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Streda 3. mája 2017 

Piesne: ES č. 230, 232 

Text: J 14, 8 – 13 

„Ježiš mu riekol: Taký dlhý čas som s vami, a nepoznal si ma, Filip? Kto mňa videl, videl Otca. 

Akože môžeš hovoriť: Ukáž nám Otca?“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom:  

„Stačilo by nám vidieť Boha a verili by sme“ – hovoria často ľudia, keď sa poukáže na ich slabý 

duchovný život. Takýto argument je však naivný. Spomeňme si len na podobenstvo o boháčovi a 

Lazárovi, v ktorom mŕtvy boháč plakal nad tým, že sa pre svoju bezbožnosť dostal do pekla, a 

žiadal, aby sa mŕtvy Lazár zjavil jeho bratom, a tak ich presvedčil o existencii pekla. Dostal 

odpoveď, že by to nepomohlo. A tieto slová sa potvrdili o krátky čas, keď Pán Ježiš Kristus vstal 

z mŕtvych. Vrátil sa z „druhej strany“, dokázal, že život pokračuje, a predsa mnohí tomu neuverili 

a neveria dodnes. Pomohlo by ľuďom dnes uvidieť Boha? Možno by mnohí prestali riešiť otázku 

Jeho existencie, a začali by Ho milovať a poslúchať? Boli by ochotní zmeniť svoj život a 

podriadiť ho Božej vôli? Istý vedec raz na prednáške opisoval, ako v prírode nachádza dôkazy 

Božej existencie. Keď potom po prednáške dostal otázku, či teda verí v Boha, odpovedal: 

„Radšej nie. Takto je to pohodlnejšie.“ Viera nie je len vedomie o Božej existencii, ale je to 

vzťah s Bohom. Vzťah vzájomnej lásky, dôvery, akceptovania. Stačí na to jeden pohľad? Stačilo 

by dvom mladým ľuďom uvidieť sa, aby vznikol celoživotný pevný vzťah? Nie. Poviete, že na to 

sa musia dvaja ľudia spoznať. Presne to je aj Božia odpoveď. Pán Boh vie, že sa nestačí ľuďom 

len ukázať, ale že Ho musia spoznať. Preto poslal svojho Syna, aby s ľuďmi žil, aby s Nimi 

hovoril, aby ich učil, aby im ukázal dokonalú Božiu lásku. A On to urobil. V ľudskom tele znášal 

všetky úskalia života, nemal vlastný domov, nebol bohatý, poznal zármutok i strach. Hovoril o 

Otcovi, povzbudzoval k viere, nabádal k dôvere, pripravoval na večný život. A napokon dokázal 

Božiu lásku nevinnou smrťou na kríži a Božiu moc vzkriesením. Taký je Boh! Kto spozná Ježiša 

Krista, spozná Pána Boha. A to je viac, ako Ho uvidieť v krátkom nadprirodzenom zjavení. 

Amen. 

 

Modlitba:  

Drahý náš nebeský Otče, ďakujeme Ti, že pred nami nezostávaš skrytý, ale že sa nám dávaš 

poznať vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi. Vďaka Nemu vieme, že nás miluješ, staráš sa o nás a 

túžiš po tom, aby sme večne žili s Tebou, a to je viac, ako Ťa len bez poznania na chvíľu uvidieť. 

Nech je Tvoje sväté meno oslávené naveky. Amen. 
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