
Piatok 19. januára 2018 

Piesne: ES č. 336, 483 

Text: J 7, 1 – 13 

„1Potom chodil Ježiš po Galilei: nechcel totiž chodiť po Judsku, lebo Židia sa 

usilovali zabiť Ho. 2Boli však blízko židovské slávnosti, a to slávnosti stánkov. 

3Vtedy Mu povedali bratia: Odíď odtiaľto a choď do Judska, aby aj Tvoji 

učeníci videli skutky, ktoré činíš. 4Lebo nik nerobí nič v skrytosti, ale chce byť 

známy vo verejnosti. Keď také veci robíš, ukáž sa svetu. 5Lebo ani len Jeho 

bratia neverili v Neho. 6Povedal im teda Ježiš: Môj čas ešte neprišiel, ale váš 

čas je vždy tu. 7Vás nemôže svet nenávidieť, ale mňa nenávidí, pretože svedčím 

o ňom, že jeho skutky sú zlé. 8Vy choďte na slávnosti, a ja na tieto slávnosti 

nejdem, pretože sa môj čas ešte nenaplnil. 9Toto im povedal a zostal v Galilei. 

10Keď však Jeho bratia odišli na slávnosti, odišiel aj On, nie verejne, ale akoby 

potajomky. 11A Židia Ho hľadali na slávnostiach a hovorili: Kde je onen? 12A v 

zástupe sa mnoho hovorilo o Ňom; jedni hovorili: Je dobrý! iní zas: Nie je, ale 

zvádza zástup. 13Nikto však nehovoril o Ňom verejne zo strachu pred Židmi.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom:  

Pre Ježišových bratov nebolo jednoduché v Neho uveriť. Bol jedným z nich. A 

oni veľmi silno zvažovali, či Ježiš raz navždy presadí to, čo o sebe vyhlasoval. 

Že je Mesiáš. Až po Jeho smrti a vzkriesení konečne uverili. My dnes máme 

omnoho lepšie predpoklady na vieru, pretože máme kompletný záznam 

Ježišových zázrakov, záznam o tom, ako zomrel a vstal z mŕtvych. Ďalším 

silným dôkazom pre nás je to, čo evanjelium spôsobilo v živote mnohých ľudí 

po stáročia, ktoré uplynuli od Ježišovho vzkriesenia. Potrebujeme ešte nejaký 

dôkaz na to, aby sme uverili? Ak v Neho veríme, nečudujme sa, že do nášho 

života prichádzajú problémy. Tak ako sa Ježiš stretával s nenávisťou, aj my 

môžeme očakávať, že sa budeme stretávať s nenávisťou. Pokiaľ ti ide všetko v 

živote dobre, polož si otázku, či ideš za Ježišom tak, ako by si mal. Či robíš 



denne rozhodnutia, za ktorými stoji On. Nerob kompromisy, nenasleduj Ho 

polovičato. Strach nám môže zabrániť, aby sme vydávali svedectvo o tom, kto 

pre nás v skutočnosti je Ježiš Kristus. Dajme sa aj v dnešný deň posilniť tým, čo 

sám hovorí: „Preto ktokoľvek vyzná ma pred ľuďmi, toho vyznám aj ja pred 

svojím Otcom, ktorý je v nebesiach.“ (Mt 10, 32) Amen. 

 

Modlitba:  

„Všetko sa mení, Ty si stály – Náš Vodca večný – Boh a Pán! Len Ty si v 

pravde neskonalý, milosťou svojou si nás chráň! Veď s Tebou iba pravá cesta – 

Do srdca daj nám lásku, cnosť, raz k Tebe prísť do nebies mesta, Ty žehnaj našu 

budúcnosť...! Ach, s nami buď, ó, nebies Pane, a rozmnož svoje požehnanie! 

Amen.“ (Z. Oravcová) 
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