Zamyslenia na týždeň po 15. nedeli po Svätej Trojici
Utorok 11. septembra 2018
Piesne: ES č. 315, 696
Text: J 9, 24 – 41
„24Zavolali teda druhý raz toho človeka, ktorý bol slepý, a povedali mu: Vzdaj Bohu slávu;
my vieme, že je ten človek hriešny. 25On odpovedal: Či je hriešny, neviem; jedno viem, že
som bol slepý a teraz vidím. 26Spýtali sa ho teda: Čo ti urobil? Ako ti otvoril oči?
27Odpovedal im: Už som vám povedal, a nepočuli ste; prečo to chcete počuť znovu? Chcete
sa vari aj vy stať Jeho učeníkmi? 28Zlorečili mu za to a povedali: Ty si Jeho učeník, ale my
sme Mojžišovi učeníci. 29My vieme, že Mojžišovi Boh hovoril, ale o tomto nevieme, odkiaľ je.
30Odpovedal im tento človek: Práve to je divné pri tom, že vy neviete, odkiaľ je, a otvoril mi
oči. 31Vieme, že Boh nevyslýcha hriešnikov, ale vyslýcha toho, kto je bohabojný a koná Jeho
vôľu. 32Jakživ nebolo počuť, že by slepému od narodenia niekto otvoril oči; 33keby tento
nebol od Boha, nemohol by nič robiť. 34Odpovedali mu: Ty si sa celý v hriechoch narodil, a
nás poučuješ? A vyhodili ho. 35I počul Ježiš, že ho vyhodili, a keď ho našiel, riekol mu: Veríš
v Syna človeka? 36Onen odpovedal: A kto je to, Pane, aby som veril v Neho? 37Riekol mu
Ježiš: Veď si Ho videl; to je On, čo hovorí s tebou. 38A on povedal: Verím, Pane! a klaňal sa
Mu. 39Tu povedal Ježiš: Súdiť som prišiel na tento svet, aby videli, ktorí nevidia, a aby
oslepli, ktorí vidia. 40Počuli to farizeji, ktorí boli s Ním, a povedali Mu: Či sme aj my slepí?
41Riekol im Ježiš: Keby ste boli slepí, nemali by ste hriech; vy však hovoríte: Vidíme. A tak
váš hriech zostáva.“

Zamyslenie nad Božím slovom:
Text je časťou dramatického príbehu o uzdravení slepého človeka od narodenia. Ján
naznačuje, že ide o otázku svetla a tmy, v zmysle fyzickom, ale najmä duchovnom. Zásadné
je Kristovo slovo: „... ja som svetlo sveta“ (J 9, 5). Farizeji nemohli pochopiť, že Ježiš
uzdravil slepého od narodenia. Neuverili v zosobnené Svetlo od Boha. Preto všetko, čo sa
priečilo ich „mojžišovskej viere“, pokladali za rúhanie. Slepotu toho človeka pokladali za
následok hriechu jeho predkov. Pán však nenechal uzdraveného v pochybnostiach a neistote.
Apeluje na jeho vieru. Tá robí z mnohých naoko zbožných ľudí slepcov a zo slepých,
uznávajúcich svoj hendikep, duchovne vidomých. Všetko súvisí s vierou v Toho, ktorý chce
duchovne slepých uzdraviť, aby uzreli Boha takého, aký v skutočnosti je. Bez ohľadu na

mienkotvorné médiá. Bez ohľadu na to, či Jeho slovo zapadá do šablóny, ktorá sa v priebehu
stáročí vytvorila ľudským pričinením. Vrátane cirkvi. To je dôvod na opodstatnenie
reformačných prúdov, ak ich cieľom je ono luterovské „sola Scriptura“. Jedine návrat k
čistému Kristovmu slovu nám zaručí zbavenie sa pomýlenia viery a akejkoľvek duchovnej
slepoty. Uzdraveného človeka Pán Ježiš postupne priviedol k presvedčeniu, že to, čo sa mu
stalo, totiž, že bol slepý, a teraz vidí, bolo zásahom Božím. Nie ľudským, ani nie démonským.
Poznanie, že Boh zasiahol do nášho života, naplní človeka svetlom. Jasne to vidno na fyzicky
slepom mužovi, ktorého Boh vyliečil nielen telesne. Pán mu dal vidieť svetlo duchovné.
Spomenutý príbeh sa mohol skončiť odsúdením uzdraveného zo strany tých, ktorí si
nárokovali „patent na vieru“. Končí sa inak: uzdravený je utvrdený vo viere v Krista a Kristus
logicky, na základe argumentov vyplývajúcich z uvažovania farizejov, ich privádza k
poznaniu, že ich hriech zaslepenia zákonom zostáva. Nebolo im dané prijať evanjelium, totiž
že Syn človeka prišiel na svet nie odsúdiť, nie zničiť, nie zatratiť, ale spasiť hriešnikov.
Amen.

Modlitba:
Pane Ježiši Kriste, prišiel si na tento svet, aby si ho zachránil. Musel si zniesť množstvo
krivdy, nespravodlivosti, utrpenia až po smrť na kríži, aby si aj nás vykúpil od následkov
hriechu. Ty si sľúbil, že veriaci v Teba má večný život. Veľa bolestí má človek na tejto zemi,
ale Ty dávaš nádej aj vtedy, keď duch slabne, pretože telo trpí. Obnovuj v nás pevnú vieru, že
v Tebe dokážeme prekonať akékoľvek kríže a bolesti. Tak, ako si uzdravil slepca od
narodenia, uzdravuj a lieč aj naše telesné, duševné či duchovné choroby. Tebe nie je nič
nemožné, Pane svetla a života! S touto dôverou sa Ti oddávame a do Tvojich rúk sa
odovzdávame, Pane dobrý, láskavý a milosrdenstva plný! Amen.
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