Pondelok 9. januára 2017
Piesne: ES č. 21, 357
Text: J 3, 22 – 30
„On musí rásť, a ja sa umenšovať.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Toto je už tretie svedectvo Jána Krstiteľa o Ježišovi Kristovi, ktoré nám Evanjelium podľa Jána
podáva. (Prvé dve sú zaznamenané v J 1, 19 – 28 a 29 – 35.)
Jánova evanjeliová správa
vysvetľuje správny vzťah medzi Ježišom Kristom a Jánom Krstiteľom. Ján Krstiteľ potvrdzuje
Ježišovu právomoc a pravdivosť. Ježiš Kristus prišiel zhora, preto môže svedčiť o nebeskom
svete. Svojím zrkadlovým obrazom potvrdzuje, že Boh je pravdivý, verný a spoľahlivý.
Krstiteľove slová „On musí rásť, a ja sa umenšovať“ sú potvrdením Ježišovej prevahy nad ním
samým. Ján Krstiteľ odmieta akékoľvek myšlienky o konkurencii, ktorá by medzi nimi vládla.
Veď Ján jasne svedčil, že Ježiš je dôležitejší ako on. Obraz ženícha a jeho priateľa, ktorý Ján
Krstiteľ použil na vysvetlenie, hovorí o vzájomnej dôvere. V tom čase bolo zvykom, že nevestu
k ženíchovi privádzal ženíchov priateľ a ten tiež počas svadobnej noci strážil dvere izby, v ktorej
boli novomanželia. A tak ako sa rola ženíchovho priateľa naplní počas svadby, tak sa teraz
naplnila rola Jána Krstiteľa. Ten priviedol cirkev ku Kristovi, ktorý si ju odvedie domov, do
nebeského kráľovstva. Ján Krstiteľ slovami „On musí rásť, a ja sa umenšovať“ poukazuje aj na
veľkosť Božieho Syna, ktorý prichádza po ňom. Od Jána to bolo veľmi šľachetné. Veď on prišiel
skôr, mal okolo seba učeníkov, ktorí ho počúvali a nasledovali. Prichádzali za ním ľudia, aby sa
dali pokrstiť. Dnes by sme o ňom povedali, že bol slávny. Celebrita. Avšak Ján je pokorný. Vie,
aká je jeho úloha. Akonáhle sa na scéne objavuje Boží Syn, prenecháva Mu miesto a sťahuje sa
do úzadia. On prišiel, aby ukazoval na Toho, ktorý je dôležitejší ako on. Ako je to u nás? Dávame
aj my Kristovi prvé miesto vo svojom živote? Uprednostňujeme Ho? Platí to aj pre nás, že On
rastie a my sa umenšujeme? Je to dennodenná drina, pretože naše ja je veľmi silné a priebojné.
Veru vôbec nechce hrať druhé husle. No s Božou pomocou to iste dokážeme! Nech nám v tom
sám Trojjediný Boh pomáha! Amen.
Modlitba:
Drahý náš nebeský Otče, s vďakou a chválou na perách prichádzame k Tebe a ďakujeme Ti, že si
nám daroval svojho jednorodeného Syna. Ďakujeme, že prišiel aj do nášho života. Prosíme Ťa
o silu, aby sme Mu dávali vo svojom živote prvé miesto, aby On rástol a my sme sa umenšovali.
V tom nám, Pane, pomáhaj. Amen.
Mgr. Eva Germanová, PhD., zborová farárka v CZ ECAV Spišská Belá
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