
Pondelok 14. decembra 2015 

Text: L 3, 1 – 20 
1V pätnástom roku panovania cisára Tiberia, keď Pontský Pilát bol vladárom Judska, 

Herodes tetrarchom Galiley, jeho brat Filip tetrarchom Iturey a Trachonitidy a Lyzaniás 

tetrarchom Abilény, 2za veľkňazov Annáša a Kaifáša, prehovoril Boh na púšti k Jánovi, 

synovi Zachariášovmu. 3Ján chodil po celom okolí jordánskom a kázal krst pokánia na 

odpustenie hriechov, 4ako je napísané v knihe rečí proroka Izaiáša. Hlas volajúceho na 

púšti: Pripravujte cestu Pánovi, vyrovnávajte Mu chodníky; 5Každé údolie nech je 

vyrovnané, každý vrch a kopec znížený; čo je krivé, nech sa vyrovná, a hrboľaté cesty 

nech sú uhladené. 6A všetci ľudia uvidia spasenie Božie. 7I hovoril zástupom, ktoré 

vychádzali k nemu, aby sa mu dali pokrstiť: Vreteničie plemeno, kto vám ukázal, ako 

uniknúť budúcemu hnevu? 8Vydávajte preto ovocie hodné pokánia, a ani sa len 

nepokúste hovoriť si: Máme otca Abraháma! Lebo vravím vám, že Boh aj z týchto 

kameňov môže vzbudiť Abrahámovi deti. 9Ale už aj sekera je priložená na korene 

stromov, a každý strom, ktorý nerodí dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. 10I spytovali 

sa ho zástupy: Čo teda robiť? 11Odpovedal im: Kto má dve košele, nech dá tomu, kto 

nemá; a kto má pokrm, nech urobí podobne. 12Prišli aj colníci, aby sa dali pokrstiť, a 

hovorili mu: Majstre, čo robiť? 13Odpovedal im: Nevyberajte viac, ako vám prikázali. 
14Spýtali sa ho aj vojaci: A čo my máme robiť? Odpovedal im: Nikoho nevydierajte, ani 

neudávajte, ale pristávajte na svojom žolde. 15Keď ľud očakával a všetci si mysleli v 

srdci o Jánovi, či ozaj nie je Kristus, 16odpovedal Ján všetkým: Ja vás zaiste krstím 

vodou, ale ide mocnejší ako ja; nie som hoden rozviazať Mu remienky na obuvi; On vás 

bude krstiť Duchom Svätým a ohňom; 17v Jeho ruke je vejačka, vyčistí si humno a 

pšenicu zhromaždí do obilnice, ale plevy spáli v neuhasiteľnom ohni. 18Aj mnohé iné 

napomenutia dával ľudu a zvestoval mu evanjelium. 19Tetrarcha Herodes však, ktorého 

(Ján) pokarhal pre bratovu manželku Herodiadu a pre všetko zlé, čo Herodes popáchal, 
20dovŕšil všetko aj tým, že zavrel Jána do žalára.  

Piesne: ES č. 14, 642 

Zamyslenie nad Božím slovom: 
Jeden človek zavŕšil éru prorokov, k jednému človeku prehovoril Boh na púšti a povolal 

ho, aby pripravil cestu Ježišovi Kristovi. Tým človekom nebol cisár Tiberius ani vládca 

Judska Pontský Pilát, ani tetrarcha Galiley Herodes, ani veľkňazi Annáš a Kaifáš, ale Ján 

Krstiteľ –syn Zachariáša a Alžbety. Boh nepotreboval mocných a slávnych, aby pohol 

dejinami spásy. Na živote Jána Krstiteľa vidno, ako kontrastuje Božia moc a sláva 

s mocou a so slávou ľudskou. Cisári si stavali chrámy po celom impériu – jeden taký 

som videl na polostrove Istria v meste Pula, kde sa nachádza chrám cisára Augusta z 1. 

stor. Nechali sa ľuďmi uctievať ako bohovia, radi demonštrovali svoju moc a kochali sa 

vo svojej sláve. Ján Krstiteľ otvorene karhal Herodesa za bratovu manželku Herodiadu 

a za všetko zlé, čo popáchal, preto skončil vo väzení a neskôr ho sťali. Aj napriek 

mocným sveta, ktorí sú opantaní vlastnou mocou, posiela Pán Boh Jána Krstiteľa, aby 

kázal krst pokánia na odpustenie hriechov. Stal sa hlasom volajúcim na púšti, t. j. člove-

kom, ktorý kričí do ľudoprázdna, šialencom, ktorý žije v izolácii púšte mimo civilizácie. 

Prichádzajú za ním obyčajní ľudia, aby počúvali, že je potrebné práve teraz pripraviť 

cestu Pánovi, vyrovnať Mu chodníky, zasypať údolia, znížiť kopce, krivé vyrovnať, 

hrboľaté uhladiť a odstrániť všetko to, čo je v našich životoch a vzťahoch abnormálne. 

Počúvajú, že stojí za to činiť pokánie zo svojich hriechov, pretože naše oči uvidia Božie 

spasenie – Písmo doslovne hovorí, že všetci ľudia uvidia spasenie Božie. Ján Krstiteľ 

upriamoval pozornosť svojich poslucháčov na skutočného Boha, ktorý si zaslúži našu 

úctu, oslavu a pozornosť. Krstiteľ videl veci tak, ako skutočne sú, nie tak, ako ich my 

vidíme cez svoju pokrivenú optiku, kde je Boh so svojím kráľovstvom tým posledným, 



nerešpektovaným, vysmievaným a zaznávaným. Jeho zvesť bola šokujúca a podmanivá 

zároveň, ale v konečnom dôsledku oslobodzujúca. Viedol ľudí k pokániu a neviazal ich 

na seba, ale upriamoval pozornosť na Toho, ktorý prichádza, ktorý je mocnejší ako on, a 

zvestoval im tak príchod Ježiša Krista. Amen. 

Modlitba: 
Drahý Pane Ježiši Kriste, prosím Ťa, daj, aby som vierou videl Teba, ako prichádzaš 

k nám, aby som počul Tvoj hlas, ktorým ku mne prehováraš, a nasledoval Ťa každý deň 

svojho života tam, kam Ty kráčaš. Pane, daj mi, prosím, silu, v úprimnom pokání 

pripraviť si celé svoje vnútro a celý svoj život na stretnutie s Tebou, aby som bol verný 

Tebe a Tvojmu povolaniu aj napriek nesúhlasu a odporu ľudí. Modlím sa, aby si Ty sám 

Svätým Duchom zmocňoval svojich verných služobníkov, ktorí budú v láske, moci 

a pravde zvestovať Tvoje slovo a stanú sa svedomím nášho národa. Amen. 
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