
Štvrtok 15. februára 2018 

Piesne: ES č. 286, 483 

Text: L 6, 43 – 49 

„43Lebo niet dobrého stromu, ktorý by rodil zlé ovocie, a zase niet planého stromu, ktorý by 

rodil dobré ovocie. 44Každý strom zaiste poznať po ovocí: lebo nezbierajú z tŕnia figy, ani z 

hložia neoberajú hrozno. 45Dobrý človek vynáša dobré z dobrého pokladu svojho srdca a zlý 

človek vynáša zlé zo zlého. Lebo z plnosti srdca hovoria jeho ústa. 46Čo ma oslovujete: Pane, 

Pane! a nečiníte, čo hovorím? 47Ukážem vám, komu je podobný každý, kto prichádza ku mne, 

počúva moje slovo a zachováva ho. 48Podobný je človeku, ktorý si stavia dom; hlboko kopal 

a položil základ na skalu. Keď sa strhla povodeň, rieka udrela na ten dom, ale nemohla ním 

pohnúť, pretože bol dobre postavený. 49Kto však počul, a nezachoval, podobný je človeku, 

ktorý si postavil dom na zemi bez základu; udrela naň rieka a hneď sa zrútil, a pád toho domu 

bol veľký.“ 

  

Zamyslenie nad Božím slovom:  

Duchovná schizofrénia. Schizofrénia je ťažká a nebezpečná choroba. Dochádza pri nej 

k rozpolteniu osobnosti človeka. V chorobnom skrate dokáže schizofrenik rozprávať a konať 

úplne opačne, ako sme na neho boli zvyknutí. Dôsledky tejto choroby sú nebezpečné tak pre 

konkrétneho jedinca ako aj pre ľudí z jeho okolia. Ježiš v našom texte upozorňuje na 

duchovnú, náboženskú schizofréniu. Upozorňuje na ňu slovami: „Čo ma oslovujete Pane, 

Pane! A nečiníte čo hovorím? Ježišov nasledovník by mal prezentovať, komu patrí, nielen 

slovom ale tiež skutkom. Rozpor medzi slovami a skutkami človeka svedčí o tom, že v 

jeho živote došlo k disharmónii medzi jeho myslením a správaním. Aj duchovná schizofrénia 

prináša nebezpečné dôsledky v našom živote. Pán Ježiš hovorí v dvoch prirovnaniach 

z bežného života, že rozpor medzi slovom a skutkom človeka robí otáznou jeho identitu 

a bezpečnosť (teda istotu) života. V príklade zlého a dobrého stromu hovorí, že jeho identita 

nie je odvodená od jeho košatosti a bohatosti lístia, ale od jeho ovocia. Ono dáva smerodajnú 

výpoveď, či je strom dobrý, alebo zlý. Ani identita človeka sa neodvádza od košatosti jeho 

slov, ale od pokladu jeho srdca, ktorý sa pretaví do ovocia jeho skutkov. Všímajme si skutky 

ľudí, lebo tie nám povedia, s kým máme do činenia. Druhým obrazom Pán Ježiš poukazuje na 

chýbajúci duchovný základ u ľudí, ktorí nebudovali duchovný fundament svojej osobnosti 

skrze zachovávanie Božieho slova. Počuté slovo sa zachovávaním nestalo súčasťou bytosti 

človeka. Navonok je všetko v poriadku, ale skúšky života, ktoré sa na nás oboria, preveria, na 

akých hodnotách stál náš život. Naša plytkosť sa ukáže stratou bezpečia a istoty života, čo 



môže mať katastrofálne následky. Ježiš nás chce zbaviť našej duchovnej schizofrénie. Pozýva 

nás, aby sme svoju kresťanskú identitu dokazovali slovom i skutkom. Využime čas 

na počúvanie Jeho slova, a naplňme ním poklad svojho srdca. On bude zárukou toho, že 

nestratíme svoju tvár a získame istotu života. Amen. 

 

Modlitba: 

Pane Ježiši, ďakujeme Ti za možnosť počúvať Tvoje slovo. Skrze neho sa naše srdce napĺňa 

duchovným pokladom. Keď ho zachovávame vo svojom živote, stáva sa súčasťou nášho 

myslenia, slova i konania. Prosíme, aby si nám skrze Ducha Svätého pomáhal nepadnúť do 

duchovnej schizofrénie. Odpusť, keď sme v našom živote neprezentovali harmóniu medzi 

naším slovom a konaním. Nedaj nám zúfať si v našich zlyhaniach, ale naplň nás ochotou 

zápasiť o hodnoty ducha, ktoré sú mocou Tvojho slova ukladané do našich sŕdc. Nech z ich 

plnosti vyvierajú myšlienky, slová i skutky, ktoré budú jasným svedectvom, že vieme, komu 

sme uverili. Amen. 
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