PREDSTAVENIE JEŽIŠA
PRÍPRAVA
Zamyslite sa nad nejakou slávnou historickou osobnosťou – napríklad nad osobnosťou, akou bol
Ghandi, princezná Diana, Martin Luther King, sv. Cyril a Metod – alebo nad vašimi skvelými starými
rodičmi. Môžete rozmýšľať o ich živote ako celku, uvažovať o jeho dôležitosti a celkovom vplyve na
druhých ľudí. Alebo si môžete pripomenúť iba tie obzvlášť významné momenty, kedy sa niečo
podstatné v súvislosti s ich životmi udialo. Tieto dve kapitoly (ako aj celé Jánovo evanjelium) nám
ponúkajú oba spôsoby pohľadu na Ježiša.
ČÍTANIE SV. PÍSMA
Jn 1 a Jn 2 kapitola
DO VNÚTRA SV. PÍSMA
Tieto kapitoly majú niekoľko jasných častí. Pokúste sa nevšímať si, ako sú rozdelené vo Sv. Písme
a oddeľte ich svojím spôsobom.
Jn 1,1-18 sa veľmi podobá spevu. Ktoré motívy nám predstavujú obraz celého evanjelia? Ktoré by ste
si chceli zapamätať?
Jn 1, 19-51 Tu sa rôzni učeníci zoznamujú s Ježišom. Koľko rôznych spôsobov stretnutia s ním
vyzerá, že existuje?
Jn 2 zahŕňa dva príbehy, ktoré sa zdajú byť pre Jána veľmi dôležité. Čo si myslíte, prečo ich teraz
rozpráva?
BOH A TY
Ján začína svoje evanjelium vznešeným opisom toho, ako sám Boh prišiel na túto zem v podobe
človeka (Jn 1,1-18). Ktoré z týchto veľkých prehlásení má teraz na teba najväčší vplyv? Je to Ježiš ako
Svetlo? Alebo predstava, že nám prináša život? Skutočnosť, že bol odmietnutý? Udivujúca myšlienka,
že vôbec prišiel k ľuďom? Jeho ohromná dôležitosť? Prečo sú tieto myšlienky pre teba teraz dôležité?
Ján v skutočnosti nepoužíva označenie Krstiteľ v tomto evanjeliu. Namiesto toho Jána nazýva
svedkom Ježiša, ktorý mu vyrovnáva cestu. Opäť si pozrite, čo Ján povedal kňazom, levitom,
farizejom a ďalším o sebe samom a Ježišovi (Jn 1,19-34). Ako ti to môže pomôcť pripraviť sa na
stretnutie s Ježišom?
Ján Krstiteľ, Šimon Peter, Ondrej, Filip a Natanael uvažovali, keď sa stretli s Ježišom (Jn 1,35-51) –
neposledne aj nad tým, s kým sa to v skutočnosti stretli... Akými spôsobmi Ježiša opisujú? Ako by si
ho opísal ty? A čo pre teba tento opis naozaj znamená?
Premena vody na víno bola niečím viac než len vyhnutím sa momentálnemu spoločenskému
zahanbeniu. Ján hovorí, že Ježiš „zjavil svoju slávu“ a učeníci v neho začali veriť (Jn 2,11). Spomeň si
na významné udalosti a momenty, vďaka ktorým si lepšie spoznal Ježiša a ktoré pomohli rásť tvojej
viere.
„Vyčistenie chrámu“ (Jn 2,13-22) sa v ostatných evanjeliách vyskytuje až v ďalších kapitolách
(napríklad Mk 11,15-18), ale u Jána sa s ním stretávame skôr. Čo si myslíte, prečo je to tak? Pre Židov
bol chrám miestom, kde sa mohli stretnúť s Bohom. Kde dokážeš nájsť a vidieť Ježiša ty?
ČINNOSŤ
Taký nádherný portrét Ježiša nás vedie k úcte a obdivu. Zameraj sa na jeden alebo dva pohľady na
Ježiša, ktoré nám podáva Ján, alebo na pomenovania Ježiša, o ktorých si rozmýšľal a pokús sa nad
nimi meditovať tak, že ich premeníš na chválu, vďaku a modlitbu.
EXTRA
Izaiáš 25,6-9 je opisom budúcej „Pánovej hostiny“, na ktorú sa Židia tešili. Porozmýšľaj, ako Ježiš
prináša takú radosť a oslavu do tvojho života, zároveň mu môžeš za ňu poďakovať.

