Zamyslenia na týždeň po 6. pôstnej nedeli 20. 3. 2016
Nedeľa 20. marca 2016 – 6. pôstna nedeľa Kvetná nedeľa
Text: Iz 50, 4 – 9
4Hospodin, Pán, dal mi jazyk učených, aby som slovom vedel občerstviť ustatého; každé
ráno prebúdza mi ucho, aby som počúval ako učeník. 5Hospodin, Pán, otvoril mi ucho, a
ja som sa neprotivil, neodvrátil som sa. 6Telo som nastavil tým, ktorí ma bili, a líca tým,
ktorí mi trhali bradu; tvár som si neukryl pred potupou a slinou. 7Ale Hospodin, Pán, mi
je na pomoci, preto som nevyšiel na posmech; preto som si zatvrdil tvár ako kremeň a
vedel som, že nebudem zahanbený. 8Blízko je Ten, čo mi priznáva právo; kto sa odváži
prieť sa so mnou? Spolu sa postavme: Kto je mojím žalobcom, nech pristúpi ku mne!
9Ajhľa, Hospodin, Pán, mi je na pomoci, kto ma odsúdi? Hľa, všetci sa rozpadnú ako
rúcho, mole ich zožerú.
Piesne: ES č. 637, 629
Zamyslenie nad Božím slovom:
Je Kvetná nedeľa. Cez príbehy pašií vidíme Ježišovu cestu do Jeruzalema. Bola plná
utrpenia, no Ježiš ňou kráčal napriek tomu, že vedel, čo Ho tam čaká. Z ľudského
hľadiska to bolo nepochopiteľné. Mal viacero možností – nemusel ísť do Jeruzalema,
mohol sa skryť, mohol taktizovať a neprivolávať na seba hnev neprajníkov. Zdanlivú
nelogickosť Jeho konania objasňujú slová z knihy proroka Izaiáša. Hovoria o údele
Božieho služobníka, ktorý je celým svojím bytím nastavený na Boží hlas: „Hospodin,
Pán, dal mi jazyk učených, aby som slovom vedel občerstviť ustatého.“ Jazyk učených
(v českom preklade: jazyk učeníka) je schopnosť povedať pravé slovo v pravý čas. Nejde
o nejaký rétorický výkon, ale o reč, ktorá je výsledkom Božej školy a výchovy. Boží
služobník hovorí slová, za ktorými stojí život s Bohom, a pritom aj skúsenosť
s poslušnosťou, utrpením, bolesťou, pokušením a konečným víťazstvom. Jazyk učeníkov
je ovocím počúvania: „… každé ráno prebúdza mi ucho, aby som počúval ako učeník.“
Iba ten, kto počúva ako učeník, teda má bdelé, otvorené srdce, ochotné prijať Boží hlas
a konať podľa neho, ten môže vedieť hovoriť k iným ako učeník, ktorý svojím slovom
občerstvuje. Pán Ježiš bol celým svojím bytím nastavený na Boží hlas. Bol poslušný
Pánu Bohu a neprotivil sa, ani sa neodvrátil, keď sa mal prejaviť ako Boží služobník. Bol
ochotný znášať riziká takejto poslušnosti: osamelosť, nepochopenie, nepriateľstvo. Ježiš
sa preukázal ako Boží služobník svojou poslušnosťou a vernosťou aj v tej najťažšej,
záverečnej etape svojej služby. Pre všetkých ľudí, ktorí túžia po Bohu a chcú byť v Jeho
službe, On prináša útechu a radosť. Veď kto dokáže prinášať ozajstné povzbudenie, ak
len nie ten, kto sám bol unavený, strápený, osamelý a pokúšaný? Jeho pevným vyznaním
do konca však bola dôvera: „Ajhľa, Hospodin, Pán, mi je na pomoci, kto ma odsúdi?“
Pán Ježiš prijal údel Božieho služobníka, zvolil si ťažkú cestu. Ukázal však cenu lásky
a obete pre každého, kto prijíma poslanie byť učeníkom Božím aj dnes. Amen.
Modlitba:
Drahý Otče nebeský, prosíme Ťa, daj i nám podobnú poslušnosť a dôveru, akú mal
v Teba Pán Ježiš Kristus. Daj, aby sme mali svoje srdce a myseľ otvorené pre Tvoj hlas.
Daj nám aj odvahu hovoriť ako Tvoji učeníci a žiť podľa Tvojej vôle i dnes. Amen.
Mgr. Mária Hroboňová, námestná farárka v CZ ECAV Lučenec (NOS)
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