Slovensky

Už niet Žida ani Gréka,
niet otroka ani slobodného, niet muža a ženy,
lebo v Kristu Ježišovi ste všetci jedno. (Gal 3,28)

Toto hovorí Pán: "Na Dávidov dom a na obyvateľov Jeruzalema
vylejem ducha milosrdenstva a modlitby a budú hľadieť na mňa. A
nad tým, ktorého prebodli, budú nariekať, ako sa narieka nad jediným
synom, a plakať nad ním, ako sa plače nad prvorodeným.
V ten deň bude v Jeruzaleme veľký nárek, podobný náreku v HadadRimmone na megiddskej plání.
V ten deň bude domu Dávidovmu a obyvateľom Jeruzalema otvorený
prameň na očistenie od hriechu a poškvrny."

Bratia a sestry, vierou v Ježiša Krista ste všetci Boží synovia. Lebo
všetci, ktorí ste pokrstení v Kristovi, Krista ste si obliekli.
Už niet Žida ani Gréka, niet otroka ani slobodného, niet muža a ženy,
lebo v Kristu Ježišovi ste všetci jedno.
A keď patríte Kristovi, ste Abrahámovo potomstvo a dedičia podľa
prisľúbenia.

Keď sa Ježiš osamote modlil a boli s ním učeníci, opýtal sa ich: "Za
koho ma pokladajú zástupy?"
Oni mu odpovedali: "Za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní hovoria, že
vstal z mŕtvych jeden z dávnych prorokov."
Povedal im: "A vy ma za koho pokladáte?"
Peter odpovedal: "Za Božieho Krista."
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On im však dôrazne zakázal niekomu to povedať a dodal: "Syn
človeka musí mnoho trpieť, musí byť zavrhnutý od starších z ľudu,
veľkňazov a zákonníkov, musí byť zabitý a na tretí deň vstať z
mŕtvych."
Všetkým potom povedal: "Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba,
vezme každý deň svoj kríž a nech ma nasleduje. Lebo kto by si chcel
zachrániť život, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, zachráni si
ho."

Otázka dnešnej nedele znie: Ako to vyzerá s našou bezkompromisnou pripravenosťou,
ochotou nasledovať Krista? "Nasledovať" – to je kľúčové slovo dnešného evanjelia. Text je
rozdelený do dvoch častí.
– Na začiatku je Petrovo vyznanie, ktoré sa spája s hlbokým poznaním osoby Ježiša a jeho
poslaním. Toto vyznanie dokazuje, že Ježiš je Kristus, ktorý je Bohom vyvolený, na ktorom
a cez ktorého Boh koná v našich dejinách pre našu spásu. Zdanlivo ľahko vypovedané
pokračuje pomaly k udalosti kríža a ukazuje cestu, ktorú musí Kristus prejsť – poníženie,
utrpenie a smrť až k zmŕtvychvstaniu.
– Po tomto odseku nasleduje odsek plný ostrej logiky. O Kristovom utrpení a kríži
nemožno hovoriť nezúčastneným spôsobom, s naším odstupom, pretože tí, ktorí sa vydajú
v osobnom nasledovaní kríža po Ježišových stopách, to tiež okúsia. Hlásenie sa ku Kristovi
má byť žité v každej životnej situácii – od najjednoduchšej všednej situácie až po
najdôležitejšie rozhodnutie.
Kresťania nemajú úmyselne vyhľadávať kríž. Kríž, o ktorom hovorí Ježiš, nepotrebujeme si
vyhľadávať sami, čo bolo kedysi blízke niektorým tradičným pohľadom. Aj Ježiš by sa
radšej svojmu krížu vyhol, ako o tom hovorí jeho strach a jeho modlitba na Olivovej hore.
Keď sa však ukázala jeho nevyhnutnosť, Ježiš kráčal s týmto krížom s dôverou v Svojho
otca na nebesiach až do konca. V našom živote sú skúsenosti kríža, ktorým sa nedá
vyhnúť, ktoré často vkročia do nášho života bez našej viny – choroby, smrť, zlyhanie vo
vzťahu, osobné chyby alebo charakterové slabé stránky, ktoré pociťujeme ako prekážku ...
Ale aj ten, ktorý sa postaví proti spoločenským nárokom, pláva svojím životným postojom
proti prúdu doby, uvedomí si automaticky náročnú požiadavku nasledovania Ježiša a
pocíti tak kríž. Nie, my, kresťania, nepotrebujeme naozaj vyhľadávať si utrpenie. Našou
úlohou je kráčať vytrvalo po Ježišových stopách a to v dôvere, že sme chránení Božou
rukou. Ten, kto úprimne a otvorene žije svoj život s Ježišom, okúsi kríž – ale tiež aj
zmŕtvychvstanie! Nesmieme nikdy zabudnúť, že Ježišova cesta nekončí na kríži, ale sa
znova otvára vo veľkonočné ráno. Keď bude z nás cítiť radosť a nádej, ktorú z toho
budeme čerpať pre našu cestu, potom aj druhí pochopia to, prečo sme kresťania.
"A ty ma za koho pokladáš?" Otázka dnešného dňa nech je pre nás pozvaním venovať v
nasledujúcom týždni chvíle ticha a meditácii: Kto je Ježiš – pre mňa? Čo znamená jeho
poslanie pre môj život? Ako sa môžem učiť z Jeho života? Keď moje otázky hlavy a srdca
budú konfrontované s Ježišovou výzvou nasledovať ho, aké konkrétne dôsledky bude mať
moja odpoveď pre môj každodenný život? Čo by bolo iné v mojom živote, keby som
Ježiša nepoznal? Na konci týždňa: Aká bude moja odpoveď?
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