JEŽIŠ PRINÁŠA ODPOVEDE
PRÍPRAVA
Často hovoríme, že „porovnávanie je nespravodlivé“, ale napriek tomu porovnáme. V skutočnosti ide
o veľmi efektívny spôsob ako zvýrazniť charakteristiku dvoch ľudí, nad ktorými uvažujeme. Nie je to
nič nové pod slnkom. Ľudia už po celé storočia porovnávajú významných ľudí. Vyzerá to tak, akoby
aj Ján mal tento zámer, keď nám predstavuje dve hlavné osobnosti v nasledujúcich kapitolách.
ČÍTANIE SV. PÍSMA
Jn 3 a Jn 4 kapitola
DO VNÚTRA SV. PÍSMA
Obe tieto kapitoly vyzerajú na prvý pohľad ako rozhovory: medzi Ježišom a Nikodémom a potom
medzi Ježišom a Samaritánkou. Ale pozrime sa na ne pozorne ešte raz. Čo sa deje v týchto
rozhovoroch?
Pokúsme sa teraz porovnať Nikodéma a Samaritánku podľa toho, akým spôsobom sa prejavujú ako
ľudia. Ako na nich Ježiš reaguje? Prečo k nim nepristupuje rovnako?
Na konci každej kapitoly nachádzame časti, v ktorých sa Ján zaoberá dvoma ďalšími charaktermi:
Jánom Krstiteľom (Jn 3,22 – 4,3) a kráľovským úradníkom v Káne (Jn 4,43 – 54). Čo si myslíš o ich
postojoch k Ježišovi? Ako sa podľa teba vyvíjali vo svojom chápaní Ježiša?
BOH A TY
Rozmýšľal si niekedy nad tým, že by bolo dobré, keby ti Boh dal nejaké znamenie? Možno by to
potvrdilo tvoju vieru, alebo ukázalo správny smer. Ľudia hľadajú tento druh istoty, ktorý znamenia
ponúkajú. Problém je, že sa stále musíš vedieť rozhodnúť, čo znamenajú! Prečítaj si úvodné slová,
ktorými Nikodém oslovuje Ježiša (Jn 2,23 – 3,2). Čo by si povedal Ježišovi, keby si bol Nikodém?
Hľadal by si ďalšie znamenia a dôkazy Ježišovej identity?
Ježiš trochu mení priebeh svojho rozhovoru s Nikodémom (Jn 3,3-15). A práve týmto spôsobom sa
dostáva priamo do Nikodémovho srdca, kde sa nachádza túžba-túžba znova sa narodiť. Popros Boha,
aby ti pomohol pomenovať tvoje vlastné potreby tak, ako to potreboval urobiť aj Nikodém.
Čo predovšetkým podľa Jn 3,16-21 prišiel Ježiš priniesť svetu? Znovu si prečítaj tieto verše a pokús sa
porozmýšľať nad tým, ako zapadajú do tvojho vlastného života a vzťahu s Bohom.
Keď sa Ján Krstiteľ znovu objavuje v príbehu (Jn 3,22-36), na čo predovšetkým poukazuje? Jánov
príklad je veľmi silný (Jn 3,30). Je pre teba výzvou?
Opäť si prečítajte Jn 4,10-15. Čo si myslíte, že mohol Ježiš myslieť pod obrazom prameňa vody (Jn
4,14)?
Nikodém sa stiahol z rozhovoru s Ježišom narozdiel od kráľovského úradníka (Jn 4,43-54)
a Samaritánky, ktorí sa nevzdávali (Jn 4,48-49). Myslíš si, že má svoj zmysel, keď Boh niekedy hľadá
spôsob ako nás priviesť k odpovedi bez toho, aby nám ju sám povedal?
ČINNOSŤ
Samaritánka sa v mnohých smeroch odlišuje od Nikodéma. Ježiš s ňou jedná veľmi osobne. Čo sa
môžeme naučiť z jeho prístupu? V čom môže toto stretnutie slúžiť ako model pre službu? Čo by sme
sa mohli dozvedieť o podstate kresťanskej misie zo štvrtej kapitoly?
EXTRA

Jn 3,16 sa niekedy označuje ako „evanjelium v kocke“. Z toho, čo vieš o Jánovom evanjeliu
a zvyšku sv. Písma, ako by si jednoducho zhrnul odkaz radostnej zvesti?

