Piatok 20. mája 2016
Text: J 4, 19 – 26
19Žena mu povedala: Vidím, Pane, že si prorok. 20Naši otcovia vzývali Boha na tomto vrchu, ale
vy hovoríte, že v Jeruzaleme je miesto, kde treba vzývať Boha. 21Odpovedaj jej Ježiš: Ver mi,
žena, že prichádza hodina, keď ani na tomto vrchu, ani v Jeruzaleme nebudete vzývať Otca. 22Vy
vzývate, čo nepoznáte; my vzývame, čo poznáme; lebo spasenie je zo Židov. 23Ale prichádza
hodina, a už je tu, keď praví ctitelia budú vzývať Otca v duchu a v pravde; veď aj Otec takýchto
ctiteľov chce mať. 24Boh je duch, a tí, čo Ho vzývajú, musia Ho vzývať v duchu a v pravde.
25Žena Mu povedala: Viem, že prichádza Mesiáš, ktorý sa volá Kristus; keď Ten príde, oznámi
nám všetko. 26Riekol jej Ježiš: Ja som to, ktorý rozprávam s tebou.
Piesne: ES č. 246, 631
Zamyslenie nad Božím slovom:
Dnešná biblická stať – to je jeden z najkrajších rozhovorov, aký v Biblii možno nájsť: rozhovor
Boha s človekom, rozhovor Ježiša Krista so ženou Samaritánkou. Je to majstrovsky utvorené
rozprávanie, ktoré nie je iba teologicky hlboké, ale svedčí aj o veľkej psychologickej schopnosti
vcítiť sa do života či situácie toho druhého.
V rozhovore zaznieva niekoľko tém. Jednou z nich je aj téma alebo otázka uctievania Boha: Kde,
na ktorom mieste? Z Ježišovej odpovede jednoznačne vyplýva, že miesto nie je vôbec podstatné,
ale skôr dáva dôraz na spôsob uctievania Boha. „V duchu a v pravde“ – tak o tom hovorí Pán
Ježiš žene Samaritánke. Možnosť takéhoto vzývania je daná teraz, pretože prišla tá hodina, keď
sa Boh zjavil v Ježišovi Kristovi novým a jedinečným spôsobom. To, čo Samaritánka očakáva
v budúcnosti, to sa teraz, pri Jákobovej studni, pre ňu stáva prítomnosťou. Boh je tu v Ježišovi
Kristovi, ktorý jej odhaľuje seba samého ako očakávaného Mesiáša. To je vrchol celého
rozhovoru. Žena môže nechať nádobu a odísť, pretože našla prameň života. Prameň života
večného. Otázky na zamyslenie na dnešný deň teda sú: Koho vidíš v Ježišovi Kristovi? Alebo:
Koho si našiel v Ježišovi Kristovi? Koho si v Ňom spoznal? Hľadáš Ho aj dnes? Túžiš po
prameni večného života, ktorý ti On ponúka?
Mnoho ľudí dnes povie, že veria v Boha, veria aj v Jeho Syna. Ale to je predsa len málo veriť iba
v Božiu existenciu! Mnoho ľudí dnes verí, že Ježiš Kristus žil a robil mnoho zázrakov. Lenže
zázraky – to boli vo svojej podstate znamenia. Znamenia, v ktorých mali ľudia spoznať Ježiša nie
ako proroka, ale ako Krista, Mesiáša, Pomazaného. Možno je načase, aby sme naozaj začali veriť
nielen v Boha, ale aj Bohu a Jeho slovu. Možno prišla tá hodina, kedy by sme si mali uvedomiť,
že Ježiš Kristus je aj môj Pán, môj Spasiteľ a Záchranca. Možno je táto chvíľa tým momentom,
aby sme podriadili celý svoj život Ježišovi, zanechali obyčajné, prázdne či deravé nádoby
a vydali sa na cestu, ktorá vedie k večnému životu. Prečo? Lebo Ježiš Kristus je prameňom
môjho i tvojho života – časného i večného. Amen.
Modlitba:
Pane Ježiši Kriste, odpusť, prosíme, našu slabú a nedokonalú vieru. Sme tak blízko cieľa,
a predsa tak ďaleko od Teba. Pomôž nám, prosíme, aj dnes v pochybnostiach, pridaj nám viery
v Teba i v Tvoje sväté slovo. Kráčať za Tebou a vytrvať na tej ceste nie je jednoduché, ale
veríme, že svojím Svätým Duchom nás chceš viesť, tešiť, uvádzať do všetkej pravdy, aby sme Ťa
mohli vzývať a oslavovať na ktoromkoľvek mieste. Buď Ti česť a sláva, Trojjediný Pane, teraz
i na veky vekov. Amen.
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