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Utorok 3. mája 2016 

Text: J 16, 23b – 28 (29 – 32) 33 

Amen, amen, vám hovorím: Keď budete prosiť Otca o niečo, dá vám to v mojom mene. 
24Doteraz ste o nič neprosili v mojom mene. Proste a vezmete, aby vaša radosť bola úplná. 
25Toto som vám hovoril v obrazoch, ale prichádza hodina, keď už nebudem hovoriť v 

obrazoch, ale vám otvorene budem zvestovať o Otcovi. 26V ten deň budete prosiť v 

mojom mene, a nevravím vám, že ja budem prosiť Otca za vás, 27lebo sám Otec miluje 

vás, pretože vy ste milovali mňa a uverili ste, že som od Boha vyšiel. 28Vyšiel som od 

Otca a prišiel na svet a zase opúšťam svet a idem k Otcovi. 29Jeho učeníci povedali: Ajhľa, 

teraz hovoríš otvorene a nie v obrazoch. 30Teraz vieme, že všetko vieš, a nepotrebuješ, aby 

sa Ťa niekto spytoval. Preto veríme, že si od Boha vyšiel. 31Ježiš im odpovedal: Teraz 

veríte? 32Ajhľa, prichádza hodina a (už) prišla, že sa rozpŕchnete každý svojou stranou a 

mňa necháte samého. Ale nie som sám, lebo Otec je so mnou. 33Toto som vám povedal, 

aby ste mali pokoj vo mne. Na svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet.  

Piesne: ES č. 230, 648 

Zamyslenie nad Božím slovom: 
Každý človek túži po nejakých istotách. Niekto po finančnej istote, iný zas po pracovnej, 

ďalší zas napríklad po istote v rodine, partnerovi. Všetci hľadáme nejaký pevný bod, 

ktorého by sme sa mohli pomyselne uchopiť, a tak premôcť aj ťažké chvíle v živote. Po 

akých istotách túžiš ty, milý čitateľ? Dnešný svet ich totiž ponúka zdanlivo mnoho. 

Odvšadiaľ sa na nás valia reklamy a ponuky na zabezpečenie toho či onoho. A mnoho je 

takých, ktorí podľahnú ich zvodom. Veľa filozofov či literátov však dospelo k jedinej 

pravde: Na svete je istá len smrť. Keď si uvedomíme tento fakt, začneme sa zamýšľať nad 

tým, čo bude potom, keď sa táto istota dotkne i mňa. Dnešné Božie slovo nám svedčí 

o Tom, ktorý sám je Bohom, lebo je v jednote s Otcom. On – Kristus je ten, ktorý hovorí: 

„Na svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet.“ Práve ten, ktorý premohol 

svet, premohol s ním i tú jedinú istotu – smrť. Máme Pána, ktorý je pre nás omnoho 

pevnejšou istotou, ako je čokoľvek na tomto svete. Máme Pána, ktorý i tam, kde sa všetko 

končí, dáva istotu nového začiatku v kráľovstve Božom. A práve tento Pán nás nabáda, 

aby sme o čokoľvek prosili v Jeho mene, a tak bude naša radosť úplná. Drahý čitateľ, 

možno i v tejto chvíli zápasíš s mnohou neistotou. Nechaj sa preto povzbudiť slovami 

Písma: „Proste, a dostanete.“ Pros o čokoľvek, čo ťaží tvoje vnútro – o pokoj v rodine, 

o uzdravenie chorých, o spoznanie Krista blížnymi, o upokojenie pre vlastnú dušu či 

o Božiu pomoc v akomkoľvek súžení. Pros s vedomím, že tvoje modlitby neunikajú 

niekam do prázdna, ale že prichádzajú k Tomu, ktorý je Pánom nad tvojím životom, nad 

životmi iných, nad celým svetom. Ten, ktorý vyšiel od Boha a k Bohu sa vrátil, rovnako 

naloží aj s nami. Prosme preto o to, aby sa Jeho cesty stali našimi cestami, Jeho myšlienky 

našimi myšlienkami a Jeho vôľa aby bola i našou vôľou. Jedine tak môžeme nájsť ten hľa-

daný pokoj pre svoj život. Amen. 

Modlitba: 
Drahý Otče nebeský, oslavujeme Ťa za to, že Ťa môžeme prosiť o čokoľvek pre svoj 

život. Vďaka Ti za to, že Ty si Boh, ktorý pozná naše potreby a napĺňa ich. Vo svojej 

hriešnosti možno nevieme vždy presne rozoznať, čo skutočne potrebujeme a čo je len 

našou hriešnou túžbou. Prosíme Ťa preto, aby si nás zbavoval našich hriechov a dával 

spoznávať, aký je Tvoj zámer s našimi životmi. Ďakujeme za to, že v Tvojom Synovi aj 

my môžeme mať istotu, že nežijeme len pre tento svet, ale sme tu, aby sme vierou prešli 

zo smrti do života. Amen. 
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