Streda 25. mája 2016
Text: J 14, 7 – 14
7
Keby 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,
13
a 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.
Piesne: ES č. 642, 645
Zamyslenie nad Božím slovom:
Istý kňaz sa raz opýtal svojich veriacich: „Kedy sa končí noc a začína sa deň?“ – „Možno vtedy,
keď vidno prvé lúče slnka alebo keď je možné rozoznať človeka od kríkov…“ zneli rôzne
odpovede. „Nie,“ odpovedal kňaz. „Deň sa začína vtedy, keď dokážeme v tvári každého človeka
poznať svojho brata a svoju sestru. Dokiaľ toto nevieme, panuje v nás noc.“ My k tomu môžeme
dodať, že deň sa začína vtedy, keď človek spozná Pána Boha, keď Ho prijme do svojho srdca
a uverí, lebo potom v každom človeku spozná svojho blížneho. Ako môže človek spoznať Pána
Boha? Pán Ježiš povedal: „Keby ste ma poznali, boli by ste poznali aj môjho Otca. Ale odteraz
Ho už poznáte a videli ste Ho.“ Tieto slová ešte učeníci nechápali. Preto Filip povedal Ježišovi:
„Pane, ukáž nám Otca, a postačí nám to.“ Prekvapený jeho nechápavosťou sa ho Pán Ježiš
opýtal: „Taký dlhý čas som s vami, a nepoznal si ma, Filip?“ Teda: Je možné, že by si v mojich
skutkoch nevidel pôsobenie Otcovo? Neveríš, že som prišiel svedčiť o Otcovi? A pokračoval:
„Kto mňa videl, videl Otca. Akože môžeš hovoriť: Ukáž nám Otca?…“ Keď sa Pán Ježiš stal človekom, neprestal byť Bohom. Preto len Ježiš mohol ľuďom zjaviť Otca, veď kto Jeho videl, videl
Otca. „Verte mi, že ja som v Otcovi a Otec je vo mne; keď nie pre iné, aspoň pre tie skutky
verte!“ Ježiš konal skutky, ktoré mohol konať len Mesiáš, Božie skutky, s Božou mocou, čo
jasne svedčilo o Jeho Božej prirodzenosti. Cez Neho sa zjavoval Otec. Kto videl Krista, videl
Otca, kto však nespoznal Krista, nespoznal ani Otca. A Pán Ježiš ďalej pokračoval: „Veru, veru,
vám hovorím: Kto verí mňa, tiež bude činiť skutky, ktoré ja činím, áno, ešte väčšie bude činiť…“
On prišiel svetu odhaliť Božiu slávu, aby jej milosťou mohol byť človek spasený. Viera je cestou
ku spáse. A práve vo viere, v spojení so živým Bohom, s mocou Božou, môže človek konať
Božie skutky. A k nim iste patrí aj láska, to, že v nás už nebude panovať tma, ale Božie svetlo,
ktoré nám umožní v každom človeku rozoznať svojho blížneho. Prosme o dar Ducha Svätého,
aby nás viedol životom a aby sme Jeho mocou spoznali Boha. Prosme v Ježišovom mene, lebo
čokoľvek budeme prosiť v Ježišovom mene, dá nám to Otec nebeský. Amen.
Modlitba:
Nebeský náš drahý Pane, Ty sa skláňaš k svojmu stvorenstvu a vo svojom Synovi Ježišovi
Kristovi nám ponúkaš spásu a život večný. No my ľudia sme neraz slepí a chceme poznávať len
veci tohto sveta namiesto toho, aby sme spoznávali Teba, jediného, pravého, živého Boha.
Prosíme Ťa o dar Ducha Svätého, aby On v nás pôsobil toto pravé poznanie, viedol nás cestou
viery a raz nás previedol tam, kde Ťa všetci tvárou v tvár uzrieme a naveky s Tebou žiť budeme.
Amen.
Mgr. Peter Kevický, zborový farár v CZ ECAV Poniky (ZVS)
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