Zamyslenia na týždeň po 3. nedeli po Veľkej noci
Nedeľa 17. apríla 2016 – 3. nedeľa po Veľkej noci
Text: J 16, 16 – 23a
16Máličko, a neuvidíte ma; zase máličko, a uvidíte ma. 17Hovorili si niektorí z Jeho
učeníkov: Čo je to, že nám hovorí: Máličko, a neuvidíte ma, a zase máličko, a uvidíte
ma? a: Idem k Otcovi? 18Hovorili si teda: Čo je to, že hovorí: Máličko? Nevieme, čo
hovorí. 19Ježiš zbadal, že sa Ho chcú spýtať, a riekol im: O tom sa hádate medzi sebou, že
som povedal: Máličko, a neuvidíte ma, a zase máličko, a uvidíte ma? 20Veru, veru vám
hovorím: Vy budete plakať a nariekať, ale svet sa bude radovať; vy budete zarmútení, ale
váš zármutok sa premení na radosť. 21Žena, keď rodí, má zármutok, pretože prišla jej
hodina. Ale keď porodila dieťa, nespomína viac na úzkosť pre radosť, že sa človek
narodil na svet. 22Tak aj vy: teraz máte zármutok, ale zase vás uvidím, a srdce bude sa
vám radovať, a nik vám nevezme vašu radosť. 23A v ten deň nebudete sa ma na nič
dopytovať.
Piesne: ES č. 650, 618
Zamyslenie nad Božím slovom:
Ak ste niekedy boli na dlhej ceste s deťmi, určite ste často počuli otázku typu: Už sme
tam? Čo ste odpovedali? Už len chvíľočku, už nie sme ďaleko, už len máličko… Slovo
„máličko“ prekladá grécke slovo mikron. Znamená „malé množstvo“ alebo „malý vo
veľkosti“. Nová zmluva ho používa často, napríklad na označenie malých detí, krátkej
vzdialenosti, malej skupinky, nízkeho postavenia, a dokonca aj ako prezývku jedného
z učeníkov – Jakub Malý. Ale tu to má čo do činenia s časom. Mikrón času – „maličká
chvíľočka“. Na dlhej ceste s deťmi „chvíľočka“ môže mať širokú škálu zmyslu.
Z pohľadu večného Boha, u ktorého je jeden deň ako tisíc rokov a tisíc rokov ako jeden
deň (2Pt 3, 8), akékoľvek uplynutie času na zemi môže byť tiež „máličko“. Keď Pán
Ježiš hovorí: „… máličko a neuvidíte ma“, môžeme myslieť na Jeho smrť, ale i na Jeho
vstúpenie k Otcovi do neba. Keď Pán Ježiš hovorí: „… máličko a uvidíte ma“, odkazuje
nás to na Jeho vzkriesenie, na zoslanie Ducha Svätého alebo aj na Jeho druhý príchod.
Pán Ježiš nemal v úmysle obmedziť naše chápanie „maličkej chvíľočky“ na určitý
okamih. Skôr nás vedie k tomu, aby sme videli Jeho smrť, vzkriesenie, nanebovstúpenie,
príchod Ducha i Jeho druhý príchod ako udalosti, ktoré sú neoddeliteľne spojené a dôjde
k nim (aspoň z Jeho pohľadu) za „máličko“. Ježiš pripravuje svojich na to, čo má prísť,
a zakotvuje ich v nádeji na budúcnosť. Rovnako ako oni, aj my musíme byť pripravení na
to, čo život v hriešnom svete prinesie. Nech už by to bolo akokoľvek bolestivé, smieme
to zvládnuť s nádejou, že sa naplnia Jeho zasľúbenia. Napriek smútkom tohto sveta
máme radosť v našich srdciach, o ktorej On povedal, že ju nikto nebude môcť vziať od
nás. Slúžime vzkriesenému Spasiteľovi! Porazil hriech a smrť za nás. V osobe svojho
Ducha prebýva v nás a s nami každý deň až do konca sveta. A potom príde ten deň, keď
budeme vidieť Pána tvárou v tvár v sláve. Naša dôvera v Jeho sľuby nech nás inšpiruje
znášať zármutok a ťažkosti života – a to dokonca s radosťou! Amen.
Modlitba:
Pane Ježiši, ďakujeme Ti, že dávaš nášmu životu zmysel a krásny cieľ. Prosíme Ťa, obdar
nás trpezlivosťou v našich zápasoch tu, na zemi, aj v čakaní na Tvoj príchod. Napĺňaj
naše ťažké a smutné dni radosťou z Teba, nášho najlepšieho priateľa, Pána a Záchrancu.
Uč nás tešiť sa z každého dňa aj tu, na zemi, na ktorú si nás postavil, lebo nevieme, ktorý
deň bude posledný. Požehnaj nám svojimi darmi na duši aj na tele. Amen.
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