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Piatok 4. pôstneho týždňa                                           Jn 7,1-2.10.25-30 
 

Nezabíjajme Kristove slova 

Vybrať si Krista 

 
Prečo chceli Židia Ježiša zabiť?  

 

Hneď v prvej vete evanjelia svätý Ján píše: „Ježiš chodil po Galilei; nechcel 

ísť do Júdey, lebo Židia ho chceli zabiť“ (Jn 7,1).  

 

Na túto otázku nám dáva odpoveď prvé čítanie z Knihy Múdrosti: „Číhajme na 

spravodlivého, lebo nám je na ťarchu. Stavia sa proti nášmu správaniu, vyčíta nám 

prestupovanie zákona, žaluje, že sme zradili svoju výchovu. Chvastá sa, že pozná 

Boha, a Božím synom sa nazýva“ (Múd 2,1a. 12-22). A tu je problém celého 

Ježišovho umučenia a smrti. Židia veľmi dobre vedeli, že Ježiš hovorí pravdu o nich, 

a preto ho chceli zabiť, aby im takpovediac nerušil ich kruhy. Hoci očakávali Mesiáša, 

no nikdy by ho neboli poznali, pretože boli zaslepení svojou ctižiadostivosťou 

a prehnanou tradíciou.  

 

Nechceme aj my zabiť Ježiša tým, že v srdci odmietame jeho slovo? Pán Ježiš 

povedal, kto ho prijme, bude spasený. Ale toto prijatie z našej strany musí byť 

úprimné. Naša viera nesmie spočívať na dobrom mene, aby nás ľudia chválili 

a ukazovali prstom, áno, on je dobrý veriaci, pretože chodí často do kostola. A na 

druhej strane, sme ďaleko od viery a Krista tým, že sme ľahostajní voči mravným 

hodnotám. Taký človek je ešte horší, ako ten, ktorý nechodí často do kostola, ale má 

úprimné a spravodlivé srdce. Mojím úmyslom nebolo dotknúť sa všetkých vás, ktorí 

ste tu, čo som veľmi rád, pretože prinášate mnoho duchovného dobra, ale chcem vám 

iba predostrieť či naša viera nie je niekedy len povrchná, falošná bez lásky 

a odovzdania sa. Pretože Ježiš hovorí: „Aj ma poznáte, aj odkiaľ som, viete. 

A neprišiel som sám od seba, ale pravdivý je ten, ktorý ma poslal, a vy ho nepoznáte. 

Ja ho poznám, lebo som od neho a on ma poslal“ (Jn 7,28).  

 

Ježiš nám jasne naznačuje, že ho poznáme, ale neprijímame. Počuli sme verš 

pred evanjeliom, ktorý hovorí: „Blahoslavení sú tí, čo zachovávajú Božie slovo 

v dobrom a šľachetnom srdci a s vytrvalosťou prinášajú úrodu“ (Lk 8,15). 

 

Nemajme tvrdé srdce, ale otvorme ho, aby Pán mohol v ňom pôsobiť. 

Nezabíjajme Kristove slová, ktoré sú slasťou pre našu dušu a pomáhajú nám v 

duchovnom raste. Buďme ako praví kresťania žijúci podľa Ježiša Krista a nie ako 

farizeji a mýtnici, ktorí žili svoje náboženstvo založené na vonkajšej úcte a prehnaným 

spôsobom dodržiavania zákonov či tradícií. Kristus sa nám dáva poznať, a je na nás, 

čo si vyberieme.                                                                                                      Amen. 


