
Zamyslenia po nedeli 7. januára 2018 – 1. nedeli po Zjavení 

 

Nedeľa 7. januára 2018 – 1. nedeľa po Zjavení 

Piesne: ES č. 21, 243 

Text: J 1, 29 – 34 

„29Keď druhého dňa videl (Ján) Ježiša, ako prichádza k nemu, povedal: Ajhľa, 

Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. 30Toto je ten, o ktorom som povedal: 

Prichádza po mne muž, ktorý je predo mnou, pretože bol skôr ako ja. 31A ja som 

Ho nepoznal, ale preto som prišiel, krstiac vodou, aby bol zjavený Izraelovi. 

32Ďalej svedčil Ján hovoriac: Videl som Ducha zostupovať z neba ako holubicu 

a spočinúť na Ňom. 33A ja som Ho nepoznal, ale ten, čo ma poslal krstiť vodou, 

mi povedal: Na koho uvidíš zostúpiť Ducha a spočinúť na Ňom, to je Ten, ktorý 

krstí Duchom Svätým. 34A ja som videl a svedčil, že On je Syn Boží.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom:  

Poznáte ten pocit, keď vás niekto, koho poznáte už nejaký ten čas, prekvapí 

niečím novým, niečím, čo ste o ňom doteraz nevedeli. Takýto pocit je 

sprevádzaný úžasom a potešením, že s novoobjavenou zručnosťou či 

schopnosťou u vášho známeho budete v rámci priateľského vzťahu môcť počítať 

aj vy. V podobnej situácii bol aj Ján Krstiteľ – s tým rozdielom, že, ako sám 

hovorí, Ježiša nepoznal. Niežeby o Ježišovi nikdy nič nepočul. Veď aj evanjeliá 

spomínajú určitý druh príbuzenského vzťahu medzi Ježišom a Jánom. No 

spôsob života, ktorým Ján žil, aby sa dostatočne pripravil na svoju misijnú 

úlohu, mu neumožňoval taký kontakt s ľuďmi, prostredníctvom ktorého by ich 

lepšie spoznával. Aj napriek tejto „nedostatočnej známosti“ Ján podáva 

o Ježišovi úžasné a dôležité svedectvo. Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta, 

Ten, ktorý krstí Duchom Svätým. To sú atribúty, ktoré o niekom nevyčítame 

z jeho obleku, konta či majetku. Nebude ich mať napísané na čele ani v nijakom 

doklade totožnosti. K takémuto vyznaniu sa človek musí dopracovať hlbšou 



známosťou Božích právd a ich dôsledným preskúmaním vo viere. Ján takúto 

možnosť v tichu púšte mal a využil. A ako je to s nami a s našou známosťou 

o Ježišovi, milí priatelia? Poznám Ho, počul som Ňom, ale nezaujíma ma to, to 

nie je pre mňa? Alebo sa svoju známosť o Ňom snažím každý deň dopĺňať 

a prehlbovať, aby som si mohol vierou naplno privlastniť všetko to, čo prináša 

Jeho život, smrť a vzkriesenie? Aby som s darmi Jeho lásky mohol počítať, keď 

vo svojej sláve príde opäť na tento svet, aby ho súdil? Verím, že v tom momente 

nebudeme chcieť zostať stáť niekde obďaleč, bokom, škrípajúc zubami nad 

premárneným časom milosti. Ten je pre nás ešte stále. Stačí len odložiť nabok 

všetko, čo nás denne zahlcuje či zaťažuje a vystaviť sa vplyvu toho 

životodarného Slova. A to nielen preto, aby sme raz so zármutkom nemuseli 

priznať: „Nepoznal som Ho“, ale aby nám samým nezaznelo: „Neznám vás.“ 

Amen.  

 

Modlitba: 

Ďakujeme Ti, drahý nebeský náš Otče, za to, že sa dávaš poznávať svojmu 

stvoreniu. Ďakujeme za to, že si poslal aj svojho jediného Syna na tento svet, 

aby Ťa známym učinil a aby vzal na seba naše hriechy. Ďakujeme Ti, drahý 

Baránok Boží, za tú obeť, ktorú si priniesol za nás na dreve golgotského kríža. 

Prosíme o dar viery, ktorá bude prinášať ovocie v láske k Bohu i blížnym 

a nakoniec prijme veniec života, ktorý dá Boh tým, ktorí Ho milujú. Amen. 

Mgr. Ján Tóth, zborový kaplán v CZ ECAV Hontianske Moravce  

 


