
Utorok 9. februára 2016 

Text: L 18, 31 – 43 

31Vtedy vzal k sebe dvanástich a hovoril im: Ajhľa, vstupujeme do Jeruzalema, a splní sa 

všetko o Synovi človeka, čo napísali proroci. 32Lebo vydajú Ho pohanom, budú sa Mu 

posmievať a potupia Ho, budú pľuvať na Neho 33a zbičujú Ho i zabijú, ale On na tretí deň 

vstane z mŕtvych. 34Oni však nič nerozumeli z toho a bolo im to slovo skryté, ani nechápali, 

čo hovoril. 35Keď sa blížil k Jerichu, nejaký slepec sedel pri ceste a žobral. 36Počujúc, že 

zástup ide tadiaľ, spytoval sa, čo je to. 37Oznámili mu, že Ježiš Nazaretský ide tadiaľ. 38Tu 

zvolal: Ježiš, Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou! 39A tí, čo šli popredku, dohovárali mu, 

aby zamĺkol. Ale on tým hlasnejšie kričal: Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou! 40Nato Ježiš 

zastal a kázal priviesť ho k sebe. A keď sa priblížil, opýtal sa ho: 41Čo chceš, aby som ti 

urobil? Odpovedal Mu: Pane, nech vidím. 42Riekol mu Ježiš: Viď! Tvoja viera ťa 

zachránila. 43A on hneď videl a nasledoval Ho, oslavujúc Boha. A všetok ľud, keď to videl, 

vzdával Bohu chválu. 

Piesne: ES č. 115, 116 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Neraz sa nám stalo, že sme si informácie, ktoré sa k nám dostali, interpretovali podľa 

svojich predstáv a v tomto postoji sme žili, nedovoliac, aby nám ďalšie informácie narušili 

nami vybudovanú predstavu. A tak sme žili aj ďalej vo falošnej predstave, aj keď nám bola 

dostupná iná, ktorá obsahovala pravdu a priniesla by nám vyslobodenie z falošného 

postoja, v ktorom žijeme. V takomto poznaní môžeme vidieť učeníkov, ktorým Pán Ježiš 

hovorí, že bude musieť mnoho trpieť, bude zabitý a na tretí deň vstane z mŕtvych. Učeníci 

žili v presvedčení, že Ježiš je Mesiáš, ktorý uskutoční kráľovstvo pre Izrael, v čom videli 

aj seba. Takéto presvedčenie získavali, chodiac s Pánom Ježišom počas troch rokov. Prečo 

by mal teraz trpieť a byť zabitý? Prečo by sa mali diať veci, ktoré sú človeku také 

nepríjemné? Prečo sa vlastne v ľudskom žití nedeje všetko tak, aby to bolo na dobro, radosť 

a šťastie človeka? Prečo bol tento človek slepý? Prečo musel žobrať? Prečo do toho 

všetkého musí zasahovať Boh v osobe Ježiša Krista? Sú veci Božie a sú veci človeka. 

Veciam Božím niekedy človek nerozumie. Je to aj v tomto texte. Učeníci berú podiel na 

veciach Božích, ktoré sa dejú skrze Pána Ježiša, no nerozumejú veciam Božím. Nechápu, 

že Ježiš musí trpieť, a nerozumejú ani tomu, že Ježiš chce uzdraviť slepého. Nechápu, že 

Ježiš prišiel spasiť človeka z jeho bezvýchodiskovej situácie. Človek začína chápať veci 

až po Božom zásahu. Po uzdravení slepca prichádza k oslave Boha: „… nasledoval Ho, 

oslavujúc Boha. A všetok ľud, keď to videl, vzdával Bohu chválu.“ Utrpeniu človek 

nerozumie. Pýta sa alebo premýšľa, prečo ho postihlo. Až keď Boh vykoná to, čo treba, 

človek pochopí aj utrpenie. Prečo sa narodil slepý? pýta sa človek. − Aby na ňom boli 

zjavné skutky Božie. Prečo Ježiš musí trpieť? − Aby bol spasený človek. Učeníci 

nerozumeli, keď im Ježiš hovoril, že musí trpieť a byť zabitý. Pochopili to až po Ježišovom 

vzkriesení. „Vtedy im otvoril rozum, aby pochopili Písma.“ (L 24, 45) Dajme sa viesť 

Pánom Ježišom a porozumieme Božím činom, budeme zachránení milosťou skrze vieru. 

I pri nás sa naplní slovo Pánovo (J 20, 29b): „… Blahoslavení, ktorí nevideli, a predsa 

uverili.“ Prečo musel byť Ježiš posmievaný, bičovaný, zabitý? − Pretože to bola jediná 

cesta vyslobodenia človeka z otroctva hriechu a smrti, z falošných predstáv o živote, do 

ktorých človek upadol. Amen. 

Modlitba: 



Pane náš Ježiši Kriste, veď nás cestou života tak, aby sme vo svojom postoji k životu prijali 

pravdu Tvojho slova, ktorá nás vyslobodí z otroctva hriechu a privedie k slobode Božích 

detí, ktoré sú Tvojou obeťou vykúpené k večnému životu. Amen. 
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