Zamyslenia na týždeň po 13. nedeli po Svätej Trojici
Piatok 31. augusta 2018
Piesne: ES č. 478, 246
Text: L 23, 6 – 12
„6Keď Pilát počul [o Galilei], spýtal sa, či je z Galiley. 7A keď sa dozvedel, že patrí pod
Herodesa, poslal Ho k Herodesovi, ktorý práve v tie dni bol tiež v Jeruzaleme. 8Keď Herodes
videl Ježiša, veľmi sa zaradoval; lebo už dávno Ho chcel vidieť, pretože počul o Ňom, a úfal
sa, že uvidí nejaký div od Neho. 9Doliehal na Neho mnohými otázkami, ale Ježiš mu nič
neodpovedal. 10Veľkňaz a zákonníci stáli (tam) a vášnivo na Neho žalovali. 11Herodes, keď
Ho so svojimi vojakmi zneuctil a naposmieval sa Mu, dal Ho obliecť do lesklého rúcha a
poslal späť k Pilátovi. 12V ten deň spriatelili sa Herodes a Pilát; predtým boli totiž
nepriatelia.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Biblický text nás privádza do Jeruzalema v čase židovských veľkonočných sviatkov
a vykresľuje jednu z posledných udalostí Ježišovho života. Ježiš Kristus sa stretáva
s Herodesom po tom, ako Ho židovská rada odsúdila na smrť a Pilát Ho posiela k nemu ako k
vládcovi Galiley. Kým zo strany Herodesa sa stretávame s veľkou aktivitou – zaradoval sa, že
videl Ježiša, lebo dúfal, že uvidí nejaký Jeho div, kládol Mu mnohé otázky, posmieval sa Mu
... – naproti tomu je konanie Ježiša Krista vyjadrené len slovami: „nič neodpovedal“. Ježiš
počas celého stretnutia s Herodesom mlčal, nepovedal ani slovo. Čo toto mlčanie znamená?
Ježišovo mlčanie nie je nezmyselné, má svoj význam a aj ono nám veľa hovorí a odkrýva.
Ježiš aj svojím mlčaním jasne ukazuje svoj postoj. Jeho služba a účinkovanie sú sprevádzané
mnohými divmi. Avšak nie za účelom ohúriť či pobaviť, ale dať najavo, že On je Boží Syn.
Boží Syn, ktorý prináša východisko a záchranu do hriešnej existencie všetkých nás. Preto sa
Ježiš ani pod tlakom nedá zmanipulovať do pozície, ktorá je v rozpore s Božím zámerom. On
ostáva za všetkých okolností verný svojmu poslaniu. Sme my vždy, za každých okolností
verní životným hodnotám a morálnym princípom, ktoré sme od Ježiša prijali? Alebo sú
situácie, keď z rôznych dôvodov, zo strachu, obáv, pohodlnosti či lenivosti tieto hodnoty
zrádzame? Jeho mlčanie je tiež znakom pokoja v situácii, ktorá vyvoláva strach. Dáva nám
príklad, že je možné zachovať si vnútorný pokoj aj v ťažkých situáciách. A v neposlednom
rade je Ježišovo mlčanie znakom Jeho suverénnej nadradenosti. Hoci na prvý pohľad sa môže
zdať, že Herodes je nekonečne mocnejší ako Ježiš, v skutočnosti je Ježiš neporovnateľne

mocnejší ako on. Nech je nám Ježišovo mlčanie povzbudením a smerovníkom aj na dnešnej
ceste naším životom. Amen.

Modlitba:
Pane Ježiši Kriste, prosíme Ťa, aby sme Tvoje slovo a hodnoty verne zachovávali za každých
okolností života. Rovnako Ťa prosíme o Tvoj pokoj aj v situáciách, kde z ľudského pohľadu
už nie je miesto pre žiadny pokoj. Prosíme, pripomínaj nám svoju zvrchovanú moc v každej
situácii života a daj nám istotu, že v Tvojich rukách sme v bezpečí, nech sa deje čokoľvek.
Ďakujeme za Tvoju blízkosť a vedenie. Amen.
Mgr. Andrea Valentová, duchovná správkyňa na Evanjelickom gymnáziu v Banskej Bystrici

