Sobota 27. mája 2017
Piesne: ES č. 154, 156
Text: J 12, 27 – 33
„Otče, osláv svoje meno! Tu zaznel z neba hlas: Už som oslávil a ešte oslávim...“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Podľa svedectva všetkých štyroch evanjelií sa Ježiš pred svojou smrťou obracia v modlitbe k
svojmu Otcovi. Atmosféra, ktorá nastáva v tomto biblickom texte, pripomína Ježišovu modlitbu v
Getsemanskej záhrade. V obidvoch prípadoch je Ježišova duša rozochvená a plná smútku. Ježiš si
uvedomuje, aký vážny význam má Jeho smrť, a preto k nej nepristupuje bez prejavov citu. Každý
človek, nech je akokoľvek veriaci, má strach zo smrti. A preto sa nemôžeme čudovať, že Pán
Ježiš na základe svojho ľudského cítenia by rád Otca poprosil, aby Ho ušetril tohto údelu. Avšak
nenecháva sa ovplyvniť svojimi túžbami, ale pokorne sa celý odovzdáva Božiemu vedeniu a
prosí: „Otče, osláv svoje meno!“ Prijíma vôľu svojho Otca a túži po tom, aby to, čo sa s Ním
bude diať, slúžilo na oslavu Otca. Napokon celý život Pána Ježiša Krista (všetky Jeho skutky
a slová) bol spojený s oslavou Otca nebeského. My síce nikdy nebudeme v takej ťažkej situácii,
ale aj tak nás Boh volá k pokore a poslušnosti. Sme ochotní urobiť všetko, čo od nás žiada, a tak
osláviť Jeho meno? Smrť Pána Ježiša je oslavou Boha, pretože On Ho vzkriesil z mŕtvych, a tak
zvíťazil nad diablom. To, že diabol má veľkú moc v tomto svete, nemôžeme popierať. Je
skutočná bytosť a neustále bojuje proti Bohu a proti tým, ktorí Boha poslúchajú. Snaží sa človeka
oddeliť od Boha a zakryť náš pohľad na Neho. Avšak my môžeme byť na základe Kristovho
víťazstva na kríži vyslobodení z jeho pazúrov a otroctva duchovnej temnoty. Diabol je mocný,
ale Ježiš je ešte mocnejší. Svojím vzkriesením zvíťazil nad smrťou. Ježišova smrť je najväčším
zjavením Božej lásky k ľuďom. Prišiel na svet ako svetlo pre každého človeka. Od Neho, ktorý
bol vyvýšený na kríži, žiari najjasnejšie a najčistejšie svetlo, ktoré všetko ukazuje v pravej
skutočnosti: Boha v Jeho nekonečnej láske, Ježiša v Jeho oddanosti v náš prospech, aby sme
mohli žiť – a diabla v jeho podlomenej moci. V tomto svetle máme voliť našu cestu ako cestu
nasledovania Ježiša Krista. Amen.
Modlitba:
Pane Ježiši Kriste, prosíme Ťa, uč nás pokore a poslušnosti. Ďakujeme, že Ty si bol poslušný
svojmu Otcovi, a tak si bol ochotný zomrieť za nás. Ďakujeme, že si nám daroval večný život.
Nedovoľ diablovi, aby nás od Teba oddelil, pretože s Tebou túžime večne žiť. Amen.
Mgr. Viera Šoltés Tipulová, zborová kaplánka v CZ ECAV Bardejov

1

