Zamyslenia po Veľkonočnej nedeli 1. apríla 2018
Nedeľa 1. apríla 2018 – 1. slávnosť veľkonočná
Piesne: ES č. 146, 150
Text: J 17, 1 – 8
„1Keď to Ježiš povedal, pozdvihol oči k nebu a hovoril: Otče, prišla hodina; osláv svojho
Syna, aby Syn oslávil Teba, 2ako si Mu dal moc nad všetkými ľuďmi, aby im dal všetko, čo si
Ty dal Jemu, (totiž) večný život. 3A to je večný život, aby poznali Teba, jediného pravého
Boha, a ktorého si poslal, Ježiša Krista. 4Ja som Ťa oslávil na zemi, keď som dokonal dielo,
ktoré si mi dal konať, 5teraz, Otče, osláv ma Ty u seba slávou, ktorú som mal pri Tebe skôr,
ako svet povstal. 6Zjavil som Tvoje meno ľuďom, ktorých si mi dal zo sveta. Boli Tvoji a mne
si ich dal, a zachovali Tvoje slovo. 7Teraz poznali, že od Teba je všetko, čokoľvek si mi dal;
8lebo slová, ktoré si mi dal, dal som im, a oni ich prijali a poznali vpravde, že som od Teba
vyšiel, a uverili, že si ma Ty poslal.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Celá 17. kapitola je prekrásnou Ježišovou modlitbou. Pán Ježiš sa modlí za všetkých tých,
ktorí uverili v Pána Boha, aby ich ochraňoval od všetkého zlého, čo by im mohlo uškodiť duši
i telu. Kristus si uvedomuje, že svet je jedným veľkým bojiskom, v ktorom bojujú dve sily a
to sily, ktoré sú pod Božou autoritou a sily, ktoré sú pod satanovou ochranou. Satana a jeho
poddaných ženie nenávisť, závisť voči Kristovi a Jeho verným nasledovníkom. Preto sa Pán
Ježiš modlí za všetkých učeníkov, vrátane nás. Boží Syn myslí na svojich a modlí sa k Otcovi,
aby ich ochránil pred satanovou mocou, očistil ich a pripravil, aby si uvedomili, že všetci tí,
čo sme Kristovi, tvoríme jeden celok, jednu veľkú Božiu rodinu. Spoločne s Božou pomocou
si máme uvedomiť, že z Boha sme vyšli a k Nemu sa raz máme aj vrátiť. To je naším cieľom
– ukazovať i ostatným cestu pokoja, lásky, pravdy, viery a nádeje a tou je jedine Kristus.
Vtedy budeme duševne slobodní a budeme sa posväcovať v Božej pravde. „Posväť ich v
pravde – Tvoje slovo je pravda.“ (J 17, 17). Poznať Pána Boha znamená poznať večný život,
veď je napísané: „... Otče, prišla hodina, osláv svojho Syna, aby Syn oslávil Teba, ako si Mu
dal moc nad všetkými ľuďmi, aby im dal všetko, čo si Ty dal Jemu, (totiž) večný život.“ Pána
Boha spoznáme jedine cez Ježiša a spoznávať Krista znamená pestovať si celý život osobný
vzťah s Ním, vyznávať Mu hriechy, radiť sa s Ním na každej našej ťažkej životnej križovatke,
či tešiť sa spolu s Ním z našich osobných úspechov. Kristus nám svojím pôsobením, svojím
životom tu na zemi poukázal na Boha Otca, na Jeho obrovskú lásku k nám a táto láska môže a

má žiť i naďalej cez nás, cez naše slová, skutky. My Kristovi nasledovníci máme byť
nositeľmi Božieho svetla, víťazstva nad smrťou a hriechom, víťazstva dobra nad zlom.
Kristus nás naučil, ako máme žiť a akými máme byť a je len a len na nás, čo si vyberieme a
na ktorú stranu dobra či zla sa postavíme. Kristus hovorí Pánu Bohu: „Ja som Ťa oslávil na
zemi, keď som dokonal dielo, ktoré si mi dal konať.“ My všetci si položme otázku – teraz na
veľkonočný sviatok. Chceme osláviť Krista tu na zemi a dokončiť úlohu, ktorú každému
jednému z nás dal? Amen.

Modlitba:
Drahý Otče, vrúcne Ťa prosím, pomôž mi byť Ti vďačnou za Tvoju obeť na kríži a zároveň
byť schopnou sa tešiť z Tvojho zmŕtvychvstania. Daruj mi dostatok síl a schopností, aby som
Ťa už tu na zemi vedela oslavovať a s trpezlivosťou a múdrosťou dokončila tie úlohy, ktoré si
mi určil. Pomôž mi byť Tvojím svetlom, ktoré by svietilo aj iným na ich ceste pozemského
života. Amen.
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