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Ján 6,  37b: (Ježiš  riekol):  „Kto prichádza ku mne,  nevyhodím
ho.“ 
Milí bratia  a milé sestry! 
Obrazne  povedané,  nový  rok  je  ako  dvere,  pred  ktorými
stojíme – či na prahu ktorých sa nachádzame. Dvere, ktoré
vyvolávajú rôzne pocity. Príjemné – že sa začína čosi nové, ale
aj pocity neistoty z neznámeho. Očakávania aj obavy.

Dvere môžu oddeľovať aj spájať.  Spravidla to závisí od oboch
strán – od toho kto je za dverami aj pred nimi. 
Je  radostné,  povzbudzujúce  a posilňujúce,  že  hneď  na
začiatku nám neznámeho času roku 2022 sa Pán Ježiš aj nám
prihovára:  „Kto  prichádza  ku  mne,  nevyhodím  ho.“
Neodoženiem.  Neodplaším.  Neodpudím.  Neodstraším.
Nevylúčim.  Neukážem mu dvere. Nevysotím ho.  Nedám mu
príčinu vzdialiť sa.

Netušíme, aké momenty, udalosti či obdobia  nastanú, udejú
sa v novom roku. No v zásadnej veci máme istotu – keď s tým
budeme prichádzať k     Ježišovi, nepošle nás preč. 
Ktokoľvek ku mne príde, neodvrátim sa od neho.
Neznamená  to,  že  všetky  problémy zmiznú,  ale  že  nie  sme
a nebudeme  na  ich  riešenie  sami.  A keď  s nimi  prídeme
k Ježišovi,  neodoženie nás.

Slová:   „Kto prichádza ku mne, nevyhodím ho“  –  „Toho, kto
prichádza  ku  mne,  neodoženiem“,  vyslovil  Ježiš  deň  potom,
ako 5 chlebmi a 2 rybami nasýtil viac 5 tisíc ľudí. Vyvolalo to
reakciu: ľudia Ho chceli urobiť svojím kráľom. 
Ježiš však odmietol ich populistické predstavy, no zároveň im
ponúkol  omnoho  viac,  ako  očakávali:  chlieb  života,  život
v najplnšom zmysle slova. Uistil ich: Kde som ja, nájdete Boha.
Poď ku mne, dôveruj mi, len ja môžem uspokojiť tvoj hlad a
smäd po živote. Dokonca aj mimo tohto života!

Pán  Ježiš  chce  byť  s     nami –  v radosti,  v šťastí,  v
 problematických úsekoch nášho života, ale  aj vtedy, keď sa
nám všetky istoty rozsypú a     hľadáme pevnú oporu mimo nás.
Práve tam nás chce Pán stretnúť. Byť nám nablízku, aby sme
boli uistení: Ktokoľvek ku mne príde, neodvrátim sa od neho.
Evanjelium Jána to opakovane pripomína. Už v 1. kapitole (vo
v. 11 – 12) čítame, že Pán Ježiš prišiel do svojho vlastného – do
sveta, ktorý  bol Jeho, no Jeho vlastní Ho neprijali. Ale tým, čo
Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho
meno.

Pán nás chce stretnúť s     otvorenou náručou, celkom osobne,
vrúcne. Či už v nový rok prinesie radosť  alebo žiaľ, Ježiš to
chce  zdieľať s nami. Nepošle nás preč. Neodvráti sa od nás.
Riadi sa  vôľou svojho nebeského Otca a snaží sa  vysvetliť ju
ľuďom (J 6, 37nn): „ 37 Všetko, čo mi dáva Otec, príde ku mne,
a kto prichádza ku mne, nevyhodím ho; 38 veď nezostúpil som z



neba,  aby som konal  svoju  vôľu,  ale  vôľu  Toho,  ktorý  ma
poslal, 39 a  vôľa  Toho,  ktorý  ma  poslal,  je,  aby  som  nič
nestratil  z  toho,  čo  mi  dal,  ale  aby  som  všetko    vzkriesil v
posledný deň. 40 Lebo to je vôľa môjho Otca, aby každý, kto vidí
Syna  a  verí  v  Neho,  mal  večný  život,  a  ja  ho    vzkriesim v
posledný  deň.  ...   44 Nikto  nemôže  prísť  ku  mne,  ak  ho
nepritiahne Otec, ktorý ma poslal, a ja ho   vzkriesim v posledný
deň.

V týchto  niekoľkých  veršoch  Ježiš  opakovane  –  3x  –
hovorí o vzkriesení, o tom, že  svojim verným zaručuje večný
život  v Božej  blízkosti.  Nikoho  nechce   stratiť. Je  k nám,
ľuďom,  priťahovaný.  Robí  všetko  pre  to,  aby  nás  oslovil,
pritiahol k sebe, no  nevnucuje sa nám. 

Slová, že k Ježišovi môžeme prísť len ak nás pritiahne Otec – ak
Boh nás osloví ako prvý, nechcú prebudiť obavy: Čo sa stane,
keď sa Božie  pozvanie  –  Pánovo slovo nedostane do nášho
srdca? Alebo: Ako sa spája Božia vôľa s našou, aby sme mohli
počuť a nasledovať Pánovo pozvanie? Tie slová nechcú trápiť
–  sužovať   naše  srdce  a myseľ.  To,  či  sme  vyvolení,
nepotrebujeme  riešiť. Tie slová podčiarkujú čosi iné – totiž, že
Pánovo pozvanie i     viera sú darom. Každopádne: kto sa nechá
pritiahnuť,  pre  toho  platí  Ježišov  sľub:  „Ktokoľvek  ku  mne
príde, neodvrátim sa od neho."  Ježiš stojí pri dverách nášho
srdca.  Vstúpi len,  ak nie je odmietnutý.  Nepýta sa na naše
"hostiteľské schopnosti". Svoje však neskrýva.

Pán Ježiš sa opakovane predstavoval:  „Ja som“. Židom,
ktorí  poznali  Starú zmluvu, to pripomenulo slová,  ktoré Boh

povedal  Mojžišovi:  „Izraelitom povieš:  ‚Ja  som‘ ma poslal  k
vám.“ (2M 3, 14) Keď Pán Ježiš povedal: „Ja som“,  predstavil
sa  ako  Ten,  ktorého  poslal  Boh,  aby  nik  nepochyboval,  že
v Ježišovi si sám Boh  vyhľadal cestu k nám. Ježiš  povedal: 
 „Ja  som  chlieb  života;  kto  prichádza  ku  mne,  nikdy
nebude lačnieť, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť.“  (J 6,
35)

„Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť
v tme, ale bude mať svetlo života.“ (J 8, 12)

„Ja  som  dvere.  Keď  cezo  mňa  vojde  niekto,  bude
spasený;  vojde i  vyjde a nájde pastvu. ...  ja  som prišiel,  aby
mali život, a to v hojnej miere!“ (J 10, 9 . 10b)

„Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi,
ak len nie skrze mňa.“ (Ján 14, 6)

„Ja som vzkriesenie  a život - kto verí vo mňa, bude žiť,
aj keď umrie, a nik neumrie naveky, kto žije a verí vo mňa. Či
veríš tomu?“ (Ján 11, 25 . 26)

V     Ježišovi  k     nám prichádza –  s     nami  chce byť  Boh.  –
Aká ohromná ponuka, aké úžasné pozvanie! A predsa, vtedy
i dnes,  zostáva  mnohými  nepovšimnuté,  tkp.  končí  „v
odpadkovom  koši“. Skúmajme  sa,  či  sa  tak  nedeje  aj  kvôli
našej  nedbalosti,  neochote,  pohodlnosti  a  nepripravenosti
svedčiť o Kristovi,  alebo naopak kvôli  našej   netrpezlivosti  či
urážlivosti.    
Svatopluk Karásek v piesni Ťukání vyspieval Pánovu túžbu byť
s nami  takto:  „Pán  Ježíš  ti  buší  do  dveří,  kukátkem  se  to
prověří. Má v ruce tašku, v tý tašce flašku, chce s tebou slavit
večeři. Sundej ze srdce petlici.“ 



        Keď  prijmeme  Ježišovo  pozvanie,  spoznáme  Jeho
vlastnosti  ako  hostiteľa.  Modlitba:  Pane,  otváram  sa  Ti,
odovzdávam Ti svoj život,  môže byť prvým krokom. Pán Ježiš
sa nevyhýba žiadnej otázke, počuje každú modlitbu a v pravý
čas  nám  dá   to,  čo  potrebujeme.   Sľubuje:  „Toho,  kto
prichádza ku mne, neodoženiem“. Amen.                             Martin

Šefranko, evanjelický a. v. farár 
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