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Štvrtok 18. týţdňa                                                               Mt 16,13-23 
 

Ty si Mesiáš 

Priviesť veriacich k zamysleniu, kto je pre nás Ježiš Kristus 

 

Čo si ľudia o nás myslia? To je častá otázka.  

 

A túto otázku sa opýtal aj Jeţiš svojich učeníkov: „Za koho pokladajú 

ľudia Syna človeka“, A za koho ma pokladáte vy“ (Mt 16,13.15).  

 

Kontrast s existujúcimi názormi ľudí a medzi vyznaním Petra, ktorý 

spoznal v Jeţišovi Mesiáša a uveril v neho. Petrova odpoveď je síce 

jednoznačná, i keď sa skladá z dvoch častí. Tá prvá časť je, ţe Jeţiš je Mesiáš. 

Toto vyjadrenie je zrozumiteľné Ţidom. Pre nich bol Mesiáš očakávanou 

postavou, človekom, ktorý mal napraviť zlé veci. Zlé veci boli dôsledkom 

hriechu a náprava znamenala návrat do dobrého stavu, v akom bol svet stvorený. 

Druhá časť je označenie , ţe Jeţiš je Syn ţivého  Boha. Toto označenie je 

naopak zrozumiteľné pohanom.  

 

Za koho my ľudia 21.storočia pokladáme Jeţiša? Kto je teda pre nás Jeţiš 

– Mesiáš? To veru nie je jednoduchá otázka ani pre veriaceho človeka. Myslieť 

si, ţe niekto pozná Jeţiša Krista a ţe ho naozaj dobré pozná, lebo o ňom veľa 

počul a pritom sa neusiluje osobne sa s ním stretávať v modlitbe, vo 

sviatostiach, v utrpení, v bratoch a sestrách. Ten ho ešte pravdivo a osobne 

nepozná. Nestačí hovoriť len o Jeţišovi, ţiť len zo slov, ktoré moţno lahodia 

citu a potrebe svätosti, ale za slovami, poučkami a náukami treba objaviť to 

najpodstatnejšie – ţivého Pána. Treba si vţdy váţne uvedomovať otázku, ktorú 

Jeţiš kladie kaţdému jednému z nás: za koho ma pokladáš, čím som pre Teba?  

Bratia a sestry, Jeţiš je predovšetkým ten, ktorý nám prináša odpustenie. 

Odpustenie v takej miere, s akou sa vo svete nestretneme. Je tým, ktorý nám 

prináša nádej. Nádej, ktorú nám nedá tento svet ale, len Jeţiš. Jeţiš nám ukazuje 

ľudským a pochopiteľným spôsobom, kto je Boh. A len skrze Jeţiša 

nachádzame plný zmysel nášho utrpenia. Naša smrť získava zmysel práve 

vďaka Jeţišovej smrti a zmŕtvychvstaniu. To je zopár dôvodov, ktoré nám 

ukazujú, kto je pre nás Jeţiš – Mesiáš.  

 

Pane Jeţišu, prosíme Ťa, daj  nám silu, aby sme vţdy ako svätý Peter 

vyznali: „Ty si Mesiáš, Syn ţivého Boha.“   

Amen. 


