
Prečo poznávať Pána Boha? 

 

Jan 17,3. – „A to je večný život, aby poznali Teba, jediného pravého 

Boha, a ktorého si poslal, Ježiša Krista.“  

 

Čo je to život, ako sa prejavuje život? 

Niečo ako definíciu života nájdeme hneď na úvod Biblie v knihe Genezis - 

Gen.1,20.22. – „Nech sa vody víria pohybom živých tvorov a vtáctvo nech 

poletuje ponad zem na nebeskej oblohe. Ploďte sa a množte sa a naplňte 

vody v moriach a vtáctvo nech sa množí na zemi. 

Základnou charakteristikou života je pohyb, rast a rozmnožovanie.     

Zdroj života však musíme hľadať mimo našej Zeme. Aj Dávid vo svojom 

žalme Ž. 36,10. hovorí  – „Lebo u teba je prameň života a v Tvojom svetle 

svetlo vidíme.“ 

Prameň - zdroj života nie je tu na Zemi, ale je u Boha a to platí pre každý 

život, s ktorým sa tu na Zemi stretneme, či už je to človek, zviera, strom, 

kvetina či voľným okom neviditeľná bunka.  Gen.2,7. - „Hospodin Boh 

stvárnil človeka z prachu zeme a vdýchol mu do nozdier dych života a tak 

sa stal človek živou bytosťou.“    

A práve dych života je tou iskrou, ktorá dáva život každej bunke.   

Príklad:  Možno ste už počuli resp. čítali o pokuse so pšeničným zrnkom. 

Čo sa stane s obilným zrnom, keď sa dostane do vlhka a tepla teda do 

pôdy - vyklíči a začne rásť. Vedci vytvorili umelé obilné zrno, ktoré 

obsahovalo presne tie isté látky, ako pravé obilné zrnko, čiže v strede 

škrob s bielkovinou, na konci klíček s tukovou zložkou a celé to bolo 

obalené do vlákniny.  Na prvý pohľad na nerozoznanie od pravého 

obilného zrna. Rozdiel sa prejavil až vtedy, keď to umelé zrnko „zasadili“ 

do pôdy a poliali. Viete čo sa udialo - nič. Nebol v ňom život. 

 

Ani poznanie dnešnej doby nevie dať odpoveď na otázku, čo je základom 

- podstatou života?! Dnešná veda a poznanie dokáže mierne predĺžiť život 

človeka, ale nevie ho natrvalo zachovať.  

 

Božie slovo hovorí, že večnosť čiže nesmrteľnosť patrí len Bohu. 1.Tim. 

6,16. – „On jediný má nesmrteľnosť a prebýva v neprístupnom svetle, 

ktoré nikto z ľudí nevidel, ani nemôže vidieť.“ Týka sa to aj Božích 

vlastností ako napr.:  spravodlivosť Žalm 119,142. – „Tvoja spravodlivosť 

je spravodlivosť večná“  milosť Žalm 136,1-26. – „Ďakujte Hospodinovi, 

lebo je dobrý, lebo jeho milosť trvá naveky“. 

 

Ako chápeme večný život my ľudia?  

- večný život presahuje všetky obmedzenia našej pozemskej skúsenosti 

- večný život víťazí nad smrťou 

- večný život je to život nových kvalít, žitý z Ducha. 

Získať večný život sa na prvý pohľad zdá, ako veľmi vzdialený cieľ, ktorý 

sa podarí dosiahnuť len vyvoleným. Možno aj preto tí, ktorí neberú Božie 

slovo celkom vážne, sa tak často utiekajú k rôznym výkonom, len aby mali 

lepšiu pozíciu pri udeľovaní tejto „odmeny“. 

Ježiš na otázku, ako získať večný život odpovedá vo veľkňažskej modlitbe 

Jan 17,3. slovami - „A to je večný život, aby poznali Teba, jediného 

pravého Boha, a ktorého si poslal, Ježiša Krista.“  

Ak berieme Ježišove slová vážne, potom získanie večného života nie je 

mimoriadnym osobným výkonom, ale poznávaním a stretávaním sa s 

niekým, kto je darcom života, kto má tento dar pripravený pre každého 

z nás. Chce to od nás len vieru, že tieto slová sú pravdivé a naplnia sa 

v pravý čas. Evanjelista Ján vo svojom liste píše 1.Jan 5,13. „Toto som 

napísal vám veriacim v meno Syna Božieho, aby ste vedeli, že máte večný 

život.“   

Ťažko nám veriť niekomu, koho nepoznáme. Ak však chceme spoznávať 

Ježiša, nájdeme si ne neho pravidelne čas a vybudujeme si s ním osobný 

vzťah a tak začíname žiť večným životom už tu na tejto Zemi. Večný 

život nie je teda niečo, čo nám Pán Boh dá až hore v nebesiach, ako 

odmenu za mimoriadny výkon tu na zemi, ale ako hovorí úvodný verš:  

Jan 17,3. – „A to je večný život, aby poznali Teba, jediného pravého 

Boha, a ktorého si poslal, Ježiša Krista.“  

 

Ako poznávať nášho Spasiteľa?  

Najprístupnejšia informácia o našom Stvoriteľovi je podaná v prírode, no 

nie každý ju správne pochopí. Pán Boh niekedy prehovára aj skrze svojich 

služobníkov, a pre niekoho je to jediná „Biblia“ ktorú kedy čítal. Ale 

najúplnejšou informáciou o živom Bohu je Božie Slovo - Biblia. Na tento 

účel ho autor dal aj napísať a zachoval ho až do dnešných dní. Toto 

potvrdzuje aj sám Ježiš, keď hovorí Jan 5,39. – „Skúmate Písma, lebo si 

myslíte, že večný život máte v nich a tie vydávajú svedectvo o mne.“  



Čo teda urobiť s týmto „návodom“ na  večný život, ako hovorí apoštol 

Ján?  „A to je večný život, aby poznali Teba, jediného pravého Boha, a 

ktorého si poslal, Ježiša Krista.“ 

Oproti poznávaniu všetkých fyzikálnych, chemických, biologických 

a iných zákonitostí prírody, s ktorými sa môžeme stretnúť tu na Zemi má 

poznávanie Pána Boha jednu výhodu.  

Pán Boh nám sám ponúka svoje spoločenstvo, volá nás k sebe slovami 

proroka Iz. 55,3. - „Nachýľte svoje uši a poďte ku mne, poslúchajte a 

budete žiť.  

 

Nájdime si každý deň príležitosti, aby sme spoznávali nášho Pána 

a Spasiteľa už tu na tejto zemi. Hľadajme ho v jeho Slove, v jemu 

oddaných služobníkoch, v jeho stvorenstve a poznáme, že je dobrý, 

milosrdný, ľútostivý, zhovievavý, hojný v milosti, a že je naším 

Priateľom na večnosť. 

 


