AKÝ JE BOH?
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Evanjelium podľa sv. Jána: Boh žijúci medzi nami
Ján nám podáva opis Ježišovho života a služby, ktorý je dosť odlišný od tých, ktoré nájdeme
v evanjeliách podľa Matúša, Marka a Lukáša. V úvode zobrazuje počiatok stvorenia skrze
Slovo [Jn 1,1-3]. Potom pokračuje v tom, ako sa Božie Slovo, Ježiš, stalo telom a prebývalo
krátky čas medzi ľuďmi [1,14]. V priebehu celého evanjelia sa Ján domnieva, že je nám
Ježišov príbeh už dosť známy a sme schopní určitým spôsobom od neho odstúpiť a pozorne
nad ním uvažovať.
V Jánovi nenájdeme niektoré z najznámejších častí Ježišovho života a učenia. Mnohé z nich
vynechal, ako napríklad príbeh narodenia, reč na vrchu, opis Ježišovho premenenia či lámanie
chleba pri Poslednej večeri. Ján využíva svoj vlastný spôsob. Buďme otvorení voči tomu, čo
chce povedať a ako to chce povedať.
AKO ZAČAŤ
Predtým ako začneme čítať evanjelium podľa sv. Jána, bude mať cenu, ak si osviežime pamäť
ohľadne hlavných udalostí Ježišovho života, ako nám ich sprostredkúva niektoré z ostatných
evanjelií (Marek je najkratší:)). Pomôže nám to potom vnímať rozdiely v Jánovom opise. Ak
vám to bude viac vyhovovať, premietnite si teraz Ježišov život iba v mysli. Môžete si urobiť
aj krátke poznámky z jeho života tak, ako si to pamätáte.
ZAMYSLIME SA…
Niekoľko prvých kapitol Jánovho evanjelia obsahuje mnoho narážok na začiatok knihy
Genezis a nejde iba o pár prvých slov. Keď začneme čítať Jánovo evanjelium, nezabúdajme,
že ide o opis nového začiatku. Boh robí úplne novú vec.
Ján označuje Ježišových hlavných odporcov ako Židov. Ale samozrejme, Ján nemá na mysli
všetkých Židov, keďže učeníci a mnohí ďalší Ježišovi nasledovníci boli Židia. Predpokladá
sa, že pre Jána Židia reprezentujú náboženských vodcov, ktorí sa viac zaujímali o ochranu
“starého náboženstva” a boli nepriateľskí voči tomu, čo Boh urobil, keď poslal svojho
jediného Syna, aby daroval ľudstvu večný život [Jn 3,16].
V Jánovom evanjeliu nájdeme opis množstva veľmi živých charakterov ako aj sedem
zlomových zázrakov, ktoré sú podrobne vyrozprávané. Pokúste sa ich vyhľadať a nájdite si
čas, aby ste sa nad nimi zamysleli. Môžete si ich zapísať a ku každému z nich pridať, čo ste sa
vďaka nim dozvedeli o Bohu.
ZAČNIME
Celá Biblia nám hovorí o tom, aký je Boh. Je to jedna z jej hlavných funkcií. V Jánovom
evanjeliu sa koncentruje práve na osobu Ježiša. Akoby Ján tvrdil: „Ak chcete skutočne poznať
Boha, tu je – Boh v ľudskej podobe!“
Jn 1,14 v sebe zhŕňa celý príbeh. Ján nedokáže prekonať svoj úžas nad tým, že Boh prišiel na
tento svet, aby žil medzi nami. Ján to v skutočnosti aj sám videl – a všetko to bolo absolútne
veľkolepé zahrňujúc kríž, kde bol sám kráľ korunovaný a vyzdvihnutý. Toto všetko je
k zamysleniu, keď začneme čítať Jánov opis Ježišovho života a služby.
Nájdi si teraz čas, aby si mohol chvíľu meditovať nad slovami Jn 1,14. Pokús sa uvažovať nad
tým, čo ti Ježišov život hovorí o jeho Otcovi, Bohu.

