
Piatok 12. januára 2018 

Piesne: ES č. 559, 638 

Text: L 12, 49 – 53 

„49Oheň som prišiel hodiť na zem. A čo chcem? Kiež by už horel! 50Ale krstom 

mám byť pokrstený a zviera ma nedočkavosť, kým nebude vykonaný. 51Myslíte 

si, že som priniesol mier na zem? Nie, hovorím vám, ale rozdelenie. 52Lebo 

odteraz piati v jednom dome budú rozdelení; traja proti dvom a dvaja proti 

trom: rozdelia sa 53otec proti synovi a syn proti otcovi; matka proti dcére a 

dcéra proti otcovi; svokra proti neveste a nevesta proti svokre.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

O zlých vzťahoch medzi ľuďmi, či už v politike, cirkvi, na pracoviskách, 

v rodinách sa dnes veľmi často hovorí. Počúvame o nich, môžeme ich vidieť ale 

i zažiť. To počúvanie a videnie nám nerobí problémy, už sme si zvykli, ale zažiť 

a osobne prežívať takéto rozdelenie, to je bolestivé, ťažké. Psychológovia 

hovoria, že práve zlé vzťahy medzi nami sú príčinou mnohých ochorení a varujú 

pred nimi. I apoštol Pavel nám v tomto ohľade poskytuje cennú radu: „Nikomu 

sa neodplácajte zlým za zlé; starajte sa o dobré pred všetkými ľuďmi. Ak je 

možné, nakoľko je na vás, majte pokoj so všetkými ľuďmi.“ (R 12, 17 – 18) 

A predsa je jedno rozdelenie, pri ktorom by sme ako Božie deti nemali skladať 

zbrane. Je to rozdelenie, ku ktorému môže prísť pre našu vieru v Pána Ježiša 

Krista. Práve toto má Ježiš na mysli, keď hovorí: „Lebo odteraz piati v jednom 

dome budú rozdelení; traja proti dvom a dvaja proti trom.“ K takémuto 

rozdeleniu pre vieru dochádzalo v minulosti a dochádza i dnes. Došlo k nemu 

dokonca i v rodine samotného Pána Ježiša. Evanjelisti spomínajú, ako za Ním 

prišli Jeho bratia a matka, aby Ho zlapali, lebo sa hovorilo, že postúpil 

z rozumu. S podobným nepochopením sa u svojich najbližších stretol Pán Ježiš i 

na Golgote. Pod krížom stála len Jeho matka, nik zo súrodencov. Rozdelenie pre 

vieru môžeme prirovnať k ohňu. Tak ako vie popáliť on, tak veriaceho človeka 



páli, trápi, keď vidí, že jeho najbližší neveria v Pána Boha. Ale oheň viery 

prináša nielen rozdelenie. Oheň viery i zapaľuje. Z neveriacich a bezbožných 

činí mocou Ducha Svätého veriacich a zbožných. A preto neskladajme zbrane! 

Stojme vo svojej viere v Pána Ježiša Krista pevní, v modlitbách za blízkych 

a svedectve buďme vytrvalí a ostatné prenechajme Bohu a Jeho moci. Amen. 

 

Modlitba:  

Drahý náš nebeský Otče, ďakujeme Ti za to, že sme v Tebe spoznali nášho 

dobrého a láskavého Boha. Ďakujeme Ti za Pána Ježiša, ktorého si poslal na 

svet, aby spasil hriešnikov. Ďakujeme za túto záchranu a prosíme za všetkých, 

ktorí sa jej vzpierajú, ktorí o nej nevedia a z nevedomosti ju odmietajú. Zapáľ 

ich, prosíme, ohňom viery v Teba a nás si pri tom použi. Daj nám sily stáť pevne 

vo viere, vydávať im svedectvo, vytrvalo sa za nich modliť, a tým im poslúžiť 

na ceste k tomu najväčšiemu dobrodeniu, ktorého sa človeku môže dostať. 

Amen. 
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