Slovensky
2. nedeľa B
Rabbi, kde bývaš? –
Poďte a uvidíte! (Jn 1,38.39)
Prvé čítanie

1. kniha Samuelova 3,3b-10.19

Samuel spal v Pánovom chráme, v ktorom bola uložená Božia archa. Tu
Pán zavolal: "Samuel!" On povedal: "Tu som." Bežal k Helimu a vravel:
"Tu som, volal si ma." Ale on odvetil: "Nevolal som ťa, choď spať!"
Odišiel teda a spal ďalej.
Pán znova zalolal: "Samuel!" Samuel vstal šiel k Helimu a vravel: "Tu
som, volal si ma." On mu odpovedal: "Nevolal som ťa, syn môj, choď
spať!" Samuel totiž ešte nepoznal Pána, ešte sa mu nezjavilo Pánovo
slovo.
Pán zavolal Samuela znova, tretí raz. Samuel vstal, šiel k Helimu a
vravel: "Tu som, volal si ma." Vtedy Heli pochopil, že chlapca volá Pán,
preto povedal Samuelovi: "Choď spať a ak ťa znova bude volať, povedz:
'Hovor, Pane, tvoj sluha počúva.'" Samuel teda odišiel spať na svoje
miesto.
Pán prišiel, zastal si a volal ako predtým: "Samuel, Samuel!" A Samuel
odpovedal: "Hovor, tvoj sluha počúva."
Samuel rástol a Pán bol s ním. A nedal padnúť na zem ani jednému z
jeho slov.

Druhé čítanie

1. list Korinťanom 6,13c-15a.17-20

Bratia a sestry, telo nie je na smilstvo, ale pre Pána a Pán pre telo. A Boh,
ktorý vzkriesil Pána, svojou mocou vzkriesi aj nás.
Vari neviete, že vaše telá sú Kristove údy?
Kto sa spája s Pánom, je s ním jeden duch.
Varujte sa smilstva! Každý iný hriech, ktorého sa človek dopúšťa, je
mimo tela; kto však smilní, hreší proti vlastnému telu.
Alebo neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo vás
a ktorého máte od Boha, takže už nepatríte sebe? Veľmi draho ste boli
kúpení. Oslavujte teda Boha vo svojom tele!
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Evanjelium

Ján 1,35-42

Ján stál s dvoma zo svojich učeníkov. Keď tade prechádzal Ježiš, uprel naňho
svoj pohľad a povedal: "Hľa, Baránok Boží!" Tí dvaja učeníci počuli jeho slová
a šli za Ježišom.
Keď sa Ježiš obrátil a videl, že idú za ním, opýtal sa ich: "Čo hľadáte?" Oni mu
odpovedali: "Rabbi (čo v preklade znamená: Učiteľ), kde bývaš?" Odpovedal
im: "Poďte a uvidíte!"
Šli teda a videli, kde býva, a v ten deň zostali uňho. Boli asi štyri hodiny
popoludní.
Jeden z tých dvoch, ktorí počuli Jánove slová nasledovali Ježiša, bol Ondrej,
brat Šimona Petra. On hneď vyhľadal svojho brata Šimona a povedal mu:
"Našli sme Mesiáša (čo v preklade znamená Kristus)." I priviedol ho k Ježišovi.
Ježiš naňho pozrel a povedal: "Ty si Šimon, syn Jánov, ale budeš sa volať Kéfas
(čo v preklade znamená Peter)."

Na zamyslenie
Sväté Písmo nám stále rozpráva o Božích dejinách a príbehoch s ľuďmi a o Jeho volaní k
ľuďom, pretože Boh predurčil pre každého z nás určite povolanie. V dnešných čítaniach
sú ako priklad predstavené dve také histórie povolania.
Samuel, jeden z veľkých prorokov Starého Zákona, fascinuje svojou citlivosťou a svojou
dispozíciou. Je pripravený na stretnutie s Bohom (aj keď nerozpozná ihneď Božie volanie)
a na cestu, na ktorú chce Boh ísť s ním. Na svojej ceste ocení životnú múdrosť starca Eli,
ktorá ho sprevádza. V tejto histórii povolania prvého čítania to závisí od pripravenosti
počúvania človeka. Počúvať na Božie slovo dokáže iba taký človek, ktorý je pripravený aj
skutočne chcieť počúvať Jeho slovo. Učiť sa zdokonaľovať vo vlastnej citlivosti je
podmienkou pre každého z nás, aby nás Božie volanie mohlo zaviesť do nám
predznačeného životného cieľa. To pre nás znamená veľkú zodpovednosť za našu
budúcnosť, a to aj tú za naším časom a priestorom, po našej smrti, pretože ona je
vybudovaná z kamienkov súčasného života. Jedno počúvnutie, ktoré vychádza z
pozorného a bedlivého načúvania "musí", ako logická vnútorná konsekvencia, zmeniť celý
náš život a vedie k úvaženému, zodpovednému, ľudskému zaobchádzaniu s inými aj so
samým sebou, na čo naráža Pavol v druhom čítaní.
V podobnom svetle sa odohráva stretnutie Ježiša a dvoch učeníkov. Na brehu Jordána – v
svedectve Jána Krstiteľa, Jeho predchodcu – sú upozornení na Ježiša dvaja Jánovi učni a
nasledujú Ho. Ježiš sa ich pýta, aké majú prianie a pozýva ich: "Poďte a uvidíte". Bez
nejakého nátlaku nasleduje toto pozvanie ako ponuka. Ježiš slobodne a na základe
priateľstva a lásky, ktorá od Neho pochádza, pozýva ľudí k pravde a viere.
"Poďte a uvidíte" – prvý krok je prijať Ježiša a Jeho učenie. Avšak "poďte a uvidíte" v spojení
so starozákonným "počúvať" znamená tiež kráčať s Ním, zostať pri ňom, prežiť Ho hlbším
spôsobom a na základe tohto hlbokého stretnutia odhaliť Jeho vlastné povolanie. Všetci
sme povolaní k človečenstvu a k životu zakladajúcemu sa na vzťahu s Kristom: byť si
vedomý každého dňa – akú máme úlohu, aká je naša cesta; stretávať a pociťovať Krista
každý deň, to že je tu a teraz. Akým spôsobom sa to konkrétne odohrá je odlišné pre
každého. Nie každý je Kefas – ale každý má meno, s ktorým sa spája určitá cesta určená
iba pre každého z nás.
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