2 pôstna nedeľa 2021
AI Niekedy sa stane, že v rozhovore počujeme takéto vyjadrenia: "Ja
ho nepoznávam. On sa úplne zmenil." Dá sa to chápať v dobrom i v
zlom.
KE Dnešné evanjelium nám chce ukázať Ježiša takého, akého ho
ľudia nepoznali - ako Syna Božieho v plnej dobrote a kráse: "Tam sa
pred nimi premenil. Jeho odev zažiaril a bol taký biely, že by ho nijaký
bielič na svete tak nevybielil."
DI Tento výjav z evanjelia má v rôznych jazykoch rôzne mená.
Slovensky hovoríme "premenenie", latinsky je to transfiguratio, grécky
Metamorphosis. Grécky výraz je pôvodný, ale nie je veľmi vhodný.
Znamená zmenu formy, podoby. Už starí grécki vykladači textu
upozorňovali, že to slovo nesmieme brať materiálne. Keby Ježiš
zmenil svoju podobu, nebol by to už on, apoštoli by ho nepoznali, mali
by videnie niekoho iného. Oni si naopak boli istí, že je to naozaj Ježiš,
aj keď sa toľko premenil. Čo sa teda na ňom tak zmenilo? Odpoveď
je jednoznačná - svetlo. Apoštoli uvideli Ježiša celkom v inom svetle
ako v tom, v akom sa s ním stýkali každý deň. Ale ani to nesmieme
brať hmotne, doslova. Nešlo tu o nejaký reflektorový dojem, ale o
vnútorný objav. Spoznali, kto Ježiš naozaj je: Syn nebeského Otca.
PAR Toto vysvetlenie nám tiež pomôže pochopiť, prečo máme toto
evanjelium v pôstnom období. Pôstne obdobie má byť časom
vnútorného obrátenia, premenu k dobrému. Má to byť doba, kedy
vidíme Boha, blížnych a seba v inom, novom Božom svetle.
MY Pekne nám to môže manifestovať tento príbeh. "Čo keby sme išli
v piatok miesto školy na výlet?" spýtala sa jedného dňa pani učiteľka.
Žiaci nadšene súhlasili. "Tak nezabudnite hlavne desiatu a poriadne
topánky!" pripomínala ešte na konci vyučovania. Piatkové ráno sa
vyznamenalo. Jarné slniečko vyťahovalo ortuť teplomera do výšky, a
keď sa všetci zhromaždili pred školou, vyzeralo to na krásny deň.
Cesta sa síce hneď na konci dediny šplhala do kopca, ale tunajšie deti
boli na okolitú krajinu zvyknuté. Asi za hodinu sa celí udychčaní
zastavili na vyvýšenom mieste. Stromy sa tu trochu rozostupovali a
odkrývali pohľad dolu na dedinu. "Tam dole je naša škola," ukazovali
si navzájom. Pozerali na značky. Kam asi pôjdu? "Kde je Serjoža?"
prerušila ich úvahy pani učiteľka. "Ale, ten sa nestratí," odvrkol Pavol.

"Predsa na neho nebudeme čakať!" vyjadril mienku všetkých. Serjoža
k nim do triedy prišiel len nedávno. Prisťahoval sa s rodičmi z Ukrajiny.
Medzi deťmi si zatiaľ obľubu nezískal. Jeho oblečenie pôsobilo
zastaralo, meno nezvyčajne a zlá výslovnosť slovenčiny budila salvy
smiechu. "Ale predsa ho tu nemôžeme nechať! Čo keby sa mu niečo
stalo? Nepozná to tu, 'snažila sa deti presvedčiť učiteľka. Našťastie
sa chlapec skoro objavil a výprava mohla pokračovať. Cesta po
hrebeni pohoria bola nádherná. Čo chvíľu sa deti zastavovali a
vzájomne sa upozorňovali na pohľad do údolia. Všetko sa im zdalo od
jesene akési zmenené. Teraz už tušili cieľ cesty. Iste sa vyškriabu až
na rozhľadňu najvyššej hory! Mali pravdu. Poludnie už dávno minulo,
keď sa zhromaždili v blízkosti kovovej konštrukcie rozhľadne. Lenže čo to? Slniečko, ktoré ich sprevádzalo celú cestu, sa náhle skrylo za
mrak a ľadový vietor zrážal na zem veľké kvapky dažďa so snehom.
Deti rýchlo vyťahovali pláštenky a nasadzovali kapucne. Len Pavol
zostal bezradne stáť. Nemal nič, čím by sa ochránil proti ľadovému
dažďu. "Jožko, nemohol by si sa s kamarátom rozdeliť o svoje
oblečenie? Vidím, že máš pláštenku aj nepremokavú bundu!
"Požiadala pani učiteľka najlepšieho Pavlovho kamaráta. Lenže ten si
strčil ruky do vreciek a uprene pozoroval vedľajší strom. Podobne
reagovali aj ostatní. Náhle sa vynoril oneskorený Serjoža a zamieril
priamo k Pavlovi. "Mám so sebou ešte pláštenku, " povedal
samozrejme a začal otvárať nemoderný batoh. Z výletu sa vracala
trieda akosi iná. Serjoža sa stal plnoprávnym členom detského
kolektívu. Zmenil sa? Nie. Len deti sa na neho začali pozerať iným
pohľadom. Príhoda na hore sa stala pre celú triedu dôležitou
udalosťou, ktorá vrhla nové svetlo na spolužiakov.
ADE Tiež Pán Ježiš v dnešnom evanjeliu bol rovnaký pred výstupom
na horu Premenenia i po výstupe. To, čoho boli apoštoli na hore
svedkami, zmenilo ich zmýšľanie. Teraz videli Pána inak. Čo môžeme
urobiť my, aby sme videli Ježiša ináč? Kde chceme brať svetlo, aby
sa zmenil náš pohľad na Ježiša? Myslím, že odpovede poznáme.
Prosme Boha, aby sme ich mohli uviesť do praxe. Keď sa tak stane,
je možné, že o nás ľudia povedia: "Ja ho nespoznávam, On sa úplne
zmenil. Je to iný človek. Oveľa lepší, než som si myslel.“ Amen.

