
Piatok 18. decembra 2015 

Text: Mt 11, 2 – 10 
2Keď Ján v žalári počul o skutkoch Kristových, poslal k Nemu svojich učeníkov, 3aby sa 

Ho spýtali: Či si Ty ten, čo má prísť, a či iného čakať? 4Ježiš im odpovedal: Choďte a 

oznámte Jánovi, čo počúvate a čo vidíte: 5slepí vidia, chromí chodia, malomocní sa 

čistia, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa zvestuje evanjelium. 6Blahoslavený 

je, kto by sa nepohoršil na mne. 7Keď (poslovia) odišli, začal Ježiš hovoriť zástupom o 

Jánovi: Čo ste vy šli vidieť na púšť? Či trstinu, ktorú vietor sem-tam kolíše? 8Alebo čo 

ste vyšli vidieť? Človeka, oblečeného do mäkkého rúcha? Ajhľa, tí, čo nosia mäkké 

rúcho, bývajú v kráľovských domoch. 9Čo ste teda vyšli? Či vidieť proroka? Áno, 

hovorím vám: omnoho viac ako proroka. 10Toto je ten, o ktorom je napísané: Ajhľa, 

posielam svojho posla pred Tebou a on Ti pripraví cestu.  

Piesne: ES č. 8, 15 

Zamyslenie nad Božím slovom: 
Milý brat, milá sestra v Kristovi Ježišovi! Obdobie adventu nám prináša rôzne 

očakávania ohľadom príchodu nášho Pána Ježiša Krista. Mnohí ľudia sa pýtajú: Koho 

čakať? Aký bude Ježiš, keď príde?  

Rovnako sa pýtali ľudia aj pred 2000 rokmi. Pýtali sa: Či si Ty ten, čo má prísť, a či 

iného čakať? Predstavy ľudí o mesiášovi boli rôzne. Mnohí očakávali mesiáša, ktorý 

bude skôr politickým vládcom. Takého, ktorý ich zbaví rímskej nadvlády a zabezpečí 

samostatnosť, mier, blahobyt.  

I dnes si ľudia vytvárajú svoje predstavy o spasiteľovi. Nie je však dobre sústrediť sa na 

svoje predstavy, pretože nakoniec môžeme byť sklamaní, ako boli sklamaní Židia, keď 

Ježiš nenaplnil „ich“ predstavy o mesiášovi. Aký teda je Ježiš? Koho čakať? To 

zvestoval Židom prorok Ján Krstiteľ, ktorý bol poslom Boha a pripravovateľom cesty 

pre Ježiša Krista.  

Slová evanjelia, teda dobrej správy o Božom konaní pre nás, nám znejú i dnes. Síce už 

nie z úst Jána Krstiteľa, ale i tak sú stále pravé a dôležité. Kristus je tam, kde „slepí 

vidia, chromí chodia, malomocní sa čistia, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným 

sa zvestuje evanjelium“. Duchovne i telesne nás lieči náš Boh, keď počúvame slovo 

Božie aj žijeme podľa neho, keď prijímame sviatosť Večere Pánovej, v ktorej zažívame 

pravé spoločenstvo s naším Bohom už tu, na zemi. Amen. 

Modlitba: 
Drahý náš Bože! Ďakujeme Ti, že nám dávaš svoje slovo každý deň nášho života. 

Vyznávame, že často máme svoje predstavy o Spasiteľovi a žijeme svoje životy podľa 

svojej vôle. Odpusť nám, prosíme, naše previnenie a nedostatky a pomôž nám zmeniť sa 

i žiť podľa Tvojej svätej vôle. V mene nášho Pána Ježiša Krista vyslyš našu modlitbu. 

Amen. 
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