
Zamyslenia na týždeň po 16. nedeli po Svätej Trojici 
 

Sobota 22. septembra 2018 

Piesne: ES č. 499, 683 

Text: L 6, 20 – 26 

„20Vtedy pozdvihol oči na učeníkov a hovoril: Blahoslavení chudobní, lebo vaše je 

kráľovstvo Božie. 21Blahoslavení, ktorí teraz hladujete, lebo budete nasýtení; blahoslavení, 

ktorí teraz plačete, lebo sa budete smiať. 22Blahoslavení ste, ak vás ľudia nenávidia a 

vylučujú vás a hanobia a zavrhujú vaše meno ako zlé pre Syna človeka. 23Radujte sa v ten 

deň a plesajte, veď, hľa, vaša odplata je hojná v nebi; lebo ich otcovia práve tak robili 

prorokom. 24Ale beda vám, boháčom, lebo už máte svoje potešenie! 25Beda vám, ktorí ste 

teraz nasýtení, lebo budete hladovať; beda vám, ktorí sa teraz smejete, lebo budete žalostiť a 

plakať. 26Beda, keby všetci ľudia dobre hovorili o vás, lebo práve tak robili ich otcovia 

falošným prorokom.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Blahoslavení. Tieto slová vyriekol Pán Ježiš na adresu svojich učeníkov. Pán Ježiš im 

nepovedal, že niekedy v nebi, že raz budú blahoslavení, ale teraz už majú blahoslavenstvo. 

Povedal to aj napriek tomu, že vedel, aká ťažká cesta ich čaká, koľkým utrpením budú 

prechádzať, keď budú zvestovať evanjelium. Tieto Ježišove slová hovoria o tom, že už teraz 

sú tými, ktorí prijímajú Božie požehnanie. Slová o blahoslavenstve nehovoril Ježiš 

automaticky všetkým chudobným, hladným či plačúcim. Povedal ich konkrétne svojim 

učeníkom, zaiste nie preto, že chodili s Ním, nie preto, že Ho len počúvali, ale preto, že 

v Neho uverili a prijali Ho ako toho dlho očakávaného Mesiáša. Ak sa pozrieme na svoj život, 

tak každý z nás by mohol hovoriť o tom, koľkými starosťami, bolesťami, chorobami v živote 

prešiel. Ak sa niekedy dostaneme do nemocnice, tak vidíme, ako veľa ľudí je chorých na 

najrozličnejšie nemoci. Trpia nielen starší ale aj deti. A nie sú to len nemoci, ale aj rôzne 

životné skúšky, ktorými prechádzame. Možno je to strata zamestnania, možno samota, 

s ktorou zápasíme, alebo sú to nedorozumenia medzi najbližšími. Myslím si, že jedna skupina 

ľudí sa rôzne ťažké situácie snaží ignorovať či popierať, alebo sú v pokušení zvaľovať vinu na 

druhých. Druhá skupina ľudí začína až v skúške či bolesti volať v modlitbách k Bohu. Niekto 

v problémoch prepadá až k zúfalstvu a rozhodne sa siahnuť si na život. Ako sa máme 

v daných chvíľach zachovať? Je jedno, aký kríž nás tlačí, čo prežívame, čo nás trápi, s čím 

bojujeme. Urobme len jedno – zostaňme s Kristom tak ako učeníci. V ťažkostiach, bolestiach 



načúvať Ježišovmu slovu a Jeho nádeji, ktorú nám dáva. Väčšinou sa tým naše problémy 

hneď nevyriešia, ale často začneme cítiť, že sme na tom správnom mieste. Amen.  

 

Modlitba:  

Pane Ježiši, ďakujeme Ti, že si nám dal zasľúbenie, že budeš s nami až do konca sveta. 

Ďakujem Ti za toto uistenie, ktorému môžeme veriť. Vyznávame, že nie raz zabúdame na túto 

skutočnosť. Odpusť nám to. Pomáhaj nám svojím Svätým Duchom, aby sme ostávali stále pri 

Tebe a počítali vždy s Tvojou prítomnosťou a pomocou. Prosíme, požehnávaj a ochraňuj nás 

v tento deň pri všetkých našich prácach. Amen.  

Mgr. Peter Ferenčík, námestný farár v CZ ECAV Banská Štiavnica 

 

 


