Utorok 8. marca 2016
Text: J 12, 20 – 24
20Medzi tými, čo prišli vykonať pobožnosť na slávnosti, bolo niekoľko Grékov. 21Tí
pristúpili teda k Filipovi, ktorý bol z galilejskej Betsaidy, a prosili ho hovoriac: Pane,
chceme vidieť Ježiša! 22Filip išiel a povedal Ondrejovi, potom Ondrej a Filip išli a
oznámili to Ježišovi. 23Ježiš im riekol: Prišla hodina, aby bol oslávený Syn človeka.
24Veru, veru, hovorím vám: Ak zrno pšeničné, ktoré padlo do zeme, ne odumrie, ostane
samo, ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu.
Piesne: ES č. 475, 642
Zamyslenie nad Božím slovom:
Hlbšie myšlienkové preniknutie do Ježišovho podobenstva o pšeničnom zrne má veľký
význam pre život kresťana i pre prácu v cirkvi. Zaznieva i z Lutherovho výroku: „Nech
zomrie Martin a nech žije Kristus.“ Ak má pšeničné zrno priniesť úrodu, je nutné, aby
bolo zasiate do zeme. V tmavej zemi sa rozpadne a potom sa stane veľký Boží div.
Vyrastie z neho živý klíček, ten sa vyvinie v steblo, zo stebla vyrastie klas, ktorý
prinesie mnohonásobnú úrodu. Tento proces môžeme nazvať: cez smrť k životu. – Taká
bola cesta Pána Ježiša Krista na tejto zemi a taký úžitok a požehnanie priniesla Jeho
obeť na golgotskom kríži. Opustil nebeskú slávu, zobral na seba ľudské telo, ležal
v jasliach ako bezmocné dieťa, stretával sa v živote s odriekaním a so skúškami. Odmietol všetky lákavé pokušenia stať sa zemským kráľom i posledné diabolské pokušenie
ľudí, ktorí spod kríža kričali (Mt 27, 40b): „… ak si Syn Boží, zostúp z kríža!“ Zostal
poslušný Otcovi až do smrti na kríži. Cesta Pána Ježiša bola cestou pšeničného zrna.
„Ak zrno pšeničné neodumrie, ostane samo, ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu.“ Ešte
prv, ako uložili bezduché telo Pána Ježiša do hrobu, ukázala sa prvá úroda z kríža, keď
zvestoval kajúcemu lotrovi (L 23, 43): „Dnes budeš so mnou v raji“, aj keď stotník pod
krížom, bijúc sa v prsia, vyznal (Mt 27, 54b): „Naozaj, Syn Boží bol tento!“ Ján
v Zjavení píše o veľkom zástupe v nebi zo všetkých národov, jazykov, kmeňov, ľudí
oblečených do bieleho rúcha, ktorých nikto nemohol spočítať, ktorí s palmami v rukách
vzdávajú vďaku Božiemu Baránkovi za spasenie (pozri Zjav 7, 9 – 17). Všetko veľké
a cenné sa na tomto svete rodí z obete. Blízka je nám obeť matky v rodine, ktorej
životná sila sa tratí v obetavej službe, ale vďaka nej deti a rodina prospievajú. Mnohí
lekári – mikrobiológovia pri svojich pokusoch podľahli, ale vďaka výsledkom ich
výskumov bolo ľudstvo zachránené pred skazou. Na mnohých misijných poliach, kde
dnes prekvitá život cirkvi, zahynulo mnoho misionárov. K mnohým modlitbám za
obrodu cirkvi, ktoré dnes vysielame k Pánu Bohu, pripojme každý aj svoju obetavú
prácu. Amen.
Modlitba:
„Ty si príklad služby, lásky, drahý Pane Ježiši, za nás kríž si niesol ťažký, ba aj zomrel
na kríži. Pomáhaj nám, Pane náš, slúžiť blížnym v každý čas, tak za Tvoju bolesť mnohú
vzdávať chválu Tebe – Bohu.“ (ES č. 103, 2) Amen.
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