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Štvrtok 20. októbra 2016 

Text: Mt 10, 34 – 39 
34Nenazdávajte sa, že som priniesol mier na zem; nepriniesol som mier, ale meč. 35Lebo prišiel 

som rozdvojiť syna s otcom, dcéru s materou, nevestou so svokrou. 36A nepriateľmi človeku budú 

vlastní domáci. 37Kto miluje otca alebo matku väčšmi ako mňa, nie je ma hoden, a kto miluje 

syna alebo dcéru väčšmi ako mňa, nie je ma hoden. 38A kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, 

nie je ma hoden. 39Kto nájde svoj život, stratí ho, a kto stratí život pre mňa, nájde ho 

Piesne: ES č. 461, 444 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Dnes sa už aj u nás stretávame s tzv. light vierou, vierou, ktorá veľa nestojí a ktorá je všade, kam 

sa len pohneme. Do našej spoločnosti hojnosti sa vkradlo evanjelium pohodlnosti, ktoré chce 

uspokojiť každého. V našom texte odhaľuje Ježiš dve klamstvá, ktoré sa nám dnes vkrádajú do 

života. Lož č. 1 je: Keď veríš v Ježiša a svedomito Ho nasleduješ, potom sú všetci ľudia tvoji 

priatelia. – K tomu sa vyjadruje Ježiš citátom zo Starej zmluvy (Mich 7, 6) a myslí tým: Mám 

Boha milovať viac ako hociktorého iného človeka alebo hociktorú inú vec na svete. Keď v Biblii 

ide o to, že si treba vybrať medzi Bohom a príbuznými, je Boh vždy na prvom mieste (pozri 

Abraháma). Kto verne a svedomito žije v kresťanskej viere, ten bude všade narážať na prekážky 

a nepríjemnosti, lebo nekráča s väčšinou, ale pýta sa, čo je Božia vôľa a prikázanie. Prejdime 

k druhému klamstvu, ktoré s tým tiež súvisí: Nasledovať Ježiša, to nič nestojí! – Ježiš hovorí 

niečo iné: „Kto nájde svoj život, stratí ho, a kto stratí život pre mňa, nájde ho.“ Väčšinou platí 

zásada: Čím drahšie, tým lepšie. Tu sa však požaduje najvyššia cena, aká vôbec existuje: tvoj 

život. Viera v Ježiša Krista je teda to najlepšie, čo môže existovať. Prečo? Pre mňa je veľmi 

dôležitá otázka, aký zmysel má môj život. Kresťanská viera ma upozorňuje, že raz na konci bude 

Boh súdiť môj život. Je teda niečo lepšie, ako žiť svoj život, na tejto zemi, s Tým, ku ktorému raz 

pôjdem? 

Druhou dôležitou otázkou je, ako mám naložiť so svojimi hriechmi. Kresťanská viera mi 

umožňuje, aby som si svoje chyby priznal, lebo má riešenie: odpustenie. Odpustenie umožňuje 

nový začiatok a zmierenie. 

Nakoniec pred nami stojí otázka smrti. Preto sa počas života musím vyrovnať s tým, že raz 

zomriem. Kresťanská viera nám ukazuje, že my ľudia budeme vzkriesení a náš život na tejto 

zemi nie je ani bezvýznamný, ani jediný. Ježišova smrť a vzkriesenie je Boží odkaz, ktorý sa tak 

stal viditeľným: aj my budeme vzkriesení. 

Dnes si máme zobrať dve veci: 1. Pre vieru v Ježiša Krista platí veta: Buď sa tomu oddaj celým 

svojím srdcom, alebo to nechaj úplne tak. 2. Cena je najväčšia, aká na celom svete môže byť, ale 

On za tú cenu stojí. Amen. 

Modlitba: 
Svätý Hospodine, ďakujeme Ti za Tvoje sväté slovo, ktorým nás vedieš do svojho kráľovstva. 

Daj nám novú lásku a novú dôveru k Tvojmu slovu. Naplň nás novou odvahou, aby sme 

všade, bez strachu a zbytočných rečí boli Tvojimi svedkami. Zachovaj nás v spoločenstve so 

sebou po celý deň a naplň nás novou silou v práci, do ktorej si nás povolal. Amen. 
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