Zamyslenia po 2. pôstnej nedeli 25. februára 2018
Nedeľa 25. februára 2018 – 2. nedeľa pôstna
Piesne: ES č. 108, 119
Text: L 22, 31 – 34
„31[Tu povedal Pán]: Šimon, Šimon, ajhľa, satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako
pšenicu; 32ale ja som prosil za teba, aby tvoja viera nezanikla. A ty časom, až sa obrátiš,
utvrdzuj svojich bratov. 33On však odpovedal: Pane, hotový som ísť s Tebou aj do väzenia, aj
na smrť. 34(Ježiš) mu riekol: Hovorím ti, Peter: dnes kohút nezaspieva, kým tri razy
nezaprieš, že ma poznáš.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Neohroziteľný. Tak sa cítil Peter pri tomto rozhovore s Pánom Ježišom. Nevidel
nebezpečenstvo, hoci ho naň upozorňoval priamo Pán. Koľkokrát sme Petrovi podobní! Keď
ide o zdravie, prácu, majetok, náš pozemský život, väčšina z nás si dáva veľký pozor. Ale
satan, ten nepriateľ, ktorý sa rád maskuje a skrýva, neprestajne nachádza svoje obete. On má
totiž iný cieľ: zničiť nás duchovne. Chce nás premeniť na plevy a presne vie, ako má na nás
ísť. Ovládol Judášovo myslenie a podobne sa mu darilo pri Petrovi, aj keď na inom základe.
Medzi Judášovou zradou a Petrovým zapretím nebol rozdiel – jedno bolo rovnako zlé ako to
druhé. Ale jeden z nich sa kajal, a to už bol rozdiel! Rozdiel, ktorý zavážil. Pán vo svojej
láske totiž stojí za tými, ktorí činia pokánie, a tak napĺňajú Jeho slovo a vôľu Božiu (Mt 4,
17). Neželajme si cítiť sa neohroziteľne vo svojom duchovnom živote. Naše modlitby a čas
strávený s Pánom Ježišom z nás nerobia duchovných superľudí. Naopak, stavajú nás do
pozície, v ktorej neprestajne zápasíme so zlom. Tak nasledujme svojho Pána a pamätajme
pritom na Jeho konečné víťazstvo. Satan na nás tvrdo dolieha, ale iba preto, že my nie sme na
jeho strane. Keď sa mu podarí dosiahnuť čiastkový úspech, nenechajme to tak! Vráťme sa v
pokání k Synovi Božiemu, ktorý za nás zomrel a má moc zachovať nás pre život večný.
Amen.

Modlitba:
Pane Ježiši, odpusť nám ten pocit neohroziteľnosti, v ktorom často žijeme. Myslíme si, ako
nám prospieva, a pritom nás robí takými zraniteľnými a zaslepenými. Daj nám poznať
veľkosť Tvojej moci, aby sme boli duchovne bdelí, obozretní a pevní. Pomáhaj nám zvládnuť

každý náš zápas. Otváraj nám srdcia pre zápasiacich ľudí v našom okolí, aby sme ich dokázali
povzbudiť a uistiť vo viere v Teba. Posilni svoju cirkev, aby zápasila podľa Tvojej vôle.
Amen.
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