TRI ZÁZRAKY
PRÍPRAVA
Značky nám pomáhajú nájsť správnu cestu. Predstav si seba samého strateného po zotmení
v cudzej krajine, v meste, ktoré vôbec nepoznáš. Bol by to určite strašný zážitok. O čo ľahšie
by to bolo, keby si mal mapu, vďaka ktorej by si nezišiel z cesty.
V prvej polovici evanjelia Ján pri svojom opise Ježišovej verejnej služby hovorí o siedmich
znameniach. My by sme ich možno nazvali „zázrakmi“, ale Ján ich nazýva „znameniami“.
Naznačujú niečo hlbšie o Ježišovi – kým je a čo prišiel urobiť pre ľudstvo. Nikodéma taktiež
pritiahli k Ježišovi jeho znamenia (2,23-3,2). Aj dnes nás pozývajú pozrieť sa ďalej a odhaliť
skutočnosť, na ktorú ukazujú.

ČÍTANIE SV. PÍSMA
Jn 5 a Jn 6 kapitola

DO VNÚTRA SV. PÍSMA
Stretávame sa tu s troma zázrakmi – „znameniami“: uzdravenie chorého pri betsatskom
rybníku (5, 1-9), zázračné rozmnoženie chlebov (6, 1–15) a Ježišovo kráčanie po mori (6, 16–
21). Čítali sme už aj o dvoch zázrakoch v Káne (2, 1-11; 4, 46-54). (Zostávajúcim dvom
zázrakom sa budeme venovať v 10. a 12. časti týchto zamyslení.) Znamenia v týchto
kapitolách vyvolávajú množstvo otázok u skupiny, ktorú Ján nazýva Židmi. Ako by ste opísali
ich reakciu na to, čo videli?
Rozhovory, ktoré nasledujú po znameniach nie je vždy ľahké pochopiť (5, 16-47; 6, 25-65).
Opäť si prečítajte obe kapitoly a snažte sa prísť na to, prečo Židia namietajú proti tomu, čo
Ježiš robí alebo hovorí. Ich otázky, resp. nepochopenie (či už skryté alebo vypovedané)
častokrát pobáda Ježiša k ďalším vyhláseniam. Pokúste sa odhaliť spôsob, ako Ježiš
prechádza od jedného vyjadrenia k druhému a prečo to tak robí.

BOH A TY
Znovu si prečítajte časť, v ktorej Ježiš uzdravil chorého pri betsatskom rybníku (5, 1-9). Čo ti
to hovorí o Ježišovi a jeho Otcovi, Bohu? Ako sa to dotýka konkrétne teba?
Pre Židov Ježišových čias mohla byť sobotňajšia práca považovaná za hrdelný zločin (Nm 15,
32-36). Mali by dnes kresťania svätiť nedeľu? Ako to súvisí s učením sv. Písma o sobote?
Opäť si všimnite, ako Ježiš prechádza od zjavného porušenia zákona (5, 8-11) k opisovaniu
svojho vzťahu s Otcom (5, 16-18). Čo o tom Ježiš v skutočnosti hovorí (5, 19-30)? K čomu ťa
tieto verše vyzývajú v tvojom vlastnom vzťahu k Ježišovi a jeho Otcovi?
Znovu sa pozrite na 5, 31-47. Ježiš hovorí o svedkoch, ktorí podávajú svedectvo o tom, kým
je. Kto sú to a ako svedčia o Ježišovi? Ten, ktorý nie je menovaný, je pravdepodobne Duch

Svätý, taktiež nazývaný Tešiteľ v 14. až 16. kapitole. Čo znamenajú títo svedkovia pre tvoju
vieru v Ježiša?
Rozmnoženie chlebov a kráčanie po mori pripomína udalosti súvisiace so židovskými
sviatkami Veľkej noci (6, 4). Opäť si prečítajte rozhovor, ktorý nasleduje po tom, ako Ježiš
kráčal po mori (6, 25-40). K čomu vyzýva Ježiš tých, ktorí sú okolo neho (6, 26-29)? Čo túžiš
ty prijať od Ježiša?

ČINNOSŤ
Kapitola 6 je pokračovaním rozhovoru o Ježišovi ako chlebe života (6, 35). Porozmýšľaj nad
rôznymi spôsobmi, ako sa Ježiš s tebou stretáva v tvojich najhlbších potrebách. Ako môže
premeniť tvoj život, ak si skutočne vezmeš k srdcu tieto jeho slová – 6, 26-58?

