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Pondelok 2. januára 2017 

Piesne: ES č. 341, 349 

Text: Mt 22, 41 – 46 

„A keď sa farizeji zhromaždili, spýtal sa ich Ježiš: Čo si myslíte o Kristovi? Čí je syn?“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Aby sme aspoň čiastočne porozumeli záhadným formuláciám z textu, je dôležité aspoň základné 

poznanie židovských náboženských predstáv, s ktorými sa spájal príchod Mesiáša. Kľúčová 

otázka znela: Koho vlastne Židia čakali? No a farizeji v našom texte na ňu jednoducho 

odpovedajú, že syna Dávida. Pravdu povediac, tých predstáv ohľadom očakávaného Mesiáša 

bolo v židovstve viacero, no jedna z najrozšírenejších bola práve táto. Pri označení Mesiáša za 

syna Dávidovho nešlo len o zdôraznenie Jeho pôvodu, teda o to, že pôjde o Dávidovho 

legitímneho potomka, ale predovšetkým o to, že sa od Neho očakávalo približne to, čo od kráľa 

Dávida. Ako vieme, Dávid si poradil s Goliášom aj Filištíncami, a tak v zasľúbenej krajine 

oslobodil vyvolený ľud, nad ktorým potom vládol ako legitímny kráľ. Niet sa preto čo čudovať, 

že práve v dobe, keď je izraelský národ v zasľúbenej krajine pod nelegitímnou vládou Rimanov, 

očakávajú farizeji nového Dávida, ktorý nastolí spravodlivé pomery. Od Mesiáša teda očakávali 

viditeľnú Božiu vládu nad svetom. To mal byť podľa ich predstáv skutočný Vykupiteľ sveta. 

Ježiš však práve toto očakávanie spochybní, pričom si pomôže výrokom samotného kráľa 

Dávida. Ten Mesiáša, ktorý príde po ňom, nazve svojím Pánom. Samotný Dávid tak poukázal 

nielen na to, že to bude niekto väčší, ako je on sám, ale označením toho prichádzajúceho za 

„Pána“ (ktoré sa v tom čase používalo výlučne na Boha) vlastne hovorí, že pôjde o Boha, ktorý 

nás všetkých presahuje. Očakávať od Neho len politickú moc vo svete − to by nevystihovalo Jeho 

absolútnu vládu nad svetom. Ak by sme to teda chceli jednoducho zhrnúť, mohli by sme 

povedať, že Boh je nad akékoľvek naše očakávania, pretože nás ako Boh presahuje. Z toho 

dôvodu nám preto neostáva nič iné, ako v pokore a vo viere prijať Jeho veľkosť. Amen. 

 

Modlitba:  

Drahý Pane a Bože náš, zbav nás, prosíme, našich falošných predstáv o Tebe. Pomôž nám 

v pokore skloniť sa pred Tvojou majestátnosťou a uznať tak Tvoju absolútnu vládu nad celým 

svetom, ako aj nad naším vlastným životom. Pomôž nám napodobňovať príklad Pána Ježiša 

Krista v tom, ako dokázal celý svoj život vložiť do Tvojich svätých rúk, a tak naplnil svoju úlohu 

Mesiáša a Spasiteľa sveta. Amen. 
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