One man died for the sins of
the whole world
„Je pre vás lepšie, ak zomrie jeden človek za ľud a nezahynie
celý národ.“ (Jn 11,50) Tento výrok veľkňaza Kajfáša bol
skutočne prorocký, hoci Kajfáš nerozumel tomuto tajomstvu ani
plánu Boha Otca, ktoré sú v tých slovách obsiahnuté. Ježiš
prišiel, aby zomrel „nielen za národ, ale aj preto, aby
zhromaždil vedno rozptýlené Božie deti“ (Jn 11,52). Ako píše
sv. Ján vo svojom prvom liste: „On je zmiernou obetou za naše
hriechy; a nielen za naše, ale aj za hriechy celého sveta.“ (1
Jn 2,2)
Kristus nesie kríž – L. Lotto (WGoA)
Vstúpili sme do Veľkého týždňa, ktorý sa začína Kvetnou
nedeľou. V tento deň oslavujeme Ježišov príchod do Jeruzalema
piesňou:
„Prichádza Kráľ slávy, národ sa raduje.
Otvorte mu brány a plesajte…“
Päťsto rokov pred Ježišovým narodením Boh zoslal proroctvo
skrze proroka Zachariáša: „Plesaj hlasno, dcéra Siona, jasaj,
dcéra Jeruzalema, hľa, tvoj kráľ ti prichádza, spravodlivý je
a prináša spásu, ponížený je a nesie sa na oslovi, na
osliatku, mláďati oslice.“ (Zach 9,9)
Keď teraz vstupujeme do Svätého týždňa, dovoľme Duchu Svätému,
aby „nám prebúdzal ucho, aby sme počúvali ako učeníci“ (porov.
Iz 50,4). Pasáže Svätého písma, ktoré v tomto Veľkom týždni
čítame, počúvame a nad ktorými rozjímame, nám odhaľujú hlboké
tajomstvá Božieho diela spásy celého sveta. Odpútajme sa od
každodenných povinností nášho hektického života a nakloňme
sluch k láskavému pozvaniu nášho Pána: „Poďte vy sami do
ústrania na pusté miesto a trochu si odpočiňte.“ (Mk 6,31) Pán

nás nabáda, aby sme nasledovali jeho príklad a urobili Božiu
vôľu naším každodenným pokrmom, aby sme každý deň vzali svoj
kríž a nasledovali ho, aby sme zapreli sami seba a aby sme
stratili svoj život preňho a tak mohli v ňom získať plnosť
života.
Ježiš povedal: „Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj
život za svojich priateľov.“ (Jn 15,13) A svoje slová aj
naplno uplatňoval vo svojom živote. „Nové prikázanie vám
dávam, aby ste sa milovali navzájom. Aby ste sa aj vy vzájomne
milovali, ako som ja miloval vás.“ (Jn 13,34) Všetky
náboženstvá hovoria o láske k blížnemu. Ale iba Ježiš Kristus
nám dal kritérium pre našu lásku: „Aby ste sa aj vy vzájomne
milovali, ako som ja miloval vás.“ Nakloňme teda svoj sluch a
počúvajme Pánov tichý hlas, ktorý nás učí, aby sme ho
nasledovali a milovali svojich blížnych.
Blížime sa k vyvrcholeniu Pôstneho obdobia, preto sa pokúsme
ešte viac priblížiť k Ježišovmu príkladu, aby sme vo svojom
hriešnom tele žili Kristov život skrze vieru v Ježiša Krista.
(porov. Gal 2,20)
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