Sobota 1. apríla 2017
Piesne: ES č. 386, 95
Text: L 18, 31 – 43
„Vtedy vzal k sebe dvanástich a hovoril im: Ajhľa, vstupujeme do Jeruzalema, a splní sa všetko o
Synovi človeka, čo napísali proroci.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Výsmech, potupa, pľuvance, bičovanie, smrť, vzkriesenie. Takto vidí svoju budúcnosť Pán Ježiš.
Už tretíkrát hovorí svojim učeníkom o tom, čo Ho čaká, ale oni nerozumejú svojmu Pánovi, je im
skryté Jeho slovo. Majú však strach spýtať sa Ho. Celkom inak reaguje slepec pri Jerichu. Keď
počuje, že Ježiš ide okolo, kričí na Neho, nedá sa odradiť a nezmĺkne, kým si ho Ježiš nevšimne.
A jeho túžba je naplnená. Pán Ježiš ho uzdraví zo slepoty. Slepec sa nebojí kričať na Ježiša
a prosiť Ho o uzdravenie – a to, čo vo viere očakáva, sa stane. Rok čo rok prežívame pôstne
obdobie, pripomíname si utrpenie a smrť svojho Spasiteľa, a predsa akoby sme nerozumeli, čo
nám náš Pán hovorí. Nechceme vidieť, že Ježišova cesta je aj našou cestou. Cesta s Ježišom –
cesta do života – je úzka. Cez mnohé súženia musíme vojsť do kráľovstva Božieho. A predsa sa
všetci chcú všetkému tomu utrpeniu vyhnúť a čakajú, že sa im nič zlé nestane. Pre mnohých veriť
znamená, že všetko v ich živote bude fungovať podľa ich predstáv. V ťažkej chvíli neraz reptajú
a sťažujú si. Pán Ježiš počítal aj s utrpením, prijal ho od svojho Otca. Nie je ľahké prijať utrpenie,
ak však niet inej cesty, vložiac sa do Božej vôle, do Božích otcovských rúk, prijmime i to ťažké
a bolestné v našom živote. Lebo to všetko nám slúži k dobrému, lebo v každej situácii sme
Pánovi a veríme v tela z mŕtvych vzkriesenie. Treba nám kričať a volať k nášmu Pánovi: „Ježiš,
Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou! ... Pane, nech vidím! – Nech vidím správne, nech vidím
Tvojimi očami svoj život a situáciu okolo mňa. Zotmieva sa okolo nás, sme postavení pred
mnohé výzvy. Aby sme ich zvládli, potrebujeme vidieť jasne, potrebujeme, aby sa nezotmelo
v nás, v našom srdci. Amen.
Modlitba:
Milý môj Spasiteľ, ďakujem Ti, že si kvôli mne niesol ťažký kríž, že svojím utrpením si ma
vykúpil z otroctva hriechu a zahynutia. Volám k Tebe, drahý Pane: Otvor mi oči, nech vidím
cestu, po ktorej mám kráčať. Daj mi vieru a silu prijať aj bolesť a utrpenie vo svojom živote,
a tak Teba osláviť. Skloň sa ku všetkým, ktorí trpezlivo a verne nesú svoj kríž. Naplň ich v tejto
chvíli istotou svojej lásky, milosti a pomoci. Amen.
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