
Zamyslenia na týždeň po 20. nedeli po Svätej Trojici 
 

Pondelok 15. októbra 2018 

Piesne: ES č. 342, 532 

Text: Mk 10, 46 – 52 

„46I prišli do Jericha. A keď vychádzal z Jericha so svojimi učeníkmi a s veľkým zástupom, 

sedel pri ceste slepý žobrák Bartimaios, syn Timaiov. 47Ako počul, že je to Ježiš Nazaretský, 

začal kričať a volať: Syn Dávidov, Ježiš, zmiluj sa nado mnou! 48Mnohí mu dohovárali, aby 

zamĺkol, ale on tým väčšmi kričal: Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou! 49Tu Ježiš zastal a 

povedal: Zavolajte ho! I zavolali slepca a povedali mu: Vzmuž sa, vstaň! Volá ťa. 50A on 

zhodiac plášť, vyskočil a šiel k Ježišovi. 51I oslovil ho Ježiš: Čo chceš, aby som ti urobil? A 

slepec odpovedal: Majstre môj, nech vidím! 52Riekol mu Ježiš: Choď, tvoja viera ťa 

uzdravila. A (slepý) hneď videl a nasledoval Ho na ceste.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom:  

Slepý žobrák Bartimaios. Keby sme ho mali v krátkosti charakterizovať tromi slovami, na 

základe toho, čo vidíme, povedali by sme: Bartimaios bol slepý, bol chudobný (musel žobrať) 

a bol opustený (nemal rodinu, ktorá by sa o neho postarala – inak by asi nemusel vysedávať 

popri ceste a prosiť o ľudské zmilovanie). Toto pri pohľade na žobrajúceho Bartimaiosa ľudia 

VIDELI. Čo ale svojím ľudským zrakom vidieť nedokázali, bol Bartimaiosov prorocký duch 

(v Ježišovi videl Syna Dávidovho – prorokmi predpovedaného Mesiáša), Bartimaiosovu 

pokoru (prosil Ježiša o milosť, pretože v Ňom aj napriek tomu, že bol slepý videl svojho 

záchrancu) a Bartimaiosovú odvahu (nehanbil sa za svoju vieru a kričal tak hlasno, až ho 

okoloidúci ľudia museli napomínať). Toto ľudia, aj napriek tomu, že ich vonkajšiemu zraku 

nič nechýbalo – NEVIDELI. Rozdiel medzi tým, čo ako ľudia dokážeme vidieť a čo, na 

druhej strane, nášmu zraku uniká, asi poznáme aj z vlastného života. Koľkokrát posudzujeme 

druhého človeka na základe toho, čo vidíme. A koľkokrát ho odsúdime na základe toho, čo 

vidieť nedokážeme. Naše videnie v pohľade na druhých ľudí je mnohokrát plné posudzovania 

a paradoxov. Ľudia, ktorých považujeme za stratených, môžu mať viac múdrosti, pokory 

a odvahy ako tí, ktorí si myslia, že svoj život držia pevne v rukách. Bartimaios bol slepý, 

chudobný a opustený a napriek tomu, keď počul, že okolo neho prechádza Ježiš – VIDEL 

v ňom omnoho viac ako celý zástup ľudí, ktorý Ho nasledoval. Videl v Ježišovi Mesiáša. 

A keď ho Ježiš k sebe zavolal, bez zaváhania zhodil plášť, vyskočil a prišiel k Nemu. A získal 



nielen svoj vonkajší zrak, ale aj možnosť vidieť a nasledovať svojho Spasiteľa. Stal sa z neho 

Bartimaios – vnútorne uzdravený muž, zachránený hriešnik, nasledujúci učeník. Amen.  

 

Modlitba: 

Pane náš, ďakujeme Ti za to, že nás vidíš úplne inak, ako sa vidíme my a ako nás vidia druhí 

ľudia. Ďakujeme Ti za to, že nás neodsudzuješ, ale ponúkaš nám nový život s Tebou. 

Ďakujeme Ti za to, že aj my (podobne ako Bartimaios) môžeme v Tebe vidieť svojho 

záchrancu – Mesiáša. Prosíme Ťa, daj nám odvahu zvestovať Tvoju lásku a milosť ľuďom 

v našom okolí. Amen. 
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