Zamyslenia po 5. pôstnej nedeli 18. marca 2018
Piatok 23. marca 2018
Piesne: ES č. 478, 535
Text: J 10, 17 – 26
„17Otec ma miluje preto, lebo dávam svoj život, aby som si ho zase vzal. 18Nikto mi ho
neberie, ja ho kladiem dobrovoľne. Mám moc ho dať a mám moc ho zase vziať. Toto
poverenie som prijal od svojho Otca. 19Pre tieto reči zase vznikla roztržka medzi Židmi.
20Mnohí z nich hovorili: Démonom je posadnutý a blaznie; čo Ho počúvate? 21Iní zas
vraveli: To nie sú reči posadnutého; či démon môže otvárať slepým oči? 22V Jeruzaleme
nastali slávnosti posvätenia chrámu; a bola zima. 23Keď sa Ježiš prechádzal v chráme v sieni
Šalamúnovej, 24obkľúčili Ho Židia a spýtali sa Ho: Dokedy nám budeš držať dušu (v napätí)?
Ak si ty Kristus, povedz nám otvorene. 25Ježiš im riekol: Povedal som vám, a neveríte; skutky,
ktoré činím v mene svojho Otca, svedčia o mne. 26Ale vy neveríte, pretože nie ste z mojich
oviec.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Pokúsme sa vžiť do predkladaného slova Božieho. Ako by sme sa cítili my, ako by sme
reagovali, alebo čo by sme hovorili na mieste židov, keby nás Kristus oslovil týmito
tajomnými slovami? Prvá reakcia väčšiny ľudí by bol určite zmätok. Čo to hovorí tento
zvláštny muž? Počujeme slová „ovčinec“, „dvere“, „zlodeji a lotri“ , „kladenie života“...
Druhá reakcia by možno bola moralistická – také slová nie sú hodné toho, aby boli vyslovené
v blízkosti Hospodina v chráme Božom, kde spočíva svätyňa svätých, kam len raz do roka
môže vstúpiť veľkňaz, aby tu spočinul s Hospodinom... Tretia reakcia by bola u mnohých
z nás hnev. Ako sa opovažuje tento cudzinec – dokonca z Galiley a k tomu syn tesára –
vyrušiť tradičný náboženský kolobeh a rozprávať na mieste, kde má hovoriť len judský
kňaz a Boh?! Mohli by nasledovať dve možnosti riešenia tejto „zapeklitej“ situácie. Prvou
možnosťou, ktorú spomína náš text, by bolo presne rovnaké označenie Ježiša, aké použili
židia v 20. verši tejto kapitoly – Démonom je posadnutý, blaznie, čo ho počúvate? Omnoho
menšia časť by sa zamyslela a snažila by sa v týchto slovách rozpoznať vážne pozvanie – to
nie sú reči posadnutého, veď či démon môže otvárať slepým oči? Presne tak – démon oči
zaslepuje, naopak, Syn Boží vracia stratený zrak a dáva duchovné poznanie seba samého.
Lebo iba On je kľúčom k tajomstvu bytia, On je cesta k spáse, pravda i život večný. Ku ktorej
skupine poslucháčov sa zaradíš ty – brat či sestra? Otvoríš svoje srdce slovu Božiemu

a posolstvu evanjelia, alebo sa odvrátiš a nezareaguješ na Jeho klopanie na tvoje dvere? Ako
prijmeš Pánovu ponuku na zmenu svojho života? Odpoveď na túto otázku nenájdeme nikde
vopred napísanú v teologických ani v žiadnych iných knihách sveta. Je totiž napísaná
v tvojom srdci. Ona je skutočne tam, treba sa len stíšiť v pokání a modlitbe a potom zaiste
zaznie i odpoveď. Amen.

Modlitba:
Drahý Pane Ježiši Kriste, v pokání vyznávame pred Tebou, že je mnoho prekážok a bariér
v našom živote, ktoré nám bránia v ceste za Tebou. Daj nám do srdca pravú vieru, aby sme Ťa
poznali, Tvoje slovo počúvali a podľa neho i žili. 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.
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