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Streda 20. júla 2016 

Text: J 9, 1 – 7 
1Idúcky uzrel (Ježiš) človeka slepého od narodenia. 2Učeníci sa Ho spýtali: Majstre, kto zhrešil: 

tento, či jeho rodičia, že sa slepý narodil? 3Ježiš odpovedal: Ani tento nezhrešil, ani jeho rodičia, 

ale (stalo sa to preto), aby skutky Božie boli zjavené na ňom. 4My musíme konať skutky Toho, 

ktorý ma poslal, kým je deň; prichádza noc, keď nikto nebude môcť pracovať. 5Dokiaľ som na 

svete, ja som svetlo sveta. 6Keď to povedal, pľuvol na zem, spravil zo sliny blato, priložil mu na 

to na oči 7a povedal: Choď, umy sa v jazere Siloe – čo v preklade znamená Poslaný. Odišiel teda, 

umyl sa a vrátil sa vidomý. 

Piesne: ES č. 629, 447 

Zamyslenie nad Božím slovom: 
Posudzovanie blížnych. Človek sa často pozerať na toho druhého prísnymi očami, no v nazeraní 

na seba a svoju rodinu ich zvykne privierať. Aj my sa často podobáme učeníkom, ktorí chcú 

vidieť v nešťastí druhého človeka Boží trest za hriech. Určite musel urobiť niečo veľmi zlé on 

alebo jeho rodičia, keď sa mu také dačo prihodilo – či už strata zdravia, rôzne problémy 

v rodine, alebo inde… Evokuje to v nás myšlienku, že ten človek asi veľmi nežije podľa Božieho 

slova. Božie slovo však upriamuje aj náš zrak od hriechu smerom k oslave Božej. Na človeku 

nevidiacom od narodenia učeníci hľadali dôvod, prečo sa taký narodil. Hľadali pôvod toho, čo to 

spôsobilo. A oni videli len hriech, ktorý zapríčinil slepotu v živote tohto človeka. Preto ich 

musela veľmi zaraziť Pánova odpoveď, v ktorej im nedal za pravdu. Pán Ježiš povedal: „Ani 

tento nezhrešil, ani jeho rodičia, ale (stalo sa to preto), aby skutky Božie boli zjavené na ňom.“ 

Na nevidiacom od narodenia sa dokazuje Božia moc. Moc, ktorú má Boží Syn – Pán Ježiš 

Kristus. Vďaka Nemu sa tomuto slepému otvárajú oči a po tých mnohých rokoch temnoty vidí 

svetlo. A nielen to svetlo pozemské, ale aj svetlo sveta v Pánovi Ježišovi. Uzdravenie slepého od 

narodenia prebieha inak, ako čítame pri iných uzdraveniach. Tu si Pán Ježiš všíma nevidomého 

človeka. A po otázke učeníkov, kto zhrešil, Ježiš ho lieči a prinavracia mu zrak. Koná skutky 

Božie, ktoré poukazujú na moc, ktorú Pán má. Ani my dnes nezabúdajme na moc Pánovu, ktorou 

sa i pri nás dennodenne dokazuje. On sa dokazuje ako Ten najlepší Lekár a Záchranca. Pán má 

vo svojom láskavom pohľade na zreteli aj nás a naše starosti či problémy. A podobne, ako to bolo 

pri nevidomom človeku, aj na nás môžu byť zjavené skutky Božie. Amen. 

Modlitba: 
Pane Bože, Otče náš nebeský, ďakujeme Ti za Tvoju lásku a milosrdenstvo, ktorého sa nám 

dostáva. Ďakujeme, že aj nás máš vo svojom zornom poli a staráš sa o nás. Z Tvojej milosti aj na 

svojom vlastnom živote môžeme prežívať skutky Božie, keď sa nás Ty sám dotýkaš a liečiš nás. 

Prosíme za všetkých chorých, dokazuj sa pri nich ako ten najlepší Lekár. Do Tvojich svätých rúk 

sa dávame a prosíme, aby si zostával s nami. Amen. 
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