Zamyslenia na týždeň po 1. pôstnej nedeli 5. 3.
Nedeľa 5. marca 2017 – 1. pôstna nedeľa (Invocavit)
Piesne: ES č. 113, 117
Text: 2K 6, 1 – 10
„Veď On hovorí: V čas príhodný som ťa vyslyšal a v deň spasenia som ti pomohol. Ajhľa, teraz je
čas veľmi príhodný; ajhľa, teraz je deň spasenia!“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Kríž – navonok veľmi jednoduchý, a pritom v skutočnosti nesmierne významný. Navonok je pre
mnohých ľudí nezaujímavý a neatraktívny, veď ho tvoria len dve prekrížené ramená.
V skutočnosti má však pre nás nesmierne veľký význam. Veď tieto dve ramená neboli prázdne,
ale na nich zomieral Kristus za hriechy každého jedného z nás. Pôstne obdobie nás upozorňuje a
poukazuje práve na Kristov kríž. Môžeme v ňom vidieť symbol života a vzťahov v ňom. Kristov
kríž vnímame aj ako symbol školy života, symbol sily, nádeje, lásky, odpustenia i milosti.
Ľudský život sa spája s mnohými kontrastmi a protikladmi. Vieme o zdraví, ale vieme aj
o mnohých chorobách. Poznáme chvíle úspechu, ale vieme aj o sklamaniach či pochybeniach.
Zažili sme hojnosť, ale možno sme niekedy aj treli núdzu. Vieme, čo znamená mať okolo seba
priateľov a blízkych ľudí, ale poznáme aj ublíženia, urážky či neodpustenie. Tak, ako je vo svete
svetlo aj tma, hlad aj nasýtenie, dobro aj zlo, tak je tu aj život a smrť. Z Kristovho kríža sa na nás
pozerá Božia dobrota a láska. Na kríži trpela Láska, ktorá bola mnohými ľuďmi opovrhnutá,
utýraná a nemilovaná. V Kristovom kríži spoznávame, že láska sa často spája s bolesťou
a utrpením. Veď Pán Ježiš práve z lásky a pre lásku trpel, bol ukrižovaný, a napokon aj zomrel na
dreve golgotského kríža. Práve z lásky a pre lásku podstúpil túto ťažkú cestu bolesti.
Kristov kríž nás aj dnes učí, že milovať sa oplatí. Učí nás, že či v radostiach, alebo v žiali, či
v slzách šťastia, alebo trápenia, či v živote a či pri smrti, predsa sme stále v pevných Božích
rukách. Jeho kríž nám dáva silu niesť aj tie naše vlastné kríže života. Učí nás úprimnej a pokornej
modlitbe. Ukazuje nám, že i keď možno nie sme v tomto svete vždy milovaní, predsa sme vždy
milovaní Bohom, a to aj v súženiach a rozličných trápeniach. Preto ďakujme i dnes za milosť
Kristovho kríža a pod ním zložme všetky svoje bremená. Amen.
Modlitba:
Drahý náš nebeský Otče! Úprimne Ti ďakujeme za obeť Tvojho Syna na dreve golgotského
kríža. Veď vďaka nej môžeme byť spasení a mať večný život. Ním nám ukazuješ veľkosť svojej
lásky. Láska sa v živote spája okrem šťastia aj so slzami bolesti a smútku. Prosíme Ťa o silu
znášať kríže života aj o to, aby Ty sám si premieňal mínusy nášho života na plusy, aby si
životným mínusom dával plusovú hodnotu. Amen.
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