Zamyslenia po 3. pôstnej nedeli 4. marca 2018
Nedeľa 4. marca 2018 – 3. pôstna nedeľa (Oculi)
Piesne: ES č. 96, 246
Text: J 8, 21 – 30
„21Potom im zase hovoril: Ja odchádzam a budete ma hľadať a umriete vo svojom hriechu;
kam ja odchádzam, tam vy nemôžete prísť. 22I povedali na to Židia: Vari sa len nezabije sám,
keďže hovorí: Kam ja odchádzam, tam vy nemôžete prísť? 23On im odpovedal: Vy ste zdola,
ja som zhora; vy ste z tohto sveta, ja nie som z tohto sveta. 24Preto som vám povedal, že
umriete v hriechoch, lebo ak neuveríte, že ja som, umriete v hriechoch. 25Povedali Mu teda:
Kto si Ty? Ježiš im odpovedal: Som to, čo vám od počiatku aj hovorím! 26Mnoho mám o vás
hovoriť a súdiť vás, ale Ten, ktorý ma poslal, je pravdivý, a ja, čo som počul od Neho, to
hovorím svetu. 27Ale nerozumeli, že im hovoril o Otcovi. 28Ježiš teda povedal: Keď povýšite
Syna človeka, až potom poznáte, že ja som, a nič nečiním sám od seba, ale hovorím, ako ma
Otec naučil. 29A Ten, ktorý ma poslal, je so mnou, nenechal ma samého, pretože ja vždy to
činím, čo je milé Jemu. 30Keď takto hovoril, mnohí uverili v Neho.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Židia, väčšinou farizeji, zákonníci, presvedčení o svojej nadradenosti, často vyhľadávali
Ježiša Krista, aby Ho provokovali, prichytili pri porušovaní zákona alebo rúhaní sa proti
židovskej či rímskej vrchnosti. Oni nie sú zvedaví na Jeho učenie a ani neveria, že je Božím
Synom. Nevedeli sa zmieriť s tým, že jednoduchý tesár z Nazaretu ich aj vo svojej skromnosti
vysoko prevyšuje. Pán upozorňuje svojich oponentov, že odíde, ale oni Ho tam nemôžu
nasledovať, lebo ten, kto neprijme Ježiša Krista ako Syna Božieho, žije v hriechu a pre toho
sú dvere do kráľovstva nebeského zatvorené. To platí aj pre dnešných pochybovačov, ktorí
Pána považujú len za proroka či múdreho učiteľa. Tak ako pred svojimi súčasníkmi, i pri nás
stojí Ježiš a my Ho často nechceme uznať a vidieť ako Bohom poslaného jednorodeného
Syna, Spasiteľa, Vykupiteľa hriešneho ľudského pokolenia, ktorý bol poslušný svoju Otcovi
až tak, že bremeno našich hriechov vyniesol na Golgotu. Máme svojho Pána, ktorý je Synom
Najvyššieho. On je naším príkladom, Jeho poslúchame a buďme Mu poslušní po celý čas
nášho života. Upierajme svoj zrak na Neho nielen v dnešnú pôstnu nedeľu, ktorá sa nesie
duchu slov 25. žalmu (v. 15 – 16), nielen počas pôstnej doby, ale po všetky dni nášho bytia až
do konca našich dní. Tridsiaty verš nášho textu nás aj napriek pôstu napĺňa radosťou. Čítame,

že z tých, ktorí Ho počúvali, mnohí v Neho uverili. To je príklad hodný nasledovania. Počas
svojho života prežívame aj dni radosti, ale aj dni žalosti, často aj pochybovania v Syna
Božieho. Neraz sa dáme zviesť vidinou bohatstva, ktoré by sme chceli užívať – hovoriac, že
žijeme len raz. Bez viery je náš život prázdny a končí sa posledným výdychom bez večnosti.
My však chceme žiť aj tam, na druhom brehu spolu s naším Pánom. Zaraďme sa medzi tých,
čo uverili a – oslavujúc Boha za vzácny dar v Ježišovi Kristovi – buďme poslušnými dietkami
Božími vediac, že On nás nikdy neopustí. Amen.

Modlitba:
Pane Ježiši, duchovným zrakom Ťa sprevádzame na ceste utrpenia. Tvoja krížová cesta svedčí
o Tvojej láske k nám. Prosíme Ťa o vieru, ktorá sa neutopí v nánose hriechu, ale bude
neochvejná, aby sme vždy mohli vyznávať, že Ty si Syn Boží a iného čakať nemáme. Amen.
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