Zamyslenia na týždeň po 25. nedeli po Svätej Trojici

Piatok 23. novembra 2018
Piesne: ES č. 243, 451
Text: Mt 26, 59 – 66
„59Veľkňazi však a celá rada hľadali falošné svedectvo proti Ježišovi, ako Ho usmrtiť. 60Ale
nenašli, ani keď prišlo mnoho falošných svedkov. Konečne prišli dvaja 61a povedali: Tento
riekol: Môžem zboriť chrám Boží a za tri dni ho vybudovať. 62Tu vstal veľkňaz a povedal Mu:
Nič neodpovedáš na to, čo títo svedčia proti Tebe? 63Ale Ježiš mlčal. Povedal Mu veľkňaz:
Zaprisahávam Ťa na živého Boha, aby si nám povedal, či si Ty Kristus, Syn Boží. 64Ježiš mu
odvetil: Ty si to povedal! Ale hovorím vám: Odteraz uvidíte Syna človeka sedieť na pravici
Moci a prichádzať na nebeských oblakoch. 65Vtedy si veľkňaz roztrhol rúcho a povedal:
Rúhal sa! Či potrebujeme ešte svedkov? Ajhľa, teraz ste počuli Jeho rúhanie! 66Čo o tom
súdite? Odpovedali: Hoden je smrti.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Kauza. Škandál. Justičná aféra. Tieto a podobné slová nám vyvstanú v mysli, keď si
prečítame dnešný text z Písma svätého. Súdny proces s Ježišom akoby bol pravzorom
všetkým súdnym monsterprocesom v dejinách ľudstva. Známymi sa stali Dreyfusova aféra vo
Francúzsku, Norimberské zákony v Nemecku či politické čistky v našej vlasti po víťaznom
februári. Až príliš veľa podobností s tým, čo sa deje i dnes. Kauzy, obviňovanie, túžba zničiť,
vyhladiť toho, kto stojí v ceste mocným, vplyvným. Presne o elimináciu, fyzickú likvidáciu
išlo aj Ježišovým odporcom. Neopovážili sa Krista zatknúť a súdiť riadne. Čo konali, konali
pod rúškom noci a kepienkom legálnosti súdu. Hoci inscenátori zhromaždili dostatok
prostriedkov na podplatenie zástupu falošných svedkov a podarilo sa im získať aj jedného
z dvanástich – Judáša, nedarilo sa im preukázať Ježišovu vinu. Na ich výpady nezorganizoval
nič, čo by sme vykonali v podobnej situácii my. Nekonal sa žiadny štrajk, protestný pochod
ani petícia. Kristus Pán reagoval mlčaním povzneseným nad ľudskú zlobu. Mlčal pred
Kaifášom, Herodesom i Pilátom. Zmena v priebehu procesu nastala, až keď sa veľkňaz
odhodlal k finálnej otázke: „Si ty Syn Boží?“ Aj s odstupom tisícročí sa pri čítaní týchto slov
veriacemu človeku doslova zatají dych, akoby bol sám prítomný v súdnej sieni. Slová Krista:
„Sám si to povedal,“ znamenali nezvratný rozsudok: „Hoden je smrti.“ Tento rozsudok smrti,
zdanlivo prisúdiac palmu víťazstva zlobe a nenávisti, znamenal v skutočnosti naplnenie
Kristovho poslania. Znamenal totálnu poslušnosť Syna Božieho, a to poslušnosť až do smrti

na dreve golgotského kríža a víťazstvo Božej lásky nad všetkou hriešnou zlobou a nenávisťou
v tomto svete. A toto Božie víťazstvo je aj pre nás zárukou záchrany vzkrieseným Kristom.
Amen.

Modlitba:
Všemohúci večný Bože, milosrdný nebeský Otče, ďakujeme Ti, že si zo svojej lásky a milosti
poslal na svet svojho milého Syna a vydal si Ho potupnej smrti na kríži, aby nik, kto verí
v Neho, nezahynul, ale mal večný život. Ďakujeme Ti, Pane Ježiši Kriste, že si vyniesol na
kríž naše viny a hriechy, že si namiesto nás podstúpil bolestné utrpenie a smrť. Tvoje
potupenie je naša sláva, Tvoje odsúdenie naše omilostenie, Tvoja krv naše vykúpenie. Za to
všetko Ti ďakujeme a oslavujeme Ťa, milostivý náš Spasiteľ, požehnaný naveky. Amen.
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