
Lekcia: Ž 40                                                                                     Kázeň: Mk 2, 13-17

Bratia a sestry,
v období adventu premýšľame nad Ježišovým príchodom. Dnešný text  nám

ukazuje, ku komu a prečo Ježiš prichádza. Konanie Pána Ježiša je príkladné aj pre
nás. Na Ježišovom prístupe k ľuďom vidíme, čo je to Božia láska. Ježiš prichádza,
aby dal záchranu každému, kto po nej túži.

Najprv sme počuli, že Ježiš hovoril k zástupu ľudí, ktorí ho nasledovali. Božie
slovo zaznieva k nám, keď sme spoločne zhromaždení. No to neznamená, že by Boh
hovoril k človeku len vtedy, keď je vo väčšej skupine ľudí. Hneď ďalej sme počuli,
že Ježiš hovoril k jednému človeku. Pán Ježiš hovoril k mnohým, ale hovoril aj k
jednotlivcom;  hovoril  v  chráme,  ale  aj  pod  holým nebom.  Išiel  okolo  colnice  a
mužovi, ktorý tam vyberal clo, povedal: „Nasleduj ma!“ Všimnime si, kedy to Pán
Ježiš hovorí. Colníkovi Lévimu sa prihovoril práve, keď „sedel na colnici“, teda keď
vykonával svoje zamestnanie. Bol to bežný pracovný deň a Lévi počuje Božie slovo,
Božie  povolanie,  uprostred  svojich  každodenných  povinností.  Boh  hovorí  k  nám
skrze svoje slovo každý deň. Otvárajme Bibliu nielen počas sviatočného, ale aj počas
bežného dňa! Božie slovo zneje stále. Boh nás chce viesť každý deň a po každej
stránke. Božie slovo nás formuje v každom ohľade!

Ďalej  si  povedzme  niečo  o  tom,  kto  to  boli  colníci.  Dnes,  keď  je  niekto
colníkom, pokladáme to za bežné zamestnanie. V Ježišovej dobe však bola situácia
iná. Palestína bola pod nadvládou rímskej ríše a Židia museli platiť daň cisárovi. Tí,
ktorí robili colníkov, boli pokladaní za kolaborantov. Vedelo sa tiež o tom, že sa tým
sami  obohacovali,  pretože  nebolo  možné  odsledovať,  koľko  peňazí  za  daný  čas
vybrali a oni si zvykli potajomky niečo nechať pre seba. Bolo teda samozrejmé, že
boli pokladaní za zradcov a teda hriešnikov. Svojimi vlastnými súkmeňovcami boli
nenávidení. 

Pán  Ježiš  však  svojím  postojom  nechcel  prehliadať  zlé  stránky  Léviho
zamestnania  alebo  Léviho  života.  My  vlastne  o  ňom  nič  viac  nevieme,  ale  na
Ježišovom prístupe  vidíme,  že  Božie  slovo  môže  počuť  každý.  Boh  povoláva  k
záchrane a to bez ohľadu na minulosť. Veď keby mal Pána Ježiša nasledovať len ten,
kto nikdy nezhrešil, nemal by žiadnych nasledovníkov. Poznáme ten známy príbeh,
keď Pán Ježiš povedal: „Kto je bez viny, nech prvý hodí kameňom“. Nikto vtedy pri
Ježišovi  neostal,  všetci  odišli  a  žiadny kameň vzduchom neletel.  Ježiš  vstúpil  do
Léviho  života  svojím slovom,  výzvou  k  nasledovaniu,  a  Léviho  život  sa  totálne
zmenil. Vstal a šiel. Zanechal to, čo mal a počúvol Božie volanie. 

To neznamená, že by teraz každý kresťan mal dať výpoveď a robiť povedzme
misionára.  Máme  počúvať  Božie  slovo  a  riadiť  sa  podľa  neho.  To  urobil  Lévi:
počúvol Božie slovo a nasledoval Spasiteľa. Ten colník bol Pánom Ježišom prijatý a
vedený. Nie preto, kým bol a to, kým bol, nebolo ani dôvodom na jeho odmietnutie.
Božia milosť je nekonečná a všetci môžeme skrze Božie slovo nájsť cestu záchrany.
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To,  čo  sa  dialo  ďalej,  bolo  pre  Ježišových  súčasníkov  zarážajúce  a
nepochopiteľné. Nielenže Pán Ježiš povoláva colníka za svojho učeníka, ale dokonca
stoluje s ním v jeho dome. K tomu všetkému ešte v spoločnosti iných colníkov a
hriešnikov. Spoločenstvo pri spoločnom jedle bolo v tej dobe niečo výnimočné,  a
práve  preto  sa  farizeji  čudujú.  Nepýtajú  sa  priamo  Ježiša,  ako  je  to  možné,  ale
obracajú sa na Jeho učeníkov. Možno preto, že už mali s Ježišom skúsenosti a vedeli,
že by im múdro odpovedal, alebo si možno mysleli, že napadnúť učňa je ľahšie ako
majstra.  V každom prípade  je  veľmi  ľahké  hovoriť  o  niekom poza  jeho  chrbát.
Farizeji kritizovali Ježišovo správanie, ale nepovedali mu to rovno do očí. To sa deje
vtedy, keď niekto nechce hľadať riešenie, ale iba kritizovať a vykresliť iného v zlom
svetle. Na Ježišovi im nezáležalo. Keď boli presvedčení,  že koná niečo, čo nie je
správne, mali prísť priamo za ním a porozprávať sa s ním medzi štyrmi očami. 

Bratia a sestry, nerobme aj my rovnakú chybu – keď sa nám zdá, že niekto robí
niečo, čo nie je správne alebo kresťanské, nehovorme o ňom poza jeho chrbát, ale
priamo s ním/ňou. Možno práve, keď si to s tým človekom vyrozprávame, prídeme
na to, že to až také zlé nie je alebo že to myslel/a úplne inak. Ale to spraví iba ten
človek, ktorému na druhom skutočne záleží. Odsúdiť iného, ohovoriť a očierniť – to
je veľmi ľahké, ale prísť za niekym a v rozhovore rozobrať vzniknutú situáciu už stojí
nejakú námahu. Ak vidíme niečo, čo sa nám nepozdáva, vynaložme tú námahu, že
brata  alebo  sestru  nebudeme  ohovárať,  ale  za  ním/ňou  prídeme  a  v  súkromnom
rozhovore to rozoberieme.

Pán  Ježiš  však  počul  položenú  otázku  a  odpovedal:  „Nepotrebujú  lekára
zdraví, ale chorí; neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnych.“ Zdá sa, že Pán
Ježiš na položenú otázku neodpovedá, a pritom opak je pravdou. Svojou odpoveďou
ide priamo ku koreňu veci. Za lekárom chodia chorí – tí, ktorí sa chcú uzdraviť a
vedia,  že  lekár  im  pomôže.  Pán  Ježiš  prijíma  každého,  kto  túži  po  odpustení  a
záchrane. Božie slovo je vždy pravdivé a ide k základom. Má moc premeniť ľudské
srdce. V Ježišovi našli oporu tí, ktorých iní odsudzovali a zavrhovali. Ježiš stoloval s
hriešnikmi. To je ukážka toho, ako to bude vyzerať v kráľovstve Božom. Kráľovstvo
nebeské je totiž obrazne prirovnané k slávnostnej hostine, na ktorú nás pozýva náš
nebeský Otec. Sme hriešni, ale vďaka Ježišovi sa smieme tešiť na to, že nás Pán Boh
vo svojom kráľovstve raz privíta.  Ježiš  prichádza,  aby sme my prišli  k záchrane.
Amen. 

Vypočujme si slová vyslania, ako sú napísané v Liste Jakuba v 1. kapitole: 
Preto odhoďte všetku nečistotu a nánosy zloby a v tichosti prijímajte zasiate slovo,
ktoré má moc spasiť vaše duše. Buďte uskutočňovateľmi slova, nielen poslucháčmi,
ktorí klamú sami seba. 
Milosť  nášho  Pána  Ježiša  Krista,  láska  Božia  a  účastenstvo  Ducha  Svätého  so
všetkými vami. Amen. 
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