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Streda 4. januára 2017 

Piesne: ES č. 70, 71 

Text: J 8, 50 – 59 

„Veru, veru vám hovorím: Ak niekto zachováva moje slová, neokúsi smrť naveky.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom:  

Ubehli štyri dni od chvíle, ako sme prekročili prah nového roka 2017. Na jeho začiatku sme si 

podali ruky a želali sme si všetko najlepšie. Ale splní sa to? Je to v našej moci? Čo nám tento rok 

prinesie? To všetko je prikryté rúškom tajomstva. Jednoduchá odpoveď by od mnohých znela: To 

vie iba Pán Boh! No už prorok Jeremiáš (29, 11) nám na začiatku tejto cesty dáva nádej Božieho 

zasľúbenia, keď hovorí: „Lebo ja poznám úmysly, ktoré mám s vami – znie výrok Hospodinov – 

úmysly smerujúce k blahu a nie k nešťastiu: dať vám budúcnosť a nádej.“ Podobne nám znie aj z 

Evanjelia podľa Jána: „Veru, veru vám hovorím: Ak niekto zachováva moje slová, neokúsi smrť 

naveky.“ Teda v Ježišovi Kristovi už tu nachádzame život – terajší, ale aj večný. Porozumieť 

tomu môže len ten, kto verí v Ježiša Krista. Pre Ježišových poslucháčov boli slová, keď hovoril o 

otcovi Abrahámovi, nezmyselné. Pokladali to za prejav pomätenosti, veď Abrahám a všetci 

proroci zomreli. Ježiš je viac ako ich otec Abrahám. Tento nárok nevyslovuje Ježiš sám zo seba: 

„Ak sám seba oslavujem, moja sláva za nič nestojí. Oslavuje ma môj Otec, o ktorom vy hovoríte, 

že je vaším Bohom.“ V Ježišovi Kristovi sa môžeme stretnúť s Bohom. Každý, kto tvrdí, že 

pozná Boha, a nepozná Krista, je luhár! Jedine v Jeho kríži spoznáme skutočného, pravého Boha. 

Lebo viera v Ježiša Krista preniká ďaleko. Preniká až k praotcovi Abrahámovi a vidí cestu, po 

ktorej Pán Boh viedol svoj ľud až do príchodu Mesiáša. Tak hlboko je zakotvená Božia láska k 

nám a Boží plán našej záchrany! Boh, ktorý sa zjavil vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi, nás 

chce aj naďalej sprevádzať a viesť. Preto aj my, stojac na prahu novej životnej cesty, s radosťou a 

istotou sa vložme do Jeho rúk, vyznávajúc s nábožným pevcom: „Pri mne Ježiš stojí, i nech 

peklo brojí, viem, na čom stojím. On ma v žitia púšti nikdy neopustí, tým srdce kojím. Hradom 

mojím si, Kriste, skala večná, útočište; veď ma svetlom svojím.“ (ES č. 480, 2) Amen. 

 

Modlitba:  

Otče náš nebeský, skláňame sa pred Tebou na počiatku tejto novej cesty. Ďakujeme Ti za Tvoju 

veľkú lásku a milosť, ktorou žijeme, hýbeme sa i trváme. Ty si nás viedol v minulom roku, i 

previedol do tohto roka. Zostaň s nami aj naďalej, lebo bez Tvojej pomoci a požehnania by sme 

boli stratení. Ty si nám poslal svojho Syna, aby sme žili podľa Neho, a tak Ťa oslavovali nielen 

slovom, ale aj skutkom, tak ako On Ťa oslávil na zemi. Nech sa deje pri nás Tvoja svätá vôľa aj v 

tomto novom roku. Amen. 
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