Zamyslenia na týždeň po 9. nedeli po Svätej Trojici
Piatok 3. augusta 2018
Piesne: ES č. 447, 443
Text: J 18, 19 – 24
„19A veľkňaz vypytoval sa Ježiša na Jeho učeníkov a na Jeho učenie. 20Ježiš mu odpovedal:
Ja som verejne hovoril svetu. Vždy som učil v synagóge a v chráme, kde sa schádzali všetci
Židia, a nič som nehovoril tajne. 21Čo sa spytuješ mňa? Spýtaj sa tých, ktorí počuli, čo som
im hovoril - oni vedia, čo som hovoril. 22Ako to povedal, jeden zo strážcov, ktorý tam stál,
udrel Ježiša po tvári a povedal: Či tak odpovedáš veľkňazovi? 23Ježiš mu odpovedal: Ak som
zle hovoril, vydaj svedectvo o zlom, ale ak dobre, prečo ma biješ? 24Nato Ho Annáš poslal
poviazaného ku veľkňazovi Kaifášovi.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Osoba Pána Ježiša Krista vždy narážala na ľudskú zvedavosť. Skúmali ho králi, pastieri,
chudobní i bohatí, pospolitý ľud ale aj kňazi. Práve kňazi ho skúmali zo všetkých ľudí
najviac. Niet sa čo diviť. Kristus so sebou priniesol zmenu myslenia. Zákonnícke predpisy pri
Ňom strácali platnosť. Ujímal sa nečistých, chorých, žien a detí, dokonca pohanov a mŕtvych,
čo bolo vo vtedajšej židovskej praxi niečo nemysliteľné. Kňazov táto „novota“ zaujímala
najviac. Kládli si otázky o Jeho legitimite a o moci, na základe ktorej sa takto správa.
Nepochopili, že svet navštívil Spasiteľ, Boží Syn, Ježiš Kristus. Ak človek nepochopí a ani sa
nesnaží pochopiť Pána Ježiša Krista a Jeho konanie, vo svojom skúmaní Ho posúva od obdivu
a rešpektu až k agresivite. Veď preto bol Pán predvolaný pred židovskú veľradu, preto bol
vypočúvaný a aj odsúdený na smrť na dreve golgotského kríža. Veľrada čakala jasné
odpovede na jasne položené otázky, ale Pán hovorí: Spýtaj sa tých, ktorí počuli, čo som im
hovoril – oni vedia, čo som hovoril. Ľudstvo skúma Krista aj dnes a kladie si rovnaké otázky,
ktorými by rado usvedčilo Krista zo lži a podvodu, ale Ježiš aj dnes hovorí tie isté slová:
Spýtaj sa tých, ktorí počuli, čo som im hovoril – oni vedia, čo som hovoril. Kto sú to tí, ktorí
počuli? Tí, ktorí počuli, sme my. Pán Ježiš nepríde druhýkrát vysvetľovať tomuto svetu dôvod
svojho prvého príchodu. On príde súdiť živých a mŕtvych. To my sme tí, ktorí počúvame
Božie slovo v chrámoch a máme ho ako Božie slovo do života prijímať. Darmo svet bude
konfrontovať Krista, to my sme tí, ktorí majú vysvetľovať a podľa Jeho rozkazu činiť
učeníkmi všetky národy. To my sme tí, ktorí sme poslaní hlásať svetu Kristovu pravdu
evanjelia a posolstvo, ktoré nám prostredníctvom Písma zanechal. Ak svet teda nevie

o Kristovi všetko, čo by mal vedieť, je našou úlohou hovoriť to, čo sme počuli a vo svojom
živote s Kristom aj prežili. Je to naša zodpovednosť ale aj kresťanská povinnosť. Kiežby nám
Duch Svätý dodal sily svedčiť o Ňom a naplniť tak slová Písma: Budete mi svedkami! Amen.

Modlitba:
Ježiši Kriste, urob si z nás dobrých svedkov svojho evanjelia, aby sme si boli vedomí svojej
nehodnosti stáť v Tvojej službe, a predsa pripravení zvestovať Tvoju vôľu celému
stvorenstvu. Dávaj nám k takejto službe Ducha múdrosti a pokory. Pomôž, aby sme to, čo
sme prežili pri Tebe a s Tebou, vedeli povedať všetkým, s ktorými sa stretávame a nehanbíme
sa za svoju vieru a Tvoju prítomnosť v našom živote. Osláv sa, drahý Pane, v takomto našom
konaní, veď sme Tvoje nástroje. Osláv sa v celom svete, na nebi i na zemi a buď Jeho Pánom
i Spasiteľom. Amen.
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