
Návrat

k

Otcovi



12 ročný v Chráme. Prečo Ježiš nestresoval?

Lk 2,41-49: Jeho rodičia chodievali kaţdý rok do Jeruzalema na veľkonočné 

sviatky. Keď mal dvanásť rokov, tieţ išli, ako bývalo na sviatky zvykom. A keď sa 

dni slávností skončili a oni sa vracali domov, zostal chlapec Jeţiš v Jeruzaleme, 

čo jeho rodičia nezbadali. Nazdávali sa, ţe je v sprievode. Prešli deň cesty 

a hľadali ho medzi príbuznými a známymi. No nenašli. Vrátili sa teda do 
Jeruzalema a tam ho hľadali. Po troch dňoch ho našli v chráme. Sedel medzi 

učiteľmi, počúval ich a kládol im otázky. Všetci, čo ho počuli, ţasli nad jeho 

rozumnosťou a odpoveďami. Keď ho zazreli, stŕpli od údivu a Matka mu 

povedala: „Syn môj, čo si nám to urobil? Pozri, tvoj otec i ja sme ťa s bolesťou 

hľadali!“ On im odpovedal: „Prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste, ţe mám byť tam, 
kde ide o môjho Otca?“



Najväčšia ponuka v dejinách. Prečo to Ježiš nevzal?

Lk 4,5-8: Potom ho diabol vyzdvihol, v jedinom okamihu mu ukázal všetky 

kráľovstvá sveta a vravel mu: „Dám ti všetku ich moc a slávu, lebo som ju dostal 

a dám ju komu chcem. Ak sa mi teda budeš klaňať, všetka bude tvoja.“ Jeţiš mu 

povedal: „Je napísané: »Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať a jedine jemu 

budeš slúžiť.«“



Najhorší štart v jobe rabína. Prečo Ježiš takto začal?

Jn 2,13-21: Blízko bola ţidovská Veľká noc a Jeţiš vystúpil do Jeruzalema. 

V chráme našiel predavačov dobytka, oviec a holubov i peňazomencov, čo tam 

sedeli. Urobil si z povrázkov bič a všetkých vyhnal z chrámu, aj ovce a dobytok. 

Peňazomencom rozhádzal peniaze a poprevracal stoly a predavačom holubov 

povedal: „Odneste to odtiaľto! Nerobte z domu môjho Otca trţnicu!“ Jeho učeníci 
si spomenuli, ţe je napísané: „Strávi ma horlivosť za tvoj dom.“ Ţidia sa ho 

opýtali: „Aké znamenie nám ukáţeš, ţe môţeš toto robiť?“ Jeţiš im odpovedal: 

„Zborte tento chrám a za tri dni ho postavím.“ Ţidia povedali: „Štyridsaťšesť rokov 

stavali tento chrám a ty ho postavíš za tri dni?“ Ale on hovoril o chráme svojho 

tela.



Sám proti elite národa. Kde vzal tú istotu?

Mt 23,23-24: Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo dávate desiatky 

z mäty, kôpru a rasce, ale zanedbali ste, čo je v zákone dôleţitejšie –

spravodlivosť, milosrdenstvo a vernosť! Toto bolo treba robiť, a tamto 

nezanedbávať. Slepí vodcovia! Komára preciedzate a ťavu prehĺtate.



Vedel ako to dopadne. Prečo sa tomu nevyhol?

Jn 12,12-15: Na druhý deň sa veľký zástup, čo prišiel na sviatky, dopočul, ţe 

Jeţiš prichádza do Jeruzalema. Nabrali palmových ratolestí, vyšli mu v ústrety 

a volali: „Hosanna! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, kráľ Izraela!“

Jeţiš si našiel osliatko a sadol si naň, ako je napísané: „Neboj sa, dcéra sionská! 

Hľa, tvoj kráľ prichádza, sediaci na mláďati oslice.“



Mohol to ukončiť. Prečo mlčal?

Mt 27,11-14: Keď Jeţiš stál pred vladárom, vladár sa ho spýtal: „Si ţidovský 

kráľ?“ Jeţiš odpovedal: „Sám to hovoríš.“ A keď naňho veľkňazi a starší ţalovali, 

nič neodpovedal. Vtedy sa ho Pilát opýtal: „Nepočuješ, čo všetko proti tebe 

svedčia?“ Ale on mu neodpovedal ani na jediné slovo, takţe sa vladár veľmi 

čudoval.



Pretože: ...Syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, 
čo vidí robiť Otca. Čo robí Otec, to robí podobne aj 
Syn. Veď Otec miluje Syna a ukazuje mu všetko, čo 

sám robí; (Jn 5,19b-20a)



Gal 4,1-7: Hovorím však: Kým je dedič maloletý, ničím sa nelíši od otroka, hoci je 
pánom všetkého. Je pod poručníkmi a správcami až do času, ktorý určil otec. Tak aj my, 
keď sme boli maloletí, slúžili sme podriadení živlom sveta. Ale keď prišla plnosť času, 
Boh poslal svojho Syna, narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom, aby vykúpil 

tých, čo boli pod zákonom, a aby sme dostali adoptívne synovstvo. Pretože ste synmi, 
poslal Boh do našich sŕdc Ducha svojho Syna a on volá: „Abba, Otče!“ A tak už nie si 

otrok, ale syn; a keď syn, tak skrze Boha aj dedič.

OTROK => SYN => DEDIČ



Ž 103,3: Ako sa otec zmilúva nad deťmi, tak sa Pán 
zmilúva nad tými, čo sa ho boja.



Iz 64,7: Teraz však, Pane, ty si náš otec, my sme len 
hlina a ty si náš tvorca, všetci sme dielom tvojich rúk.



Jer 31,9: Prichádzajú s plačom, no vediem ich 
s potechou, zavediem ich k potokom vôd po rovnej 

ceste, kde sa nepotknú, lebo som Izraelov otec
a Efraim je môj prvorodený.“



Mal 3,17: Budú mi – hovorí Pán zástupov, 
vlastníctvom v deň, keď budem konať, a budem mať 

zľutovanie nad nimi, ako má zľutovanie otec nad 
synom, ktorý mu slúži.



Ef 4,6: Jeden je Boh a Otec všetkých, ktorý je nad 
všetkými, preniká všetkých a je vo všetkých.



1Jn 3,1: Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec: 
voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme.



Rim 8,15: Lebo ste nedostali ducha otroctva, aby ste 
sa museli zasa báť, ale dostali ste Ducha adoptívneho 

synovstva, v ktorom voláme: „Abba, Otče!“



Mt 6,26: Pozrite sa na nebeské vtáky: nesejú, ani 
nežnú, ani do stodôl nezhromažďujú, a váš nebeský 

Otec ich živí. Nie ste vy oveľa viac ako ony?



Mt 23,9: Ani Otcom nevolajte nikoho na zemi, lebo 
len jeden je váš Otec, ten nebeský.



Jn 4,23: Ale prichádza hodina, ba už je tu, keď sa praví 
ctitelia budú klaňať Otcovi v Duchu a pravde. Lebo 

sám Otec hľadá takých ctiteľov.



Mt 6,32: Veď po tomto všetkom sa zháňajú pohania. 
Váš nebeský Otec predsa vie, že toto všetko 

potrebujete.



Lk 15,20: I vstal a šiel k svojmu otcovi. Ešte bol 
ďaleko, keď ho zazrel jeho otec, a bolo mu ho ľúto. 

Pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku a vybozkával 
ho.



Lk 11,13: Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré 
dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský Otec Ducha 

Svätého tým, čo ho prosia!“



Jn 10,27-30: Moje ovce počúvajú môj hlas, ja ich poznám 
a ony idú za mnou. Ja im dávam večný život. Nezahynú 

nikdy a nik mi ich nevytrhne z ruky. Môj Otec, ktorý mi ich 
dal, je väčší od všetkých a nik ich nemôže Otcovi vytrhnúť 

z ruky. Ja a Otec sme jedno.“



Jn 14,2: V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby 
to tak nebolo bol by som vám povedal, že vám idem 

pripraviť miesto?!



Jn 15,8-10: Môj Otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia 
a stanete sa mojimi učeníkmi. Ako mňa miluje Otec, tak ja 
milujem vás. Ostaňte v mojej láske! Ak budete zachovávať 

moje prikázania, ostanete v mojej láske, ako ja zachovávam 
prikázania svojho Otca a ostávam v jeho láske.



Jn 14,6-7a: Ježiš mu odpovedal: „Ja som cesta, pravda 
a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa. Ak 
poznáte mňa, budete poznať aj môjho Otca. 



Mt 18,14: Tak ani váš Otec, ktorý je na nebesiach, 
nechce, aby zahynul čo len jediný z týchto maličkých.



Lk 10,21: V tej hodine zaplesal v Duchu Svätom 
a povedal: „Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že 

si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si 
ich maličkým. Áno, Otče, tebe sa tak páčilo.



Lk 11,2: Povedal im: „Keď sa modlíte, hovorte: Otče, 
posväť sa tvoje meno, príď tvoje kráľovstvo.



Jn 17,24: Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli 
so mnou tam, kde som ja, aby videli moju slávu, ktorú 

si mi dal, lebo si ma miloval pred stvorením sveta.



Jn 14,16: A ja poprosím Otca a on vám dá iného 
Tešiteľa, aby zostal s vami naveky



Jn 16,25-27: Toto som vám hovoril v obrazoch. No prichádza hodina, 
keď vám už nebudem hovoriť v obrazoch, ale budem vám o Otcovi

hovoriť otvorene. V ten deň budete prosiť v mojom mene. 
A nevravím vám, že ja budem prosiť Otca za vás. Veď Otec sám vás 
miluje, lebo vy ste milovali mňa a uverili ste, že som vyšiel od Boha.



Čo 

cheš

od Otca

?



Mt 7,11 Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré 
dary svojim deťom, o čo skôr dá váš Otec, ktorý je na 

nebesiach, dobré veci tým, čo ho prosia.

Otec, 

pritúliš 

ma

?



Mt 7,11 Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré 
dary svojim deťom, o čo skôr dá váš Otec, ktorý je na 

nebesiach, dobré veci tým, čo ho prosia.

Dá 

sa 

nevziať

?



Mt 7,11 Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré 
dary svojim deťom, o čo skôr dá váš Otec, ktorý je na 

nebesiach, dobré veci tým, čo ho prosia.

Dá 

sa 

odolať

?



Mt 7,11 Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré 
dary svojim deťom, o čo skôr dá váš Otec, ktorý je na 

nebesiach, dobré veci tým, čo ho prosia.

Dá 

sa 

odmietnuť

?



Mt 7,11 Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré 
dary svojim deťom, o čo skôr dá váš Otec, ktorý je na 

nebesiach, dobré veci tým, čo ho prosia.

Dá 

sa 

neodpustiť

?



Poď 

ku mne 

domov

!


