Štvrtok 30. novembra 2017
Piesne: ES č. 245, 454
Text: J 4, 27 – 42
„Ježiš im povedal: Mojím pokrmom je činiť vôľu Toho, ktorý ma poslal, a dokonať Jeho
dielo.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Skoro celá 4. kapitola Evanjelia podľa Jána je venovaná stretnutiu Ježiša so ženou
Samaritánkou. Pán Ježiš prejavil svoju lásku a milosť, keď sa ako zasľúbený Mesiáš stretol
i so ženou Samaritánkou. Urobil tak i napriek tomu, že ostatní ňou pohŕdali pre nedobrý
spôsob jej života, lebo už mala šiesteho muža. Pán Ježiš tak koná vždy. Oslovuje každého
človeka, konkrétne pomenúva jeho hriech, ale súčasne mu zjavuje aj východisko z tejto
bezvýchodiskovej situácie. Tým východiskom je On sám, ak človek prijme Jeho napomenutie
a oslovenie, no nadovšetko Jeho evanjelium. Prvá časť tejto kapitoly nám približuje samotné
stretnutie; jej druhá časť ukazuje reakciu učeníkov, ktorí nechápali, prečo sa Ježiš rozpráva so
Samaritánkou. Učeníci totiž v čase rozhovoru boli v meste, aby nakúpili nejaké potraviny. Po
návrate sa Ježiša ani nepýtali, o čom sa s ňou rozpráva, lebo pre nich to bolo nepredstaviteľné.
Navyše ich pozornosť bola viac upriamená na jedlo, keďže bolo asi poludnie. Hlad je
nepríjemný, človek potrebuje jesť a piť, aby telesne nezomrel, ale nesmie sa upriamiť
výhradne len na hmotné zabezpečenie svojho života. Žiaľ, konzumný spôsob života je dnes
pre mnohých prioritou. Aj v tejto sfére života nám Pán Ježiš dáva radu, po akom pokrme
máme túžiť. Aj nám adresuje slová: „Mojím pokrmom je činiť vôľu Toho, ktorý ma poslal,
a dokonať Jeho dielo.“ Jeho v tejto chvíli nie veľmi zaujímal obed, ktorý Mu doniesli učeníci.
Jeho zaujímalo, aby napĺňal vôľu nebeského Otca, aby dokonal Jeho dielo. Božou vôľou je
a zostane, aby každý človek vierou prijal Ježiša Krista za svojho Spasiteľa a prijímal v Ňom
najvýživnejší pokrm duše. Tu je pre nás pozvanie na spoluprácu pri budovaní Božieho
kráľovstva na zemi – tak, ako sa rozhodli aj Samaritáni, ktorí Ho prosili, aby u nich pobudol.
Ježiš tam zostal dva dni a mnohí uverili Jeho slovu. V závere textu je ich pekné vyznanie: „...
veríme, lebo sami sme počuli a vieme, že tento je naozaj Spasiteľ sveta.“ Nech toto vyznanie
Samaritánov je i naším vyznaním. Amen.
Modlitba:
Všemohúci Bože, v Ježišovi Kristovi Otče náš nebeský! Ďakujeme za všetky dary, ktoré nám
dávaš pre časný i večný život, nadovšetko však za dar spasenia, ktoré nám, hriešnym
a slabým, no predsa svojim milovaným deťom, ponúkaš vo svojom Synovi, Pánovi Ježišovi
Kristovi. Prosíme Ťa, pomáhaj nám, aby sme pre veci tohto sveta nestratili spásu a večný
život u Teba v nebeskej vlasti. Amen.
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