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Streda 23. marca 2016 

Text: J 17, 1 – 8 
1Keď to Ježiš povedal, pozdvihol oči k nebu a hovoril: Otče, prišla hodina; osláv svojho 

Syna, aby Syn oslávil Teba, 2ako si Mu dal moc nad všetkými ľuďmi, aby im dal všetko, 

čo si Ty dal Jemu, (totiž) večný život. 3A to je večný život, aby poznali Teba, jediného 

pravého Boha, a ktorého si poslal, Ježiša Krista. 4Ja som Ťa oslávil na zemi, keď som 

dokonal dielo, ktoré si mi dal konať, 5teraz, Otče, osláv ma Ty u seba slávou, ktorú som 

mal pri Tebe skôr, ako svet povstal. 6Zjavil som Tvoje meno ľuďom, ktorých si mi dal zo 

sveta. Boli Tvoji a mne si ich dal, a zachovali Tvoje slovo. 7Teraz poznali, že od Teba je 

všetko, čokoľvek si mi dal; 8lebo slová, ktoré si mi dal, dal som im, a oni ich prijali a 

poznali vpravde, že som od Teba vyšiel, a uverili, že si ma Ty poslal.  

Piesne: ES č. 404, 238 

Zamyslenie nad Božím slovom: 
Pán Ježiš Kristus veľmi dobre vie, čo sa s Ním bude diať. Vie, že sa blíži koniec Jeho 

pozemského života v tele, v ktorom žil doteraz. Preto sa nielenže lúči so svojimi 

učeníkmi priamo, už nie v obrazoch, ale sa i modlí za nich a za slávu Božiu. Jeho tzv. 

arcipastierska modlitba je živá modlitba za súlad a jednotu učeníkov, za to, aby láska 

prevýšila všetky hodnoty a ľudia spoznali Božie dielo. Veď všade tam, kde je zvestované 

pravé evanjelium, a zachované Jeho slovo, panuje láska a jednota medzi kresťanmi – aj 

keby sme žili na rôznych kontinentoch, v rôznych kultúrach, aj keby sme sa nikdy 

nestretli. Všade nás spája Ježišova láska spojená s evanjeliom, ktoré hlásal. Ježiš sa 

modlí: „Zjavil som Tvoje meno ľuďom, ktorých si mi dal zo sveta.“ Ľudia na zemi sa 

delia na dve skupiny: spasení ľudia – Božie deti, ktorí uverili v Ježiša Krista, sú zmierení 

s Bohom cez Kristovu obeť a čaká ich večný život; a nespasení ľudia, ktorí naďalej žijú 

vo vzbure voči Pánu Bohu a ktorých čaká spravodlivý trest za ich hriechy. Slová, ktoré 

dal Ježiš svojim učeníkom, mali prijať nielen učeníci, ale všetci, lebo na túto zem, medzi 

nás, hriešnikov, Ho poslal sám Hospodin. Všetci chceme byť spasení a zachránení. 

Neexistuje iná cesta k spáse ako Kristus. Božie slovo absolútne vylučuje, aby bol niekto 

spasený inak ako cez Ježiša Krista. Pán Boh nám všetkým dáva milosť, a to zadarmo, 

a my ju prijímame vierou, a to vtedy, keď uveríme vo zvesť evanjelia. Evanjelium však 

musíme najskôr počuť. Ten, kto o Ježišovi nikdy nepočul, nemôže byť spasený, nemôže 

dostať večný život. Preto si Ježiš vyvolil učeníkov, preto ich učil, preto ich pripravoval 

na svoju smrť, preto sa za nich aj za nás modlil túto jedinečnú modlitbu: aby sme 

spoznali jediného pravého Boha, ktorý poslal k nám Ježiša Krista, aby oslávil Otca na 

zemi a dokonal dielo, ktorým Ho poveril. Pán Ježiš na golgotskom kríži dokončil celé 

spasiteľské dielo. Preto aj my prosíme: „Otče, prišla hodina; osláv svojho Syna, aby Syn 

oslávil Teba.“ Amen. 

Modlitba: 
Drahý Pane Ježiši, ďakujeme Ti, že si zostúpil na túto zem medzi nás, hriešnych ľudí, 

a ukázal si nám cestu života. Ty si vzal na seba svoje utrpenie a smrť, aby Tvoje meno 

bolo oslávené na nebi aj na zemi. Prosíme Ťa, daj, aby Tvoje slovo bolo zvestované 

všetkým – od tých najmenších – a aby sme ho všetci prijali a ako Božie deti boli spasení 

a prijali večný život. Naplň nás svojou láskou a buď s nami teraz i na veky vekov. Amen. 
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