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Evanjelium podľa Jána − Jn 12, 44-50

Ježiš zvolal: „Kto verí vo mňa, nie vo mňa verí, ale v toho, ktorý ma poslal. A kto vidí mňa, vidí toho, ktorý
ma poslal.
Ja som prišiel na svet ako svetlo, aby nik, kto verí vo mňa, neostal vo tmách.
Ak niekto počúva moje slová a nezachováva ich, ja ho nesúdim, lebo som neprišiel svet súdiť, ale svet
spasiť.
Kto mnou pohŕda a neprijíma moje slová, má svojho sudcu: slovo, ktoré som hovoril, bude ho súdiť
v posledný deň. Lebo ja som nehovoril sám zo seba, ale Otec, ktorý ma poslal, ten mi prikázal, čo mám
povedať a čo mám hovoriť. A viem, že jeho príkaz je večný život. Čo teda hovorím, hovorím tak, ako mi
povedal Otec.“

Bratia a sestry,
v dnešnom evanjeliu Pán Ježiš štyri krát hovorí o sebe, požijúc zámeno
"ja". Ale Jeho "ja" je vždy podriadené Otcovi. Lebo Pán je poslaný, aby
zvestoval Otca. A tak, kto vidí Syna, vidí Otca.
Viac krát, sme spomenuli vzťah Otca k Synovi, a práve z tohto vzťahu
vyplýva poslanie Syna: prináša do sveta svetlo, aby tí, ktorí v Neho uveria,
mohli opustiť temnotu a kráčať vo svetle. Svet súdi sám seba, na základe prijatia
alebo odmietnutia viery. Tento súd sa deje teraz aj po smrti. Opäť na základe
viery alebo neviery. A je aj základom - viery v Slovo - večného života.
Raz som počul túto vetu: "Znaš, to šicko zo šickym skapčano!"1 Teda, ak
Syn robí všetko to, čo si praje Otec, Kristov učeník má robiť všetko to, čo
počuje od Syna. Má nasledovať Krista. Vtedy svet cez konanie učeníka vidí
Boha. Lebo učeník koná Božie skutky. Denne plní Božiu vôľu.
Mali by sme poprosiť Otca, aby nám dal milosť nasledovať Jeho Syna a
plniť Jeho vôľu, však!?
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Východniarsky: Vieš, všetko so všetkým súvisí

