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Sobota 18. februára 2017 

Piesne: ES č. 206, 284 

Text: J 7, 14 – 24 

„Ježiš im riekol: Moje učenie nie je moje, ale Toho, ktorý ma poslal.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom:  

Je sobotný deň, ktorý nazývame aj prípravným dňom na nedeľu. Čo má byť hlavnou náplňou 

blížiaceho sa nedeľného dňa? Účasť na službách Božích. Máme sa zhromaždiť pri nohách 

Pánových a učiť sa slovu Božiemu. Takýto príklad máme aj v našom Spasiteľovi Ježišovi 

Kristovi: 1. Účasť v chráme – učenie prítomných slovom Božím, a 2. Odpoveď na toto učenie.  

1. Pán Ježiš prichádza do Jeruzalema a neobchádza ani chrám. Nielen v sobotný deň, sviatočný 

pre Židov, ale aj teraz, vo sviatok stánkov, Ho vidíme v chráme. Pán Ježiš je prítomný medzi 

účastníkmi slávností a prítomných dokonca učí. Základom Jeho učenia v chráme je slovo Božie. 

Nielen Pán Ježiš učí prítomných ľudí slovom Božím, ale aj na našich službách Božích máme 

zvestovanie slova Božieho – kázeň. Najdôležitejším bodom programu na nedeľu je učiť sa Božím 

slovám. Otvoriť Mu svoje srdce. Pri počúvaní slova Božieho si uvedomiť, že ho treba nielen 

počúvať, ale aj poslúchať a plniť ho vo svojom živote.  

2. Poslucháči v chráme počas slávností počúvajú, čo im Pán Ježiš hovorí. Pri počúvaní zvesti 

slova sa medzi prítomnými ozýva: Ako môže tento hovoriť, keď sa neučil? Hovorí svoje slová? 

Kde sa to naučil? Nielen poslucháči v jeruzalemskom chráme majú rozličné názory na 

zvestované slovo Božie. Aj dnes existuje skupina ľudí, pre ktorú je kázeň slova Božieho 

neaktuálna, dlhá, nemá už čo povedať do dnešného života. Nielen slovo Božie, ale i kazatelia sú 

kritizovaní. Kritici kázní aj kazateľov nejdú v nedeľu do chrámu, ale ani v ich domácnostiach 

slovo Božie, duchovná pieseň či modlitba neznejú. Jedného nášho brata farára sa pýtali: Prečo ty 

nekritizuješ svojich kolegov? Odpovedal: Máte pravdu, ja som vo svojom živote nikoho 

nekritizoval. − Ak si nekritizoval kazateľov a ani dnes nekritizuješ, aký máš na to dôvod? − Ani 

jedna kázeň nie je taká zlá, aby niekoho neoslovila. Keď osloví čo len jedného poslucháča, je to 

požehnanie tejto zvesti. Nebuďme kritikmi slova Božieho, ale buďme „činiteľmi slova“ (Jk 1, 22 

). Amen.  

 

Modlitba:   

Nebeský Otče, ďakujeme Ti za dary, ktoré nám neprestajne dávaš v našom živote. Dávaj nám 

moc svojho Ducha, aby nás viedol k tomu, aby sme Tvoje slová s láskou prijímali. Prosíme Ťa za 

naše rodiny, aby Tvoje slovo malo v nich miesto. Zachovaj nám ho pre našu mládež, budúce 

generácie. Prosíme Ťa i za kazateľov slova Božieho. Vzbudzuj nových kazateľov. Ďakujeme Ti 

aj za naše chrámy, v ktorých sa Tvoje slovo zvestuje. Nech Tvoje slovo je sviecou našim cestám 

a chodníkom. Amen.  
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