Štvrtok 30. marca 2017
Piesne: ES č. 462, 465
Text: Mk 10, 28 – 34
„Tu prehovoril Peter: Ajhľa, my sme všetko opustili a nasledovali sme Ťa!“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Zrejme poznáme, aký je to pocit, keď sa môžeme pred niekým pochváliť, keď máme byť na čo
pyšní. Už od maličkých detí počúvame, čo všetko majú. Tešia sa, ukazujú a dávajú to na obdiv
svojmu okoliu. Pritom si však nie vždy uvedomujú, že to, čo majú, od niekoho len prijali. Takto
tým, čo majú, sú v konečnom dôsledku len obdarovaní, a hovorí to viac o ich darcovi než o tom,
ktorý teraz niečo má a chváli sa tým. Apoštol Peter vnímal pri sebe a aj na ostatných učeníkoch
Pána Ježiša veľkú osobnú obeť v tom, že boli ochotní všetko svoje vlastné zanechať a ísť za
Majstrom. Vzdanie sa toho, v čom som vyrástol, žil, mal vlastnú prácu, plány, život, nie je
samozrejmé a ani jednoduché. Chce to veľký dôvod, prečo všetko doterajšie zanechať a vydať sa
v dôvere nasledovať Majstra, ktorý ma naučí väčšie veci, než som dovtedy v živote poznal a mal.
Poznať Pána Ježiša a niesť evanjelium je oveľa väčšia hodnota a je z nej oveľa väčší zisk ako
z ostatného prirodzeného, čo sa v ľudskom živote nachádza. Je tu však niečo, čo je s darom
poznania Pána Ježiša a s nesením evanjelia spojené. Aj keď nebudem sám, aj keď sa mi dostane
viacej domov, viac bratov a sestier, detí... zažijem prenasledovanie, kde prví sa stanú poslední
a poslední prví, ale aj budúci vek večného života. Prv než sa to však stane, bude prenasledovanie.
Nie nejaké vzdialené, ale veľmi blízke, osobné. Zástup vtedy žasol, nasledovníci sa báli
a apoštolov vzal Majster k sebe a hovoril im o tom, čo sa má s Ním diať. Budúcnosť Jeho aj ich
je závislá od toho, čo sa stane s Majstrom. Na čo sa On podujal? Čo má vo svojom pláne? Čo Ho
čaká, čo chce urobiť? Byť vydaný a odsúdený na smrť. Byť posmievaný, opľutý, zbičovaný,
zabitý. To je budúcnosť. No to nie je všetko! Na tretí deň vstane z mŕtvych! Akú chcem
budúcnosť pre seba? Amen.
Modlitba:
Pane Ježiši, Ty si Ten, ktorý si povolal svojich prvých, ale aj posledných učeníkov, aby Ťa
nasledovali. Mám možnosť prijímať Tvoje slovo, byť vyučený a niesť evanjelium, v ktorom som
sám prijal záchranu zo smrti vierou v Teba. Odpusť mi moju pýchu na to, čo som bol ochotný
zanechať, a uč ma zniesť prenasledovanie vo vedomí toho, že Ty mi dávaš z milosti stokrát viac
teraz i večnú budúcnosť s Tebou potom. Amen.
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