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Evanjelium podľa Jána 14, 7: (Pán Ježiš
povedal:) „Keby ste ma poznali, boli by ste poznali
aj môjho Otca. Ale odteraz Ho už poznáte a videli
ste Ho.“
Milí bratia a milé sestry!
Ak slobodný mládenec povie: „Spoznal som
niekoho“ a keď mu to žiari aj v očiach, potom vieme:
mladý muž sa zaľúbil.
Podobne je v Biblii mienené slovo „poznať“ či
„spoznať“. V Písme svätom označuje vzťah lásky.
Pán Ježiš chce, aby sme „poznali“ Boha Otca – teda
aby sme Ho mali radi, milovali Ho a celým srdcom Mu
dôverovali.
Iste, je to ťažšie, lebo na rozdiel od ľudí, nebeského
Otca nevidíme.
Kto to vôbec je: nebeský Otec? Ako si Ho máme
predstaviť? – Je akýmsi abstraktným vyšším princípom,
podľa ktorého sa všetko riadi? Alebo je tajuplnou silou,
ktorá je vo všetkom ukrytá? Či je azda vzdialenou
mimozemskou bytosťou s tajomnou mocou? – To všetko
nie sú práve predstavy o Bohu, ktoré by nám nejako
pomohli spoznať Ho – zamilovať si Ho.

Nebeský Otec to vie, a preto poslal svojho
jednorodeného Syna, aby sa stal človekom a žil medzi
nami. A Ježiš nielenže čaká, že my máme poznať Otca, ale
nám aj pomáha, aby sme nebeského Otca mohli poznať.
Hovorí: „Keby ste ma poznali, boli by ste poznali aj môjho
Otca. Ale odteraz Ho už poznáte a videli ste Ho.“ „Odteraz“
znamená od času, keď jednorodený Boží Syn prišiel na
zem.
Na začiatku štvrtého evanjelia, jeho pisateľ Ján
svedčí o Ježišovi: „Hľadeli sme na Jeho slávu ako na slávu
jednorodeného od Otca“ (J 1, 14). A Ježiš o sebe vraví:
„Kto mňa videl, videl Otca“ (J 14, 9).
Ak teda chceme spoznať Boha, keď sa Ho chceme
učiť poznať a mať Ho radi, potom si všímajme Ježiša
Krista. Sledujme, čo Boží Syn, ktorý sa stal človekom,
robil. Počúvajme, čo hovoril. Všímajme si, ako sa správal.
Taký milosrdný a láskyplný, taký verný a pravdivý je aj Boh
Otec.
Nebeského Otca môžeme spoznať touto cestou –
cez Jeho Syna Ježiša Krista. Vlastne iba skrze Neho. Každá
iná cesta poznania Boha musí nevyhnutne viesť
k pokrivenému obrazu – k falošnej predstave Boha.
V 14. kapitole Evanjelia podľa Jána – z ktorej
pochádza aj náš kázňový text – čítame aj známe Ježišove

slová: „Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k
Otcovi, ak len nie skrze mňa“ (J 14, 6).
Niekto môže namietať: Ján a ďalší učeníci vtedy
Ježiša videli na vlastné oči, osobne Ho zažili, no my Ho
nevidíme. Pre nás je jednorodený Boží Syn práve taký
neviditeľný, ako Otec nebeský. Navzdory tomu, Ježišove
slová: „Kto mňa videl, videl Otca. Ale odteraz Ho už
poznáte a videli ste Ho“, stále platia aj v súčasnosti pre
nás.
Ako sa to dnes deje, môžeme znázorniť na príklade.
Keď neženatý mladík so žiariacimi očami povie:
„Spoznal som niekoho“, tak vychádzame z toho, že on
a jeho láska, sa skutočne osobne stretli. Osobné stretnutie
však nie je podmienkou – nie je nevyhnutným
predpokladom pre zaľúbenie sa. Predovšetkým
v dávnejších časoch, keď cestovanie bolo príliš nákladné,
sa niektoré páry spoznali iba prostredníctvom
korešpondencie – na diaľku. Potom si navzájom písali
ľúbostné listy. A hoci sa niekedy ešte osobne ani nestretli,
predsa sa už celkom dobre poznali. Nezriedka poznali
najvnútornejšie hnutia srdca toho druhého a mali sa veľmi
radi.
Takýto „ľúbostný list“ od nebeského Otca a Jeho
Syna Ježiša Krista, máme aj my. Je ním Biblia – Písmo
sväté. Posol, ktorý nám tento list doručil, nie je nik iný, ako
Duch Svätý. – Tretia osoba Svätej Božej Trojice. On sa stará

o to, aby sa svedectvo tých, ktorí Ježiša na vlastné oči
videli a vlastné uši počuli, dostalo ako Boží ľúbostný list
k nám. Duch Svätý sa dosiaľ stará, aby vzácne posolstvo
evanjelia zostávalo medzi nami živým skrze zvestovanie
slova a prisluhovanie sviatostí v cirkvi.
Keď k nám prichádza Duch Svätý, potom zažívame
Ježiša tak živo, že Ho zrakom viery vidíme v Jeho
milosrdenstve
a vernosti –
poznávame
v Jeho
dobrodeniach. A keď Ho takto poznávame, tak skrze Pána
Ježiša poznávame aj nebeského Otca.
Túžime Boha vždy viac a viac poznať, chceme sa učiť
milovať Ho a dôverovať Mu z celého srdca. A je to možné,
lebo On nás stretáva ako Trojjediný Boh:
ako všemohúci Otec a Stvoriteľ všetkého;
ako Ježiš Kristus, ktorý sa pre nás stal človekom
a pre nás – za naše hriechy sa v láske obetoval – a učinil
nám známym nebeského Otca;
ako Duch Svätý, ktorý nás spája s Otcom a Synom.
Boh nie je solitér. Ako to vyjadril Louis Évely:
„V izolácii, v sebectve jedinej samotnej osoby
neexistuje Boh, neexistuje človek, neexistuje láska. Boh
nežije v ústraní... Boh je neustála komunikácia.“
Trojjedinému Bohu: Otcovi, Synovi i Duchu
Svätému buď od nás vzdávaná chvála a vďaka, teraz i na
veky vekov. Amen.
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