
Zamyslenia po 1. pôstnej nedeli 18. februára 2018  
 

Nedeľa 18. februára 2018 – 1. pôstna nedeľa 

Piesne: ES č. 96, 97 

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.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Pán Ježiš na svojej životnej ceste nič nezatajil pred svojimi nasledovníkmi. Tretíkrát 

predpovedá, aká bude Jeho cesta utrpenia. Tú Jeho reč veľmi dobre poznáme a vieme aj to, že 

ani dvanásti učeníci neporozumeli Jeho reči. Zaiste si nedokázali ani predstaviť svoju ďalšiu 

cestu bez Neho. Pred každým chabým duchovným ľudským zrakom je skryté slovo, ktorým 

nás oslovuje Kristus Pán a sme veľakrát nechápaví, čo nám aj do životných situácií Pán Ježiš 

hovorí. Nie náhodou Pán Ježiš svojim učeníkom trikrát hovorí o svojom utrpení, aby sa im 

otvorili oči, aby si spomenuli, že im to povedal. Oči aj zmysly učeníkov akoby boli zastreté. 

Preto nie je v texte náhodou pokračovanie o slepcovi pri Jerichu. Až keď Pán Ježiš otvorí oči 

slepcovi, uzdraví ho, potom Ho ten človek nasleduje a vzdáva Bohu chválu iste aj za to, že sa 

mu otvorili oči, aby videl Spasiteľa z rodu Dávidovho. Vzdáva Bohu slávu aj za to, že Ho 

smie nasledovať. Milí priatelia, čo nám dnes chce tento príbeh povedať? Dôverujme Božiemu 

slovu, ono nás naučí: HĽADIEŤ NA JEŽIŠA, lebo v Ňom je naša záchrana, v Ňom je naše 

uzdravenie! Hľadieť na Ježiša znamená byť uzdravený z duchovnej slepoty. Aj my 

potrebujeme byť Kristom očistení, uzdravení, a tak pre večnosť zachránení. Aj keď sme 

veľmi zranení rôznymi neduhmi – On nás uzdraví, len požaduje bezpodmienečnú, čistú 



a úprimnú vieru. Počúvajme po celý pôstny čas veľmi pozorne, čo nám hovorí Božie slovo. 

Úprimne volajme na svojho Pána, aby nám daroval zdravý duchovný pohľad, aby sme - keď 

hľadíme na Kristov kríž - prežívali vo viere skutočnosť nášho vykúpenia a živú prítomnosť 

Ježiša Krista medzi nami v Jeho cirkvi. A tiež máme byť za čo Pánu Bohu vďační. Máme Ho 

za čo chváliť a oslavovať, lebo nás cez svojho Syna zachránil pre večný život. Ten život sme 

už začali žiť z Božej milosti, vďaka Vykupiteľovi a Víťazovi Ježišovi Kristovi. Ten, kto 

na Neho hľadí vo viere, nezahynie ani časne, ani večne. Ale ten pohľad musí byť plný 

úprimnej dôvery v slovo, že v Kristovi Ježišovi je naša jediná záchrana. S učeníkmi, 

uzdraveným slepcom a všetkým ľudom vzdávajme Bohu chválu za Spasiteľa, ktorého máme 

v Ježišovi z Nazareta. Amen. 

 

Modlitba:  

Ďakujeme Ti, náš nebeský Otče, že si nás v Ježišovi Kristovi k viere v spoločenstve cirkvi 

povolal aj v tohtoročnom pôstnom čase. Vzácne je nám spoločenstvo v cirkvi, kde nám tvoje 

slovo ponúka správny pohľad na Krista – Spasiteľa. Uzdrav aj nás, Kriste Pane, aby sme 

zdravým a čistým pohľadom viery videli Tvoj kríž, lebo nám ohlasuje našu záchranu. 

Uvedomujeme si, za čo všetko by sme mali Boha oslavovať a velebiť, daj nám k tomu ochotu, 

silu a veď nás v Duchu Svätom po správnej ceste časnosťou do večnosti. Zostaň s nami teraz i 

naveky. Amen. 
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