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Nedeľa 27. december 2015 – Nedeľa po Vianociach 

 

Text: J 12, 44 – 50 
44Potom zvolal Ježiš takto: Kto verí vo mňa, nie vo mňa verí, ale v Toho, ktorý ma poslal, 
45a kto vidí mňa, vidí Toho, ktorý ma poslal. 46Ja, svetlo, prišiel som na svet, aby nikto 

nezostal v tme, kto verí vo mňa. 47Ak niekto počúva moje slová, a nezachováva ich, toho 

nesúdim, lebo som neprišiel odsúdiť svet, ale spasiť ho. 48Kto pohŕda mnou a neprijíma 

moje slová, má svojho sudcu: slovo, ktoré som hovoril, bude ho súdiť v posledný deň. 
49Lebo ja som nehovoril sám zo seba, ale sám Otec, ktorý ma poslal, mi prikázal, čo 

povedať a čo hovoriť, 50a viem, že Jeho prikázanie je večný život. Čo teda hovorím, tak 

hovorím, ako mi povedal Otec. 

Piesne: ES č. 386, 315 

Zamyslenie nad Božím slovom: 
V Pánovi Ježišovi sa ľuďom zjavil – ukázal sám Boh. Pánov príchod na prvé Vianoce je 

opísaný ako príchod svetla: pastierov na poli, ktorým sa zjavili anjeli, aby im zvestovali 

evanjelium o narodení Spasiteľa, „sláva Pánova osvietila“ (L 2, 9). A nad Betlehemom 

sa zjavila na nebi hviezda (Mt 2, 2). Aj Pán Ježiš sám seba predstavil ako svetlo: „Ja, 

svetlo, prišiel som na svet, aby nikto nezostal v tme, kto verí vo mňa.“ V Ježišovi 

zažiarilo svetlo Božieho poznania všetkým ľuďom. Tak, ako sa svetlo šíri všetkými 

smermi, aj to Svetlo z neba – Ježiš – svieti pre všetkých. Kto Ho vierou už prijal do 

srdca, má istotu odpustenia hriechov a večného života. Naopak, neprijať to Svetlo 

znamená zostať v duchovnej tme a v zajatí hriechov kráčať v ústrety Božiemu odsúdeniu. 

„A v tom je súd, že svetlo prišlo na svet, ale ľudia väčšmi milovali tmu ako svetlo, lebo 

ich skutky boli zlé.“ (J 3, 19) 

Kým žijeme, ešte stále máme čas stretnúť sa s tým Svetlom z neba, prijať Ho vierou do 

srdca a s Ním i dar odpustenia hriechov a večného života. Lebo vieme, že to Slnko 

spravodlivosti – Ježiš – sa na chvíľu aj zatmelo. Betlehemské dieťa sa nielen narodilo pre 

nás, ale aj trpelo na kríži a zomrelo pre nás, za naše hriechy. No na tretí deň sa to Slnko – 

Ježiš – opäť rozžiarilo a odvtedy Duch Svätý zapaľuje srdcia ľudí vierou v Neho. Dali 

sme sa Ním zapáliť a rozžiariť už aj my? Dbajme o to, aby sme nepremeškali stretnutie 

s Pánom Ježišom, kým náš život nevyhasne v smrti. 

Keď zmeškáme spoj alebo schôdzku, nič vážne sa nestane. Ak však človek za svojho 

života premešká stretnutie s Pánom Ježišom, bude to mať pre neho tragické dôsledky. 

Dokiaľ nám svetlo poznania živého Boha v Pánovi Ježišovi ešte stále svieti, vierou na 

Neho hľaďme a kráčajme v Ježišovom svetle – žime podľa Pánovho slova ako deti svetla. 

A to Slnko spravodlivosti – Pán Ježiš – nám bude svietiť nielen v tomto pozemskom 

živote, ale aj po smrti. Veď kto Jeho nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo 

života večného (J 8, 12). Amen. 

Modlitba: 
Ďakujem, milostivý Bože, že vo svojom Synovi dávaš poznať svoju lásku všetkým 

ľuďom. Duchu Svätý, zažni v mojom srdci plameň viery, nech celým srdcom verím, že to 

Svetlo z neba prišlo na svet kvôli mne, aby som Ním osvietený mohol žiť v istote Božej 

lásky a v nádeji na večný život. Osvieť, prosím, vierou v Pána Ježiša tých, ktorí ešte 

stále zostávajú v tme. A po smrti nech nás Tvoja sláva večne osvecuje tam, kde niet 

nijakej tmy. Amen. 
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