
Streda 31. januára 2018 

Piesne: ES č. 249, 445 

Text: J 3, 31 – 36 

„31Kto prichádza zhora, je nad všetkými; a kto je zo zeme, je zemský a zemsky 

hovorí; kto prichádza z neba, je nad všetkými 32a svedčí o tom, čo videl a počul, 

ale nikto neprijíma Jeho svedectvo. 33Kto prijal Jeho svedectvo, potvrdil, že 

Boh je pravdivý. 34Lebo koho Boh poslal, ten hovorí reči Božie. (Boh) Mu totiž 

dáva Ducha v plnosti. 35Otec miluje Syna a všetko dal Mu do ruky. 36Kto verí v 

Syna, má večný život, kto však neposlúcha Syna, neuvidí život, ale hnev Boží 

zostáva na ňom.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Pán Ježiš Kristus v nás vidí svojich priateľov a bratov. Samozrejme, za určitých 

okolností. Tie vykreslil v nasledovných vyjadreniach: „Vy ste moji priatelia, ak 

konáte, čo vám prikazujem“ (J 15, 14), či „...bratmi sú mi tí, čo počúvajú slovo 

Božie a zachovávajú ho“ (L 8, 21). Otázkou je, kým je On pre nás. Aj my 

v Ňom môžeme vidieť priateľa a brata. Ale to nestačí. Keď sa Pán Ježiš opýtal 

svojich učeníkov: „A vy za koho ma pokladáte?“ (Mt 16, 15) – Šimon Peter 

odpovedal: „Ty si Kristus, Syn Boha živého“ (Mt 16, 16). A bola to správna 

odpoveď. Aj evanjelista Ján hovorí o tom, ako máme vnímať Ježiša a aký 

význam má viera v Neho. Podobne ako Peter, aj Ján upriamuje našu pozornosť 

na Jeho božskú podstatu: „Kto prichádza zhora, ... kto prichádza z neba, je nad 

všetkými.“ Pán Ježiš nie je len nejaký človek. A už vôbec nie je len nejaký náš 

kamarát. On je Boží Syn, pravý Boh. „Jeho pôvod je v praveku, v časoch 

večnosti.“ (Mich 5, 1) A neprišiel medzi nás len tak, z dlhej chvíle, ale preto, že 

to tak chcel Jeho i náš nebeský Otec. V Jánovom evanjeliu je viackrát 

zdôraznené, že Ho poslal práve On. A sám Pán Ježiš hovorí: „Ja Ho poznám, 

pretože som od Neho a On ma poslal.“ (J 7, 29) Pán Ježiš svedčí o tom, čo videl 

a počul u svojho Otca a my máme brať vážne všetko, čo hovorí, a prijímať Jeho 



svedectvo. „Lebo koho Boh poslal, ten hovorí reči Božie.“ A nielen to. On vie 

všetko o všetkom, všetkému rozumie a všetko môže. „Boh Mu totiž dáva Ducha 

v plnosti.“ A je Pánom nad všetkým, lebo je napísané, že „Otec miluje Syna a 

všetko dal Mu do ruky.“ My vieme, že Pán Ježiš všetko, čím bol a čo mal, 

využil na to, aby plnil Božiu vôľu. On sám hovorí: „... vôľa Toho, ktorý ma 

poslal, je, aby som nič nestratil z toho, čo mi dal, ale aby som všetko vzkriesil v 

posledný deň.“ (J 6, 39) Preto aj priniesol obeť za naše hriechy a vybojoval 

víťazstvo nad smrťou. On nás vykúpil a spasil. A preto aj pre nás platí: „Kto verí 

v Syna, má večný život.“ Amen. 

 

Modlitba: 

Pane Ježiši Kriste, veríme, že si od Boha vyšiel a prišiel si medzi nás, aby si 

nám zjavil Božiu vôľu. Z lásky k nám si sa ponížil a až do smrti na kríži si bol 

poslušný svojmu nebeskému Otcovi. Vykúpil si nás z moci hriechu a smrti 

a otvoril si nám bránu k novému životu. A nebeský Otec Ťa opätovne povýšil a 

dal Ti meno nad každé meno. Daj, aby sme vytrvali vo viere v Teba a dosiahli 

sme večný život, ktorý si nám pripravil. Amen. 
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