4. HODINA ZAVRHNUTIA
Evanjelium podľa Jána 11, 45-53
Vtedy mnohí zo Židov, ktorí prišli k Márii a videli, čo urobil, uverili v neho. Niektorí z nich však odišli k
farizejom a porozprávali im, čo Ježiš urobil. Nato zvolali veľkňazi a farizeji veľradu a povedali: Čo robiť?
Veď tento človek robí mnoho znamení! Ak ho necháme tak, všetci v neho uveria, prídu Rimania a zničia nám
toto miesto i národ. Ale jeden z nich, Kajfáš ktorý bol v tom roku veľkňazom, im povedal: Vy nič neviete a
ani nechápete, že je pre vás užitočnejšie, aby zomrel jeden človek za ľud, akoby zahynul celý národ. To však
nepovedal sám od seba, ale ako veľkňaz v tom roku prorokoval, že Ježiš má zomrieť za národ. A nielen za
národ, ale aj preto, aby zhromaždil dovedna rozptýlené Božie deti. A od toho dňa boli rozhodnutí, že ho
zabijú.
Veľká noc noc pred nás vždy stavia otázku, čo S ŇOU? A teraz nemám na mysli to komu zavolať, ako ju
stráviť, koho symbolicky (počas obmedzení kvôli pandémii koronavírusu) vyšibať alebo obliať, prípadne, čo
dobré na Veľkú noc zjesť. Ale čo s jej obsahom?
Čo s Ježišom Kristom, hlavnou postavou VN, o ktorom sa vtedy toľko hovorí?
Tejto otázke sa nevyhne nikto. Čo s Ježišom Kristom? Nevyhnú sa tomu ani náboženskí a v tej dobe aj
národní predstavitelia moci a vplyvu. Čítali sme o jednej kritickej chvíli, v ktorej sa veľkňazi – ústami
veľkňaza Kaifáša rozhodli zavrhnúť Ježiša.
Bol týždeň pred VN a oni sa UŽ rozhodli ho zavrhnúť! Môžeme to čítať v nasledujúcich veršoch:
„Od toho dňa boli rozhodnutí, že ho zabijú.“

v. 53:

Je možné urobiť takéto dopredu predpojaté rozhodnutie? A čo sa môže skrývať za takým predpojatým
odmietnutím? Božie slovo nám potvrdzuje, že áno, - je možné robiť predpojaté rozhodnutia. A Božie slovo
aj odhaľuje hlbšie motívy takýchto rozhodnutí.




Za najvyššími kňazmi prišli pohoršení alebo rozhorčení ľudia, ktorí sa sťažovali na Ježiša, ktorý
vzkriesil Lazara. Kňazi teda urobili rozhodnutie na základe rečí iných ľudí.
Najvyšší kňazi urobili rozhodnutie bez toho, aby čestne skúmali, čo sa stalo a ako sa to stalo – bez
osobného stretnutia s Ježišom.
Kňazi a farizeovia urobili rozhodnutie bez spravodlivého, čestného súdneho procesu. Boli
rozhodnutí, že HO zabijú!

Obávam sa, že celý tento ich spôsob až priveľmi dobre odhaľuje náš vlastný predpojatý prístup k Ježišovi
Kristovi, keď dopredu odmietame Jeho samého alebo Jeho spôsoby.
Častokrát sú za našim zavrhnutím Ježiša a Jeho slova hlbšie ukryté pohnútky a motívy, ktoré naše
predpojaté rozhodnutia ovplyvňujú. Viac ako si myslíme. Až tak, že nám zastierajú náš pohľad.





Často stretnem ľudí, ktorí nič nechcú počuť o Ježišovi, pretože im niekto, – kto si hovorí veriaci –
ublížil alebo ich podviedol. Je mi to veľmi ľuto – najradšej by som to odčinil a osobne poprosil za
takých ľudí o odpustenie. Nezavrhnime Ježiša, pretože nás niekto sklamal.
Niekedy za predpojatým odmietnutím stojí ľudská nedôslednosť, ignorancia a nezáujem o súvislosti.
Jednoducho mi to vyhovuje. Nezavrhnime Ježiša, pretože som lenivý si niečo o Ňom zistiť.
Niekedy – a myslím si, že najčastejšie, --- je to stret dvoch predstáv o živote. A môže to byť aj
náboženská predstava o živote. Nesedí s Ježišom. Nesedí s Jeho spôsobmi. A ja sa nechcem vzdať
svojej predstavy. Nezavrhnime Ježiša, pretože naša predstava o živote je iná ako Jeho.

Židovská veľrada ústami veľkňaza zavrhne Bohom zasľúbeného a poslaného Mesiáša. Prečo kňazi zavrhli
Ježiša? Lebo ohrozoval ich záujmy a ich náboženskú predstavu o Božom Synovi ako kráľovi
a osloboditeľovi. Naše záujmy sa vždy zrazia s Ježišovými záujmami. Nech táto Veľká noc nie je hodinou
nášho zavrhnutia Ježiša.
Neurobme predpojaté rozhodnutie zavrhnúť Jeho alebo Jeho spôsoby konania. Božie Slovo a dejiny, ktoré
sú plné opravdových svedkov a nasledovníkov Ježiša Krista nás PRESVIEDČAJÚ o tom, že ten Ježiš –
Boží syn a osloboditeľ nás MILUJE a chce pre nás niečo lepšie ako to, čo máme my.
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