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„Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec milosrdenstva a Boh každého potešenia, ktorý nás potešuje v každom našom súžení, aby sme potešením, ktorým nás potešuje
Boh, mohli potešovať tých, čo sú v akomkoľvek súžení. Veď ako sa množia naše utrpenia pre
Krista, tak sa rozmnožuje aj naše potešenie skrze Krista; či sme totiž súžení, /súžení sme/ na
vaše potešenie a spasenie, či sa nám dostáva útechy, /aj to/ je na vaše potešenie, ktoré pôsobí, že trpezlivo znášate tie isté utrpenia, aké aj my znášame. A naša nádej pre vás je pevná, lebo vieme, že ako máte účasť v utrpeniach, tak aj v potešení.“

Žijeme zvláštnu pôstnu dobu. Bez chrámu, bez spevu clivých pôstnych piesni,
bez večierni, bez nacvičovania piesni spevokolu k Veľkej noci...bez výhľadu do
ďalších dní... V každom prípade bratia a sestry nás táto doba vedie pod kríž
Kristov.
Kríž bol a je podnes symbolom utrpenia a smrti... Na kríži prežil posledné najťažšie chvíle svojho života náš Pán a Spasiteľ. Na kríži povedal svojich posledných „sedem slov“. Na kríži trpel, umrel a dokonal svoje dielo spasenia. – Aj my
každé utrpenie a súženie v živote označujeme slovom – kríž.
A predsa zle by sme pochopili pôst a v ňom kríž Kristov, keby sme naň len takto
hľadeli. Na kríži nám vydobyl práve odpustenie hriechov, spasenie a večný
život. A tak kríž je pre nás naopak symbolom vykúpenia a potešenia. Poďme teda v tejto pôstnej dobe i my pod kríž Kristov! Poďme a zahľaďme sa naň, aby
sme i my našli p o t e š e n i e v k r í ž i K r i s t o v o m! – Veď ono potešuje
nás a my máme ním potešovať iných.
Apoštol Pavel, keď sa prihovoril veriacim v Korinte a pozdravil ich v úvode svojho druhého listu, - ďakuje a oslavuje Boha za to potešenie, ktoré nám dáva aj
v utrpení...“Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec milosrdenstva
a Boh každého potešenia...!“
Nie sú to krásne mená, ktoré tu dáva apoštol tomu Najvyššiemu: Otec milosrdenstva, Boh potešenia?... Tým je povedané všetko, čo Boh pre nás urobil. Veď
či od počiatku nekonal všetko k potešeniu človeka a k jeho radosti? – Všetko
preň stvoril a dal mu, aby to užíval, nad tým panoval a si ho podmaňoval. A keď
aj hriech všetko pokazil a vniesol do sveta utrpenie a smrť, - Boh neprestával
potešovať a sa zmilovávať. Posielal svojich prorokov, ktorých úlohou bolo tešiť
ľud v jeho súžení a biede. A naposledy poslal nám svojho Syna a obetoval Ho za
nás na kríži, aby nás potešil potešením večným... Áno, v kríži Kristovom je naše
najväčšie potešenie!
A On i nás – „potešuje v každom súžení...“ Boh teda nielen zarmucuje, ale
i potešuje. Veď či je také súženie, v ktorom by sme neokúsili hneď aj Božie potešenie? Boh totiž všetko vie a môže obrátiť k nášmu dobrému... Ešte aj
utrpenie! – „Či sme totiž súžení...či sa nám dostáva útechy, aj to je na vaše potešenie, ktoré pôsobí, že trpezlivo znášate tie isté utrpenia, aké aj my zná1

šame“.
Poďme aj my v tejto pôstnej dobe so svojimi väčšími či menšími krížmi pod kríž
Kristov, pohliadnime naň a potešme sa v ňom! Na kríži Pán trpel za nás, aby
sme nemuseli trpieť večne my. Tam boli zhladené naše hriechy. A tak kríž
Kristov je pre nás zdrojom útechy a posily.
Ale toto potešenie v kríži Kristovom nesmieme si nechať len pre seba. Boh nás
potešuje, aby sme mohli potešovať iných, čo sú v podobnom súžení. „...ktorý
nás potešuje, aby.../sme aj my/ mohli potešovať tých, čo sú v akomkoľvek súžení“.
Ako my máme svoj kríž, tak majú ho vedľa nás aj iní, naši blížni... No, pod krížom Kristovým všetci môžeme nájsť útechu! – Kristus umrel – za všetkých. Ešte
aj na kríži zahrnul do svojej lásky všetkých, aj hriešnikov, matky i synov a modlil
sa za nich. Jeho kríž prináša nám všetkým potešenie, radosť, vykúpenie...
Kto si teda našiel radosť v kríži Kristovom, - nes ho aj iným!... Veď toľko je tých,
čo čakajú na dobré slovo potešenia a pohladenia... Možno niekto nemocný, pripútaný k lôžku a trápený bolesťou. Možno niekto zarmútený, oplákavajúci svojho drahého... Možno niekto, kto celkom ticho nesie svoj kríž a nikto o tom nevie.. . A tu vždy dobre padne každé potešujúce slovo, milý pohľad a či teplý stisk
ruky. Niet krajšej úlohy, ako rozdávať radosť a potešenie. Viem, že v týchto
chvíľach pandémie to nie je celkom možné, ale aj cez mobil či sms môžeme prejaviť svoj záujem a potešiť. Poďme teda v pôste pod kríž Kristov a veďme tam aj
iných, aby mali účasť v potešení kríža. Buďme všade poslami radosti, pokoja
a dobrých vecí. – Pôst i pri svojej vážnosti je vlastne radostnou dobou... A ako
máme účasť v utrpeniach Kristových, aby sme tak mali účasť aj v Jeho potešení
a sláve. Amen
Modlitba: Pane, ďakujeme Ti, že si stále s nami, že nikoho nenechávaš bez Tvojej pomoci. Do Tvojich rúk kladieme všetkých, ktorí prežívajú rôzne trápenia
a bolesti. Chráň nás, prosíme, pred pochybnosťami a malovernosťou a naplň
nás odvahou viery v každej životnej situácii. Odvahou Ťa vyznávať a Tvoju svätú
vôľu prijímať, lebo čo Ty činíš, to dobré je. AMEN Otče náš...
Odporúčané piesne: 96, 108, 110
Pri platení cirkevnej dane sme prijali milodary pre potreby cirkevného zboru vo
výške: 203.- eur.
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