Piatok 6. mája 2016
Text: J 17, 20 – 26
20Nielen za týchto prosím, ale aj za tých, ktorí pre ich slovo uveria vo mňa, 21aby všetci
jedno boli; ako Ty, Otče, si vo mne a ja som v Tebe, aby aj oni boli v nás, aby svet uveril,
že si ma Ty poslal. 22A slávu, ktorú si Ty dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako my
jedno sme. 23Ja v nich a Ty vo mne, aby boli dokonale jedno, aby svet poznal, že si ma Ty
poslal a miloval si ich, ako si mňa miloval. 24Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli
so mnou, kde som ja, a videli moju slávu, ktorú si mi dal, pretože si ma miloval ešte pred
založením sveta. 25Spravodlivý Otče, svet Ťa nepoznal, ale ja som Ťa poznal, aj títo
poznali, že si ma Ty poslal. 26Oznámil som im Tvoje meno, a ešte oznámim, aby láska,
ktorou si ma miloval, bola v nich a aby som ja bol v nich.
Piesne: ES č. 311, 645
Zamyslenie nad Božím slovom:
„Budem sa za vás modliť.“ Aké povzbudivé slová! Vnímame ich ako prejav lásky
človeka, ktorý si nájde čas, aby sa za nás pomodlil. K modlitbám za druhých nás vedie
nielen láska, ale aj samotné Písmo sväté. V Liste Jakuba 5, 16 čítame: „… a navzájom sa
modlite za seba…“ „Budem sa za vás modliť.“ Ako by ste sa cítili, keby vám tieto slová
povedal sám Pán Ježiš? Určite by vám vyčarili úsmev na tvári, možno spokojnosť v srdci,
či dokonca hrdosť v mysli, a opakovali by ste si: Môj Spasiteľ sa bude za mňa modliť!
Aké úžasné! Našťastie, myšlienka modliaceho sa Ježiša za nás je viac ako len zbožným
prianím. Dnešný evanjeliový text nám hovorí, že Ježiš sa skutočne modlil za všetkých
nasledovníkov. Pán Ježiš je naším Prostredníkom, Sprostredkovateľom medzi nami
a Bohom. A nielenže sa za nás modlí, On aj predkladá naše modlitby Bohu. Čo teda Pán
Ježiš hovorí, keď sa za nás modlí? Aký je obsah Jeho modlitby?
Ježiš sa modlí za našu jednotu. „Nielen za týchto prosím, ale aj za tých, ktorí pre ich
slovo uveria vo mňa, aby všetci jedno boli… A slávu, ktorú si Ty dal mne, ja som dal im,
aby boli jedno, ako my jedno sme.“ On chce, aby sme svojou jednotou vydávali silné
svedectvo o Božej láske. Pýtajme sa: Prispievame k jednote cirkvi – tela Kristovho?
Modlíme sa za iných kresťanov? Hľadáme to, čo nás spája, alebo sa hádame o veciach,
ktoré nás rozdeľujú?
Ježiš sa modlí, aby nás napĺňala Božia láska. Pán Ježiš sa modlil: „Spravodlivý Otče,
svet Ťa nepoznal, ale ja som Ťa poznal, aj títo poznali, že si ma Ty poslal. Oznámil som im
Tvoje meno a ešte oznámim, aby láska, ktorou si ma miloval, bola v nich, a ja aby som bol
v nich.“ Čo je nevyhnutné na vytvorenie jednoty? Láska, ktorá spája. Jednota a láska
patria nerozlučne k sebe. Ježiš túži, aby naše srdcia napĺňala Božia láska. Pýtajme sa: Je
láska medzi nami, veriacimi, jedným z najpríťažlivejších magnetov našich spoločenstiev,
našej cirkvi?
Ježiš sa modlí, aby sme boli s Ním raz v nebesiach. „Otče chcem, aby aj tí, ktorých si
mi dal, boli so mnou, kde som ja, a videli moju slávu, ktorú si mi dal…“ Pán Ježiš sa
modlí, aby sme raz boli tam, kde je On, a aby sme videli Jeho slávu. Nevieme, kedy sa tak
stane. Pýtajme sa: Sme pripravení stretnúť sa kedykoľvek s Pánom Ježišom a vidieť Jeho
slávu v nebesiach? „Modlím sa za vás,“ hovorí Pán Ježiš, „za vašu jednotu, lásku, ako aj
prebývanie v nebeskom kráľovstve.“ Ako Mu odpovieme? Slovami vďaky a skutkami
lásky vychádzajúcimi z úprimnej viery v Neho. Amen.
Modlitba:
Ďakujeme, Pane Ježiši, za Tvoje modlitby za nás. Pomôž nám intenzívne vnímať Tvoje
prosby za našu jednotu, ktorá má vydávať silné svedectvo o Božej láske v nás, ako aj
Tvoju túžbu, aby sme raz prebývali v dome nebeského Otca, v ktorom je mnoho
príbytkov. Amen.
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