
Zamyslenia na týždeň po 1. nedeli po Svätej Trojici 
 

Sobota 9. júna 2018 

Piesne: ES č. 630, 638 

Text: J 14, 7 – 14 

„7Keby ste ma poznali, boli by ste poznali aj môjho Otca. Ale odteraz Ho už poznáte a videli 

ste Ho. 8Povedal Mu Filip: Pane, ukáž nám Otca, a postačí nám to. 9Ježiš mu riekol: Taký 

dlhý čas som s vami, a nepoznal si ma, Filip? Kto mňa videl, videl Otca. Akože môžeš 

hovoriť: Ukáž nám Otca? 10Či neveríš, že ja som v Otcovi a Otec je vo mne? Slová, ktoré 

vám hovorím, nehovorím sám od seba, ale Otec, ktorý je vo mne, koná svoje skutky. 11Verte 

mi, že ja som v Otcovi a Otec je vo mne; keď nie pre iné, aspoň pre tie skutky verte! 12Veru, 

veru vám hovorím: Kto verí vo mňa, tiež bude činiť skutky, ktoré ja činím, áno, ešte väčšie 

bude činiť, pretože ja idem k Otcovi, 13a čokoľvek budete prosiť v mojom mene, učiním to, 

aby Otec bol oslávený v Synovi. 14Keď ma teda budete prosiť o niečo v mojom mene, ja (to) 

učiním.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Pán Ježiš Kristus sa pripravuje na cestu domov, k svojmu nebeskému Otcovi. Odchádza, aby 

nám pripravil miesto, aby sme boli spolu nielen tu v časnosti, ale chce byť s nami aj vo večnej 

vlasti. Pán Ježiš vyčíta učeníkom ich slabú vieru, v ktorej sa im zahmlieva obraz o Bohu. 

Filip, ktorý si žiada ukázať Otca, odkrýva v sebe svoju malú vieru, a Ježiš mu hovorí: „Kto 

mňa videl, videl Otca.“ (J 14, 9) Učeníkov teda vyzýva k viere: „Verte mi, že ja som v Otcovi 

a Otec je vo mne.“ (J 14, 11) Pravá viera prináša duchovný rast, pohľad do ďalekej 

budúcnosti, pokoj v duši, ochranu pred klamárom diablom a v neposlednom rade viera prináša 

veľké zázraky. Pán Ježiš nám zasľúbil: „Kto verí vo mňa, tiež bude činiť skutky, ktoré ja 

činím, áno, ešte väčšie skutky budete činiť.“ (J 14, 12) Môžeme preto smelo dúfať, že 

veriacim je všetko možné. Môžeme sa s pokorou prihovárať za svojich blížnych, modliť sa za 

chorých, potešovať zarmútených, lebo nám Spasiteľ zasľúbil: „O čokoľvek budete prosiť 

v mojom mene, učiním to, aby bol Otec oslávený v Synovi. Keď ma teda budete prosiť 

o niečo v mojom mene, ja to učiním.“ (J 14, 13 – 14). Viera v Boha sa dokazuje 

každodenným kresťanským životom, pokorou, skromnosťou, láskou i obetou. V mene Božom 

máme prosiť i ďakovať. Vo viere Trojjediného Boha máme žiť, vychovávať svoju rodinu 

a budovať svoju cirkev. A príde čas, keď uvidíme plody svojej práce i Božie zázraky 

v každodennom živote. Prosme Boha o múdrosť, aby sme pochopili, akou drahou perlou je 



pre nás Boží Syn a Jeho záchrana večnosti. V Bohu hľadajme silu pre každý deň, lebo 

nevieme, či sa budeme tešiť, alebo plakať. Ďakujme Bohu za odvahu, s ktorou sa môžeme 

priblížiť k Spasiteľovi a prosiť Ho o odpustenie hriechov a život vo večnosti. Hľadajme vždy 

Božiu vôľu, aby Boh našiel svoj odkaz v nás. Hans urs von Balthasar povedal: „Kristus hľadá 

v mojej duši Otcovu vôľu. Otec v nej hľadá Synov obraz. Keď sa v nej obidvaja stretnú, duša 

je plná Ducha Svätého.“ Amen. 

 

Modlitba:  

Drahý Bože, na svojich cestách žitia hľadáme veľa múdrosti a márnosti. Neuvedomujeme si, 

že to najcennejšie máme vo svojom srdci. Je to dar viery, ktorá nás chráni a posmeľuje 

v búrkach života. Pomáhaj nám, aby sme Duchom Svätým kráčali k nebeskému Otcovi, 

u ktorého sa za nás prihovára náš Spasiteľ. Chceme Ťa, Bože, ešte viac poznať a slúžiť Ti, a 

hovoriť o Tebe všetkým, ktorí Ťa nepoznajú. Nech sa Božia láska a viera rozlejú do všetkých 

končín zeme, aby svet uveril, že nám Boh poslal záchranu vo svojom Synovi a požehnanie 

Ducha Svätého. Boh je vždy blízko nás. Nevzďaľujme sa od Neho. Poďme bližšie k Nemu, 

aby sme spoznali, akú úžasnú moc má. Amen.  
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