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Piatok 9. týždňa

Mk 12,35-37
Pán Ježiš je Pravda

Povzbudiť u veriacich vôľu hľadať pravdu a pravé poznanie
Určite ste sa už raz v živote stretli, so situáciou, kedy si o vás niekto
utvoril mienku na základe prvého stretnutia s vami. Ide o prvý dojem – úsudok,
keď podľa prvej chvíle si utvoríme obraz o človeku. Sledujeme ho a snažíme sa
utvoriť si o ňom mienku, hoci ho vôbec nepoznáme. Často sa to stáva, keď
študenti dostanú nového profesora a na základe prvej hodiny špekulujú, ako ich
bude hodnotiť, aké budú prednášky.
Evanjelium opisuje situáciu, keď Ježiš hovorí : „Ako môžu zákonníci
hovoriť, že Mesiáš je Dávidov syn“ (Mk 12,35)?
Zákonníci poznali Pána Ježiša iba ako človeka, hoci vedeli z Písma, že je
to ten , ktorý má prísť, ale neprijali ho, lebo nespĺňal ich očakávania. Vytvorili si
predstavu o Mesiášovi, ako o politickom vodcovi, ktorý porazí Rimanov a založí
nové kráľovstvo na zemi, kde Židia budú vládnuť nad svetom. Židia, ktorí boli
dlhé roky v zajatí, no patrili pod nadvládu rôznych národov, túžili po slobode.
Ale slobode zle pochopenej. Hoci Ježiš pochádzal podľa tela z Dávidovho rodu
a mal pozemskú matku i otca, predsa neprestal byť Božím synom. Od začiatku
svojho verejného účinkovania, mal veľmi silné Mesiášske vedomie. Už
v detstve, keď sa stratil ako dvanásťročný v chráme, povedal rodičom :
„Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho Otca“ (Lk 2,49)? Potom
Jánovým učeníkom, ktorí sa ho pýtali, či je to on, ktorý má prísť, odpovedal:
„Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú
a chudobným sa hlása evanjelium“ (Jn 11,5). A teraz zákonníkom odpovedá
známym textom zo Starého zákona: keď Dávid hovorí vo Svätom Duchu : „Pán
povedal môjmu Pánovi: Seď po mojej pravici“ (Mk 12,36).
Koľko zla môže narobiť jedna predstava v mysliach ľudí, ktorá sa
nezhoduje s pravdou. Často aj my zaujímame postoje zákonníkov, keď súdime
a posudzujeme, nie na základe vlastnej skúsenosti, ale podľa reči iných, či
prvého dojmu. Pán Ježiš je nám vzorom, aby sme stále hľadali pravdu. On sám
je Pravda. Neponúka falošné istoty ako svet. Ani svoje učenie nepodáva
bombasticky. Hovorí pravdu v pokore. Pretože iba skutočná pokora, je pravda.
Pýcha je klamstvom človeka.
Pre dnešnú dobu je charakteristické to, že sa nám ponúka množstvo
informácií. Novinári a redaktori, ktorí stoja za jednotlivými správami, veľmi
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často hľadajú pravdu tam, kde nie je. A potom sa národ cíti oklamaný, lebo veril
všetkému, čo sa v médiách hovorilo. „Zástup počúval Ježiša s radosťou“ (Mk
12,37b), lebo im hovoril pravdu. Otvoril im oči. Dal im najavo, ako vtedajší
novinári – zákonníci, klamú ľudí a veria falošným istotám.
Je ľahké podľahnúť prvému dojmu, neskúmať ďalej svoje presvedčenie
a konať podľa seba, nezávisle od Božieho či ľudského poriadku. Ale táto široká
cesta ľudského egoizmu, nevedie k vykúpeniu. Pán Ježiš sa uponížil, zriekol sa
svojej rovnosti s Bohom a vzal si ľudskú prirodzenosť z lásky ku mne. Prináša
mi spásu, otvára brány raja. Prijmem ho?
Pane stal si sa človekom, aby si ma vykúpil. Zvestuješ mi pravdu. Pomôž
mi zanechať pýchu a ľudské slabosti, ktoré má od teba odrádzajú, aby si ma raz
pripočítal medzi blažených.
Amen.

