JEŽIŠ NA SVIATKOCH STÁNKOV
PRÍPRAVA
Aké miesto podľa vás prekypuje silnou atmosférou? Veľkolepé pohorie? Obrovská
medzinárodná športová hala? Stredoveká katedrála? Alebo by sme ho našli niekde v tichu a
pokoji?
Niekedy môže miesto dýchať atmosférou na základe toho, že je spojené s nejakou vzácnou
udalosťou, akou môže byť hudobné vystúpenie, či výhra trofeje. Chrám v Jeruzaleme počas
sviatkov Stánkov bol tiež takýmto miestom. Napĺňali ho davy ľudí s nábožnou horlivosťou
a spomienkami na izraelské putovanie v pustatine. Bol to sviatok sviec a vyliatia vody priamo
na schody samotného chrámu. Predstavte si, že v takejto atmosfére sa začína zároveň
povrávať, že do mesta má prísť mladý učiteľ, ktorého niektorí považujú za proroka. Kto to je?
A ako naňho budú ostatní reagovať?

ČÍTANIE SV. PÍSMA
Jn 7 a Jn 8 kapitola

DO VNÚTRA SV. PÍSMA
Ježiš má v každej chvíli veci pod kontrolou. Môžeme vidieť v 7. kapitole nejaký dôkaz o tom,
že Ježiš veľmi dôkladne plánuje svoju cestu do Jeruzalema?
V 7. kapitole majú Židia a zástupy ľudí na Ježiša množstvo otázok. Pokúste sa ich nájsť
a rovnako sa sústreďte na to, ako im Ježiš odpovedá (napr. verše 15, 26, 35, 41-42, 47-48).
Odpovedá priamo, alebo odkazuje na hlbšie otázky, ktoré ležia v pozadí ich sporov?
V posledný deň sviatkov mala byť na chrám vyliata voda (častý symbol Ducha Svätého, pozri
tiež 4, 9-15). Možno práve to pobádalo Ježiša hovoriť o Duchu. Čo vyjadrujú jeho slová (7,
37-39)?
Všimli ste si, ako sa v Židoch zakoreňovalo nepriateľstvo voči Ježišovi (7, 45-49)? Čo
poukazuje na to, že sú v procese odvrhnúť Ježiša, Svetlo sveta?

BOH A TY
•

Po druhýkrát sa tu objavuje Nikodém (7, 50-52, pozri tiež 3, 1-15, 19, 38-42).
Môžeme na ňom vidieť nejaký znak rastu vo viere? Čo si myslíte o tom, že ľudia
môžu hľadať a rásť vo viere veľmi dlhú dobu?

•

Voda je prvým symbolom, ktorý sa spája so sviatkami Stánkov. Druhým je svetlo
sviec, ktoré sú zapálené počas slávnosti. Čo to znamená pre teba, že Ježiš je Svetlo
sveta (8, 12)? Ako vnímaš pravdu, že Ježiš vrhá svetlo na temné miesta tvojho života?

EXTRA
Sviatky Stánkov boli židovskými sviatkami, ktoré trvali sedem dní. Všetci obývali stánky,
dočasné príbytky, ktoré im pripomínali ich cestu cez púšť do Zasľúbenej zeme. Nájdite viac
v Lv 23, 33-44).
•

Existujú názory, že príbeh o žene pristihnutej pri cudzoložstve (8, 1-11) nepatrí na toto
miesto evanjelia. Avšak táto udalosť je ďalším príkladom snahy náboženských vodcov
obžalovať Ježiša (8, 6). Ježiš preukazuje veľký záujem o túto ženu. Čo ti to hovorí
o Božej túžbe odpustiť ti tvoje hriechy? Môžeš teraz stráviť nejaký čas tým, že Bohu
vyznáš všetko, čo ťa trápi.

•

Nepriateľstvo Židov voči Ježišovi opísané v 8. kapitole je skutočne nepríjemné. Ktoré
ich stanoviská sa ťa konkrétne dotýkajú?

•

Ježiš je vo svojich odpovediach často veľmi otvorený, ale tu je asi najpriamejší. Je to
niečo, čo ťa vyrušuje? Alebo potrebuješ prepracovať svoje vnímanie Ježiša?
Nezabúdaj, Ježiš nedával výstrahu všetkým Židom, iba tým, ktorý ho v tej dobe
ustavične odmietali.

ČINNOSŤ
Voda je vo Sv. Písme bežným symbolom. Ale čo symbolizuje? Porozmýšľaj nad tým, aké
rôzne veci voda symbolizuje v udalostiach Sv. Písma (stvorenie, Noe, Exodus, Jonáš, krst...).

