Štvrtok 4. augusta 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. 229, 250
Zamyslenie nad Božím slovom:
Označiť niekoho za proroka a potom mu ešte tak trocha vytknúť, že to „oni“ – teda Ježišov národ
– zmenili miesto uctievania Boha, to môže viesť k búrlivej debate. A naozaj, práve príbeh o žene
Samaritánke je príbehom napísaným formou rozhovoru. Koľko otázok a odpovedí zaznelo, koľko
konštatovaní z úst Ježiša i Samaritánky! Všetko s jediným cieľom: priviesť k poznaniu pravdy
ženu, ktorá sa rozprávala s Ježišom, a zachrániť. Toto mal Pán Ježiš na mysli a na srdci. Miloval
ženu Samaritánku a chcel jej dať vzácny dar – dar záchrany. Videl jej neistotu, strach, vnútornú
prázdnotu i mnohé zlyhania a cítil i jej túžbu, túžbu po niečom skutočnom, keď ani miesto, kde
sa má a môže vzývať Boh, nebolo vlastne skutočné. A to skutočné, po čom žena túžila, sa
objavilo v jej vyznaní: „Viem, že prichádza Mesiáš, ktorý sa volá Kristus; keď Ten príde, oznámi
nám všetko.“ Bol to výkrik jej túžby po niečom novom, čistom, nepokazenom… a Ježiš vedel
počúvať.
Ak sa pozrieme na tento príbeh aj z perspektívy súčasnosti, potom zistíme, že v srdciach
dnešných ľudí je rovnaká túžba: – Prichádza Mesiáš a On niečo zmení. Chcem, aby to zmenil,
lebo sám/sama to nedokážem. Presne to, len inými slovami povedala žena Samaritánka: „… keď
príde, oznámi nám všetko!“ Mesiáš prišiel a oznámil svetu to, čo má zmysel – ponúkol svetu,
nám, svoju lásku a svoj život v obeti na Golgote, ponúkol nám vieru a spasenie. On ešte raz
prišiel a nás, svojich učeníkov, vyslal do sveta, aby sme „pásli Jeho baránkov“. Máme im
prinášať evanjelium a ním napĺňať prázdne srdcia. Robíme to? Sme hodní služobníci nášho Pána?
Iba vtedy Ho budeme môcť vzývať v duchu a pravde, ak to prežijeme vo svojom vlastnom živote.
Ak svoj vlastný život odovzdáme do služby nášmu Pánu Bohu a o viere nebudeme iba rozprávať
a kázať, ale budeme ju aj žiť a prinášať ovocie Ducha Svätého. A to všetko budeme konať
s jediným cieľom: zachrániť človeka láskou nášho Spasiteľa pre večný život v nebi. Boh nám
k tomu pomáhaj. Amen.
Modlitba:
Milujúci náš Otče nebeský! S vďakou a chválou prichádzame pred Teba a ďakujeme, že nám
ponúkaš spasenie a život večný v kráľovstve nebeskom. Ďakujeme, že milosťou skrze vieru
v Tvojho Syna smieme byť spasení, že skrze Neho nás privádzaš k záchrane pre život večný.
Prosíme, aby toto radostné evanjelium o našej záchrane premieňalo naše myšlienky, slová
i skutky. Amen.
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