svoj úmysel urobiť všetko pre našu záchranu a spasenie. Aj v tejto
pôstnej dobe posilňuješ našu vieru, pomáhaš nám s neverou a ťažkosťami, ktoré tu prežívame.
Ďakujeme za zasľúbenie, ktoré nám dávaš, že s Tvojou pomocou môžeme nad nimi zvíťaziť.
Náplň nás novou dôverou a posilni nás vo viere, aby sme mohli kráčať s Tebou až na Golgotu,
a pre svoje zásluhy preveď nás do svojho kráľovstva. Amen.
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