Zamyslenia po týždeň po Nedeli po Vstúpení 13. mája 2018
Štvrtok 17. mája 2018
Piesne: ES č. 512, 452
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.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Uvedené verše sú súčasťou tzv. arcipastierskej modlitby, ktorá zaznieva z úst Pána Ježiša
Krista krátko pred Jeho zajatím. Boží Syn naposledy poukazuje na vzácny vzťah medzi
Otcom a Synom, medzi Jeho úlohou a cieľom tejto úlohy. Pán Ježiš prosí Otca o ochranu
diela, ktoré tu zanecháva. Myslí predovšetkým na budúcnosť svojich nasledovníkov, a preto
prosí Otca, aby ich zachoval vo viere. Áno, modlí sa za všetkých, ktorí Ho budú nasledovať.
Modlil sa za svojich učeníkov, modlí sa aj za nás a modlí sa za všetkých tých, ktorí v Neho
uveria. Vedel, že cesta za Ním nebude vôbec jednoduchá, preto aj svojich upozorňuje na to,
čo všetko im bude znemožňovať niesť radostnú správu – evanjelium do celého sveta. Vie, že
sa stretnú s mnohými protivenstvami zo strany toho zlého i zo strany ľudí. Preto prosil
o jednotu, o ochranu pred tým zlým. Je to naozaj vzácne a krásne uvedomiť si, že Boží Syn
prosí za nás. No a keď vieme, že sa Pán Ježiš za nás modlil, mali by sme pokračovať v práci
pre Jeho kráľovstvo. Veď Pán Ježiš zo všetkého najviac túžil, aby Jeho učeníci boli jednotní.
Chcel, aby svojou jednotou vydávali svedectvá o Božej láske. Skúsme sa spolu zamyslieť, či
a ako aj my ľudia dnešnej doby prispievame k zjednoteniu cirkvi – tela Kristovho. Možno sa
pýtame, ako môžeme my dokázať prispieť k tomuto veľkému dielu. Môžeme sa modliť za
iných kresťanov, môžeme povzbudzovať ostatných a v pokore s nimi spolupracovať. Nuž a na
záver môžeme s odstupom času pokojne povedať, že táto modlitba Pána Ježiša Krista bola
vypočutá. Veď my dnes v Pána Ježiša Krista veríme ako v pravého človeka, ktorý sa narodil

z panny, ale aj ako v pravého Boha, ktorý mal svoju slávu od večnosti. On ju doposiaľ zjavuje
ľuďom cez evanjelium a my Ho jedine takto smieme poznať. Kiežby sme skrze toto pravé
poznanie Pána Ježiša Krista raz boli aj dedičmi života večného. K tomu nech nám pomáha
Trojjediný Pán Boh! Amen.

Modlitba:
Nebeský náš Otče, ďakujeme Ti, že si poslal svojho Syna na tento svet, v Ňom si nám
preukázal lásku a milosrdenstvo, ďakujeme Ti, že si nám dal vzácne uistenie, že nás
neopustíš, ale že budeš vždy s nami. Že si nám poslal svojho Syna, aby nezahynul, ale večný
život mal každý, kto verí v Neho. Ďakujeme Ti, že nás požehnávaš a staráš sa o nás.
Ďakujeme Ti, že si nám poslal Ducha Svätého – radcu a pomocníka, ktorý nás vedie po ceste
života. Prosíme, daj nám silu vždy vytrvať v pravej viere, aby sme raz mohli získať veniec
večného života v Tvojej sláve. Amen.
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