Zamyslenia na týždeň po svätodušných sviatkoch
Piatok 25. mája 2018
Piesne: ES č. 488, 560
Text: J 19, 25 – 27
„25Pri kríži Ježišovom stáli Jeho matka a sestra Jeho matky, Mária Kleofášova a Mária
Magdaléna. 26Keď Ježiš uvidel matku a vedľa nej stáť učeníka, ktorého miloval, riekol
matke: Žena, ajhľa, tvoj syn! 27Potom riekol učeníkovi: Ajhľa, tvoja matka! A od tej hodiny
prijal ju učeník k sebe.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Iste ste to už zažili – keď v našom živote nastane nejaký problém, nemáme pokoj, kým ho
nevyriešime. Často máme plnú hlavu starostí, ktoré nás opantajú až natoľko, že na ne
myslíme, kadiaľ chodíme, a nedokážeme sa poriadne sústrediť na deti či na bežný život.
Neraz nám naše trápenia nedovolia ani spokojne spávať, zvlášť vtedy, keď ide o našich
blízkych. Čo s nimi bude, keď raz odídeme? Kto sa o nich postará? Tieto otázky trápia
mnohých, ktorí sú chorí a cítia svoj blížiaci sa koniec. Takí ľudia sú možno vyrovnaní so
svojou smrťou, ale čo s tými, ktorí tu po nich ostanú? Nie je nič neobvyklé, keď malé deti
stratia svoju mamu či dokonca oboch rodičov. Podobné obavy zažíval Pán Ježiš na kríži.
Vedel, že Jeho koniec sa blíži, no i napriek tomu nevnímal iba svoje súženie, ale videl okolo
seba ľudí, ktorí trpeli spolu s Ním. Videl svoju matku, ktorá ostane bez svojho milovaného
syna. Videl učeníkov, ktorí sa budú musieť sami popasovať so svojou vierou i s posolstvom,
ktoré do nich vložil, aby šli a šírili Jeho evanjelium ďalej. Videl lotra, ktorý bojoval
s výčitkami svedomia a v pokore, v posledných chvíľach života, prosil o odpustenie. Pán Ježiš
sa však aj v takej chvíli dokázal odpútať od svojej bolesti a postaral sa o tých, ktorí
potrebovali Jeho pomoc. Učeníkov posilňoval, že im pošle svojho pomocníka; lotrovi odpustil
a svoju matku zveril do rúk milovanému Jánovi. Napriek telesnej bolesti, napriek Jeho
zdanlivo bezvýchodiskovej otázke: „Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“ – ktorú
vyriekol na kríži, vedel, že Jeho Otec bude s Ním. Nádejou Božej prítomnosti chcel
povzbudiť žialiacich. Pán Ježiš sa v podobných situáciách postará aj o nás. Nemajme obavy,
čo bude s nami alebo s tými, na ktorých nám záleží. Vložme ich do svojich modlitieb
a prosme pre nich o Božiu pomoc a požehnanie. Verme, že Boh nikoho, kto sa na Neho
spolieha, neopustí a postará sa o svojich. Amen.

Modlitba:
Pane Ježiši, vidíš, ako sa často bojíme o svojich blízkych, aby sa im nič zlé nestalo. Prosíme
Ťa, aby si bol so všetkými, ktorí sú blízki nášmu srdcu a držal nad nimi svoju mocnú
ochrannú ruku. Vkladáme ich do Tvojej starostlivosti a ochrany aj vtedy, keď tu my už
nebudeme. Otvor aj naše srdcia, aby sme aj my boli nápomocní tým, ktorí stratili rodinu
a potrebujú našu pomoc. Veď v Tebe sme všetci bratia a sestry, lebo nás spája Tvoja láska.
Nech je aj cez takéto skutky milosrdenstva oslávené Tvoje sväté meno medzi nami. Amen.
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