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Zamyslenia na týždeň po 25. nedeli po Svätej Trojici  

 

Nedeľa 13. novembra 2016 – 25. nedeľa po Svätej Trojici – Predposledná nedeľa 

cirkevného roka 

Text: Ž 90, 12 

Uč nás tak počítať dni života, aby sme múdre srdce získali. 

Piesne: ES č. 329, 626 

Zamyslenie nad Božím slovom: 
Matematiku má len málo ľudí naozaj rado. Počítanie robí vrásky na ľudských tvárach už od 

prvých ročníkov na základnej škole. Na druhej strane už malé deti vedia sčítať, koľkokrát sa 

vyspia do Vianoc alebo kým sa stane niečo, na čo sa veľmi tešia. Mladí muži zvykli počítať 

posledné dni základnej vojenskej služby a strihali pri tom krajčírsky meter. Základná matematika 

je teda súčasťou života každého z nás. Ako je to však s počítaním dní života? Tínedžeri a mladí 

ľudia sa len veľmi málo zamýšľajú nad dňami svojho života. Vychádzajú zo všeobecnej 

skúsenosti, že tých dní majú pred sebou ešte veľa. Je to, ako keby sa nám na poli urodilo sto vriec 

zemiakov a jedno by mám akosi zmizlo. Pri takom počte si povieme, že to nič, nech sa i sused 

poteší. Úplne inak by sme sa však pozerali na svoje zemiaky, keby sa nám urodilo iba päť vriec. 

Veľmi dobre by sme si rozmysleli, komu z nich dáme, a už vôbec by sme nedovolili, aby nám 

z nich niekto zobral bez nášho súhlasu. Tak je to aj s dňami života v dospelosti či v starobe. Keď 

tých dní zostáva štatisticky málo, stávajú sa vzácnymi. Aj keď treba povedať, že život nám 

ukazuje, že nie všetko ide podľa štatistík, a my sa neraz musíme naposledy rozlúčiť aj s mladými 

ľuďmi. Každý deň je vzácny práve preto, lebo nikomu z nás nie je dané vedieť, aký je konečný 

počet tých jeho dní. 

Cieľom dobrého počítania dní života je múdre srdce. Aký je rozdiel medzi vzdelaním 

a múdrosťou? Zatiaľ čo vzdelanie nás učí o rôznych možnostiach, ako dosiahnuť svoje ciele 

v živote, múdrosť spočíva v tom, aby sme si vybrali tú správnu možnosť. Mať múdre srdce − to 

znamená v prvom rade to, že nám neujde to najdôležitejšie v živote a na poslednom súde budeme 

môcť počuť z Božej milosti: „Dobrý a verný sluha, … vojdi v radosť svojho pána.“ (Mt 25, 21) 

Ale mať múdre srdce znamená aj to, že keď sa v živote obzrieme späť, tak tam nebudeme vidieť 

veľa okamihov a vecí, o ktorých s ľútosťou budeme musieť povedať, že sme ich mali urobiť inak. 

Vždy sa nejaké také nájdu, ale ak sa múdre srdce necháva viesť Božím slovom, je tam takých 

okamihov menej. Na minulosti nič nezmeníme, ale múdre srdce mi hovorí, čo a ako mám robiť 

alebo nerobiť dnes a zajtra, aby som dnešok či zajtrajšok neľutoval. A je jedno, či to bude tu, na 

zemi, alebo raz na poslednom súde. Amen. 

Modlitba: 

Pane, nauč ma tak počítať moje dni, aby som získal múdre srdce, aby mi neunikol večný život 

v Tvojom kráľovstve a aby som raz nemusel ľutovať to, čo som urobil dnes či urobím zajtra. 

Amen. 

Mgr. Miroslav Kerekréty, námestný farár v CZ ECAV Ratkovské Bystré (GES) 


