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Streda 14. júna 2017 

Piesne: ES č. 265, 343 

Text: L 10, 21 – 24 

„Vtedy rozveselil sa Ježiš v Duchu Svätom a riekol: Chválim Ťa, Otče, Pane neba a zeme, že si 

toto skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil nemluvňatám.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom:  

Dnešné slová nám približujú osobu Ježiša Krista ako centra dejín spásy, ako priesečníka Starej 

a Novej zmluvy. Pán Ježiš sa rozveselil nad celým dielom vykúpenia, a to i napriek tomu, že mal 

pred sebou cestu utrpenia a smrti. Tešil sa z toho, že vykúpenie je určené len tým, ktorí Mu 

dôverujú. Dieťa je v tomto prípade obrazom dôvery. Ďalej hovorí o tom, kde možno nájsť Boha. 

Boha hľadajú všetky náboženstvá sveta a každý dúfa, že ten jeho boh je pravý. Avšak tu náš Pán 

hovorí, že „nik nevie, kto je... Otec, len Syn, a komu by Syn chcel zjaviť“. Áno, k Bohu vedie iba 

jedna jediná cesta, a tou je Kristus, Syn Boží. Avšak nie v tom zmysle, že by sme sa my ľudia 

nejako dostali k Bohu, ale že Boh sa dostal k nám až na „dotyk“ tak, že kto Ho spozná a prijme 

v Ježišovi, ten našiel Boha alebo, lepšie povedané, dal sa nájsť Bohom. „Potom sa obrátil 

osobitne k učeníkom a povedal: Blahoslavené oči, ktoré vidia, čo vy vidíte. Lebo hovorím vám: 

Mnohí proroci a králi chceli vidieť, čo vy vidíte, ale nevideli, a počuť, čo vy počujete, ale 

nepočuli.“ Pán Ježiš tu pripomína dejiny spásy. Tieto dejiny sa začali už v raji pádom Adama, 

keď mu bolo zasľúbené, že príde Spasiteľ, a skončia sa až príchodom Božieho Syna na súd. Do 

príchodu Ježiša Krista ľudia nadobúdali spásu vierou, že Mesiáš príde, a po Kristovi zase vierou, 

že Mesiáš už prišiel. Slovo počuť a vidieť v chápaní Biblie znamená, že v príchode Ježiša 

z Nazareta prišiel samotný Mesiáš. Akoby povedal: Mesiáš je už tu, radujte sa a veseľte sa, lebo 

s Ním prichádza i kráľovstvo Božie. A prichádza nie preto, aby sa súdil s týmto svetom, ale aby 

ho zachránil a vykúpil. To, na čo čakali mnohé generácie, v čo dúfali a nádejali sa, to sa dnes 

stalo skutkom. Ako povedal evanjelista Ján, „slovo stalo sa telom /skutkom/ a prebývalo medzi 

nami“. A ten istý Kristus, ktorý prišiel medzi nás kedysi dávno, je stále prítomný medzi nami vo 

svojom slove a vo sviatostiach. Ak sa i dnes túžime stretnúť s Kristom, tak ako mnohí králi 

a proroci pred nami, vieme, kde Ho máme hľadať: v slove Božom a vo sviatostiach. Tam Ho 

nájdeme naisto a bez pochybností. Stačí vstať a ísť. Nuž vstaňme a poďme k Nemu! Amen. 

 

Modlitba:  

Ďakujeme Ti, Otče náš nebeský, že si spásu daroval všetkým, ktorí Ti dôverujú. Dal si nám 

svojho Syna, aby sa sklonil do našej biedy a svojou smrťou a vzkriesením nás vykúpil zo 

zahynutia. Dnes si nám prítomný vo svojom slove evanjelia. V ňom Ťa vidíme ako svojho Pána 

a Spasiteľa. To nám stačí na spasenie. Nič iné ani nehľadáme. Zostaň s nami a veď nás po svojich 

cestách na svoju slávu. Amen. 

 

Mgr. Pavel Černaj, námestný farár v CZ ECAV Dolné Srnie 


