
Našli sme Mesiáša...
Suspírium: „Pán, Hospodin, mi dal jazyk učeníkov, aby som vedel unaveného
posilniť slovom. Ráno čo ráno mi prebúdza ucho, aby som počúval ako učeníci.
(Iz 50,4a-5).” Amen.
Začiatočná pieseň: Žalm č. 47: 1. verš: „Všetci v tento čas, ó, ľudia,…“

Vzdych:  „Vám však, ktorí  sa  bojíte  môjho mena,  vyjde slnko spravodlivosti  a
zdravie bude v jeho lúčoch (Mal 3,20a).“ Amen.

Suma evanjelia: Evanjelium podľa Jána 1, 11-13. veršov
„Do svojho vlastného prišiel, ale jeho vlastní ho neprijali. Tým však, čo ho prijali a
veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi; tí, čo sa nenarodili ani z krvi, ani
z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha. (Jn 1, 11-13).“ Amen.

Pieseň: Chválospev č. 387: „Otče, prijmi obeť chvál...“

Vzdych: „Šimon a tí, čo boli s ním, sa ponáhľali za ním. Keď ho našli, povedali
mu: „Všetci ťa hľadajú!“ (Mk 1,36-37).“ Amen.

Lekcia: Evanjelium podľa Jána 1, 35-51
Slovo Božie,  ktoré  dnes  v  Božom chráme,  na  týchto  bohoslužbách zaznie  pre
potešenie  našich  sŕdc,  je  zapísané  v Evanjeliu  podľa  Jána  v prvej  kapitole
v tridsiatom piatom až päťdesiat prvom verši: 
 „Na druhý deň Ján zasa stál s dvomi zo svojich učeníkov, a keď zbadal Ježiša,
ktorý  šiel  okolo,  povedal:  „Hľa,  Baránok  Boží!“ Tí  dvaja  učeníci  počuli,  čo
hovorí, a šli za Ježišom. Ježiš sa obrátil a keď videl, že idú za ním, opýtal sa ich:
„Čo hľadáte?“ Oni mu povedali: „Rabbi,“ čo v preklade znamená Učiteľ,  „kde
bývaš?“ Povedal im: „Poďte a uvidíte!“ Šli teda, videli, kde býva, a zostali v ten
deň u neho. Bolo to okolo desiatej hodiny. Jeden z tých dvoch, čo to počuli od
Jána a šli za Ježišom, bol Ondrej, brat Šimona Petra. Ten našiel najprv svojho
brata  Šimona  a  povedal  mu:  „Našli  sme  Mesiáša,“  čo  v  preklade  znamená
Pomazaný. Priviedol ho k Ježišovi. Ježiš sa naňho zahľadel a povedal: „Ty si
Šimon, Jánov syn. Budeš sa volať Kéfas,“ čo v preklade znamená Peter. Na druhý
deň sa Ježiš rozhodol odísť do Galiley. Našiel Filipa a povedal mu: „Nasleduj
ma!“ Filip bol z Betsaidy, Ondrejovho a Petrovho mesta. Filip našiel Natanaela
a povedal mu: „Našli sme toho, o ktorom písal Mojžiš v Zákone i Proroci, Ježiša,
Jozefovho syna z Nazareta.“ Nato mu povedal Natanael: „Z Nazareta? Čo odtiaľ
môže byť dobré?“ Filip mu odpovedal: „Poď a uvidíš!“ Keď Ježiš videl prichádzať
Natanaela, povedal o ňom: „Hľa, pravý Izraelita, v ktorom nieto lesti!“ Natanael
sa  ho  opýtal:  „Odkiaľ  ma  poznáš?“  Ježiš  mu  odpovedal:  „Skôr  ako  ťa  Filip
zavolal, videl som ťa, keď si bol pod figovníkom.“ Natanael mu povedal: „Rabbi,



ty si Boží Syn, ty si kráľ Izraela!“ Ježiš mu povedal: „Veríš len preto, lebo som ti
povedal, že som ťa videl pod figovníkom? Uvidíš väčšie veci ako tieto.“ Potom
mu povedal: „Amen, amen, hovorím vám, uvidíte otvorené nebo a Božích anjelov
vystupovať a zostupovať na Syna človeka.“
 Nech Pán Boh požehná čítanie, počúvanie a zachovávanie Jeho slova v našich
srdciach. V Duchu a v pravde modlime sa. 

Modlitba
Ďakujeme Ti milostivý a mocný Pane, že Ty aj dnes staviaš svoj dom v našich
srdciach. Posilníš nás svojou vlastnou osobou, a všetko, čo sme zažili bez Teba,
s Tebou  sa  zmení  na  nádej  a na  uistenie  toho,  že  sme  Ťa  našli.  Ty  prebývaš
v našom skazenom svete a očividne konáš. Tvoja všade rozprestretá láska všetko
zmení.  Ty  zmeníš  násilie  na  pokoj.  Ty  premeníš  naše  bojazlivé  obdobia  na
uistenie,  aká  dobrá  je  Tvoja  blízkosť.  Prosíme  Ťa,  aby  si  nás  našiel  svojím
povzbudením.  Prosíme Ťa,  aby  si  vošiel  tam,  kde  už  dávno o Tebe  nepočuli.
Chceme  mať  to  obrovské  presvedčenie  v srdci,  čo  mali  Tvoji  prví  učeníci.
Modlíme sa, aby Tvoj Duch nám zjavil Tvoju prevelikú moc a činnosť tak jasne
a zreteľne,  aby  sme  Ťa  mohli  nasledovať  i v tomto  cirkevnom  roku.  Tvoje
prvenstvo a Tvoje milosrdenstvo v našich životoch nech je zjavné a také účinné
ako bolo v živote Ondreja, Filipa, Šimona a Natanaela. Chceme vidieť i my Tvoj
príbytok,  chceme  zostať  s Tebou,  chceme  žiť  v Tvojej  bezprostrednej  blízkosti.
Zošli  svojho  Svätého  Ducha  a postupne  nauč  nás  čo  znamenajú  Tvoje  tituly:
Rabbi  a Mesiáš.  Otvor  nám  nebo  tu  na  zemi  prostredníctvo  Tvojej  drahej
láskyplnej osoby. Daj nám počas čítania, počúvania a zachovávania Tvojho slova
badať oveľa väčšie veci ako písmená, rozhovory a svedectvá. Prosíme, oživ našu
vieru v Teba. Amen.   

Pieseň: Chválospev č. 533:  „Ó, vzácne slávne spasenie,...“
Prosím, zaujmite si svoje miesta

Vzdych:  „Hľadajte Hospodina, kým sa dá nájsť,  volajte ho, dokiaľ je nablízku.
Bezbožný nech zanechá svoju cestu a hriešny svoje zmýšľanie. Nech sa vráti k
Hospodinovi a on sa nad ním zmiluje; k nášmu Bohu, lebo on veľa odpúšťa.  (Iz
55,6-7).“ Amen.
 
Textus: Evanjelium podľa Jána 1, 41
Slovo Božie, na základe ktorého Vám zvestujem radostnú zvesť evanjelia skrze
Ducha  svätého  je  zapísané  v Evanjelium  podľa  Jána  v  prvej  kapitole
v štyridsiatom prvom verši nasledovne:
 „Ten našiel najprv svojho brata Šimona a povedal mu: „Našli sme Mesiáša,“ čo
v preklade znamená Pomazaný.“



Milí bratia a drahé sestry,  vďakyvzdanie prinášajúce kresťanské
zhromaždenie v Pánu Ježišovi Kristovi!

Začiatok  Ježišovho  pôsobenia  je  v znamení  poznávania  sa.  Odznejú

krátke vyjadrenia o živote a o osobe Ježiša Krista. Ježiš totiž nechce od nás veľké

formulácie o našom vzťahu s Ním. Ani On sám nehovorí príliš veľa o Sebe, ale

svojimi slovami a skutkami predstavuje tie väčšie veci, ktoré každý učeník musí

spoznať, ak sa chce stať jeho skutočným nasledovníkom. V prvom rade musíme

podotknúť,  že Ježiš nechce veľa od svojich učeníkov. Svojich prvých učeníkov

povzbudzuje  k hľadaniu.  Kým  nenájdete,  to  čo  hľadáte,  neustále  sa  usilujte

spoznať  Neviditeľné  a Nepredstaviteľné.  To,  čo  už  Vám  bolo  zvestované

a prisľúbené. Ježiš volá vlastných k poctivé hľadaniu. Jeho otázka: „Čo hľadáte?“

Nie  je  o Jeho  osobe.  Je  to  všeobecná  otázka  o tom stave,  v ktorom  učeníci  sa

nachádzajú.  Oni  sami  musia  zodpovedať,  kto  alebo  čo  je  predmetom  ich

hľadania. Táto otázka však ich posúva vpred. Ježiš nás svojou krátkou otázkou:

„Čo hľadáte?“ učí k tomu, aby sme úprimne vedeli zodpovedať tie otázky, ktoré

nás zaujímajú. Ježiš vždy vie položiť takú otázku, ktorú potrebujem ja sám, jeho

učeník, a nie On. Jeho otázky sú totiž o nás, milí bratia a milé sestry. Jeho otázky

sú kladené nám. On je totiž odpoveďou Boha na naše hľadania. Márne hľadáš

všetko,  drahý  brat?  Márne  nachádzaš  všetko,  milá  sestra,  ak  Ti  ešte  Ježiš

nepoložil  základnú  otázku  Tvojho  života:  Čo  vlastne  hľadáš?,  si  stratený

a stratená.  Máš  obrovské skúsenosti  zo životom.  Zakúsil  si  už všetko,  čo  svet

nazýva  bohatým,  mocným  a veľkolepým.  Možno  že  poznáš  i beznádejnosť  a

biedu.   Máš  za  sebou  trápenia,  ťažkosti,  vidíš  okolo  seba  stratené  životy

vlastných,  ale  otázku Ježišovu si  ešte  nepočul  /  nepočula?  Ježišovi  hneď bude

jasné, že títo sa zaujímajú o Jeho osobu. Prvá otázka hľadajúcich je práve to: kde

bývaš? Kde prebývaš? Kde sa zdržiavaš? Nebo alebo zem je Tvojím príbytkom?

Začína sa dôkladné skúmanie Ježiša. Tí,  ktorí úprimne hľadajú, zostanú s Ním

natrvalo.  To  nie  je  len  prenocovanie.  To  nie  je  len  jedna  prerozprávaná  noc.



Učeníkov zaujíma Ježišov život. Ak sa od Neho chcú skutočne učiť k životu: veď

je  pre  nich  v prvom  rade  Rabbi  –  Učiteľ,  musia  vedieť  ako  rozmýšľa,  o čom

premýšľa  a  na  čo  sa  koncentruje.  Zostať  znamená  u Jána  pevné  rozhodnutie.

Niečo podobné ako u Pavla zotrvať v Kristovi.  Nie je  to zdvorilostná návšteva

Učiteľa, ale hĺbavý rozhovor. Začiatok dlhotrvajúci vzťahu. Povrchnosť tu nemá

čo  hľadať,  lebo  oni  už  majú  aj  tému  vybratú.  Pravdepodobne  rozprávajú

o starozákonných zvestiach. O Božích zásľubách. Čo Boh svojmu ľudu naznačil,

to sa kedy a ako stane skutočnosťou. Ešte aj presná čas je zachytený. Presne sa

rozpomenie, kedy to bolo. To znamená, že to má pre neho obrovský význam. Od

toho  času  si  nevie  predstaviť  bez  Neho,  len  s Ním  svoj  vlastný  život.

Nezapomenuteľná chvíľa a pamätihodný čas s Ježišom. Čas. Pre nás ľudí veľmi

dôležitý a drahocenný. Stretnutia, okamihy a chvíle, na ktoré sa oplatí spomenúť.

Ako by si ohodnotil / ohodnotila svoje vzácne okamihy s Ježišom? Mal tento rok,

rok 2020 pre Teba skutočný duchovný osoh? Mali Tvoje poobedia takú chvíľu,

keď si sa s Ním rozprával ako s Učiteľom? Bol pre Teba vzácny čas s Ježišom?

Máš prebraté základné otázky vlastného zasľúbenia s Pánom? Vieš, na čom si vo

svojom  vzťahu  s Ním?  Vieš,  kde  prebýva?  Žije  na  nebi?  Žije  na  zemi?  Azda

prebýva v Tvojom srdci?  Jánove fázy spoznania Krista sú už Tvoje? Ideme po

Jeho boku? Vidíme Jeho dobrodenia? Počujeme len Jeho hlas? Veríme v Neho? 

Prví učeníci Ježiša sa presvedčili, že kto s Nimi rozpráva. To nebola len kázeň. To

nebol len biblický výklad. To je On, kto na nich zapôsobil.  To je skutočne On,

o Kom sväté Písmo svedčí. On je Mesiáš. Mať pravé presvedčenie o Ježišovi. Byť

Jeho učeníkom znamená: On je pre mňa Mesiáš. Našli sme život. Našli sme cestu.

Našli  sme pravdu.  Našli  sme Ho.  Jeho,  Mesiáša sme našli.  Je  pravda,  že sme

v prvom rade hľadali len Učiteľa, kto nám podá výklad, naučí nám základné tézy

viery, ale dostali sme skrze Neho živú vieru. Verdikt o Ježišovi je známy. To nám

zatiaľ nenapadlo, boli sme slepí, ale teraz On je. On je skutočný. On je skutočný

Mesiáš.  Ondrej  práve  túto  hodinu,  túto  chvíľu  prerozpráva  svojmu  bratovi,



Petrovi.  Krista  musí  spoznať  aj  On.  Moja  radosť  musí  byť  aj  Jeho.  Moje

presvedčenie  musí  byť  aj  Tvoje.  Kým  evanjelisti  Matúš,  Marek  a Lukáš  ako

prvého uvádzajú Petra, Ján sa zahľadí na Ondreja. Prvý v Jánovom evanjeliu je

Ondrej a ešte jeden učeník, predpokladá sa, že to bol práve Ján. Prvé stretnutie

s pokrvným bratom po Ježišovom stretnutí, je dôležité. Ondrej rozpráva o tom, čo

zažil po boku Ježiša Krista. Naňho Ježiš tak zapôsobil, Jeho osoba, Jeho reč. Jeho

prvé stretnutie s Ježišom je a zostane kľúčové. Jeho nové obdobie života sa začína

tu: Našli sme. Pozri On je Mesiáš. On je Spasiteľ. On je Kristus. On je Pomazaný.

Našli sme – to nie je len moja mienka, ale skúsenosť všetkých z nás, ktorí sme sa

s Ním rozprávali.  Našli  sme.  On je  Vynálezcom,  Strojcom našich  životov.  On

vystrojí  pre  nás  taký  život,  ktorý  je  úctyhodný  i  Teba.  Zakončená  pravda  o

Ježišovi  vychádza  práve  z  úst  Ondreja:  Našli  sme.  Odveká pravda o Ježišovi:

Našli sme. Krátka správa o jednej prerozprávanej noci, a pritom Ondrej privedie

svojho vlastného brata pred Pána. Ježišova osoba a Jeho služba je zjavná aj pre

Petra. Každý vie, čo zosobňuje Mesiáš. Našli sme znamená: najprv Pán, potom ja.

Zapôsobenie Krista je obrovská zmena. Najprv brat vo viere. Nutnosť hľadania.

Svedectvo. On je náš Pán z viery. On je Mesiáš, stelesnením Hospodinových slov. 

Ondrej privedie brata k Ježišovi. Ježiš vidí do duše Petra. Pozná jeho horlivosť.

Pozná jeho charakter. Ježišove slová hovoria o Petrovom živote: Si a budeš. Teraz

a potom. Stav pred spoznaním Ježiša a stav po poznaní skutočnosti o Ježišovi. Si

Jánov syn a budeš môj sluha. Si horlivý, si výbušný. Viem, kto si, ale Ja ťa naučím

žiť. Bude to veľká skúška lásky, viery a nádeje. Skúška trápenia. Skúška obety.

Skúška  pochopenia  mojej  služby smerom k  Vám.  Si,  Jánov syn.  Budeš  Kéfas,

skala,  Peter,  a  na základe Tvojho vyznania  ma spozná svet.  Si  a  budeš.  Naše

vierovyznania alebo naše osobné ambície. To všetko môže zdolať len Pomazaný,

ktorý zomrel i pre Petra, a pre každého horlivého, ctižiadostivého Petra na tejto

zemi. Bez Ježiša, si, to je tvoja prítomnosť, ale s Ježišom, budeš. Kto bude pre nás



Ježiš: Učiteľ, Rabbi, alebo Mesiáš, Pomazaný? Posunúť sa vo viere vpred máme

možnosť i my, ako mali Ján, Ondrej, Peter a Natanael. Amen.

Modlitba:

 „Synom Izraela  poslal  slovo,  keď zvestoval  evanjelium  o  pokoji  skrze  Ježiša
Krista, ktorý je Pánom všetkých (Sk 10,36).” 

„Dám im také srdce, aby ma poznali,  veď ja som Hospodin; budú teda mojím
ľudom a ja budem ich Bohom, lebo sa obrátia ku mne celým svojím srdcom (Jer
24,7).”

„Keby ťa tvoj brat, syn tvojej matky alebo tvoj syn, tvoja dcéra, alebo tvoja vlastná
manželka,  či  tvoj  najmilší  priateľ tajne navádzal  a vravel:  ‚Poďme slúžiť  iným
bohom  —  bohom,  ktorých  si  nepoznal  ty  ani  tvoji  otcovia, nepodvoľ  sa  mu
(5Mojž 13, 7.9a).”

„Kristus  nás  oslobodil,  aby  sme boli  slobodní.  Stojte  teda  a  nedajte  sa  znova
zapriahnuť do jarma otroctva (Gal 5,1).”

„Vtedy Jozua padol tvárou na zem, klaňal sa mu a spýtal sa: „Čo chce povedať
môj pán svojmu služobníkovi?“ (Joz 5,14b)?”

„Ale vaše oči sú blahoslavené, že vidia, a vaše uši, že počujú (Mt 13,16).”

„Nato sa dotkol ich očí a povedal: „Nech sa vám stane podľa vašej viery.“ Oči sa
im otvorili (Mt 9,29-30a).”

„Hospodin zástupov rozhodol, ktože to prekazí? Jeho ruka je vystretá, ktože ju
odvráti? (Iz 14,27)?”

„Ak je Boh za nás, kto je proti nám? (R 8,31b)?”

„Alebo  opovrhuješ  bohatstvom  jeho  dobroty,  trpezlivosti  a  zhovievavosti  a
nevieš, že Božia dobrota ťa vedie k pokániu (R 2,4)?” Modlitba Pánova

Ofera: „Veď všetci, čo ste boli pokrstení v Krista, Krista ste si obliekli (Gal 3,27).“ 

Požehnanie:  „Milosť nášho Pána Ježiša Krista nech je s vaším duchom, bratia.
Amen. (Gal 6,18).“

Pieseň: Žalm č. 47: 3-5: „On je tu s nami, stále nás chráni...“


