
Zamyslenia na týždeň po Nedeli Deviatnik  

 

Nedeľa Deviatnik (Septuagesima) 24. januára 2016 
Text: Mt 9, 9 – 13 
9Keď Ježiš odchádzal odtiaľ, videl človeka menom Matúš sedieť na colnici, a povedal 

mu: Nasleduj ma! A on vstal a nasledoval Ho. 10Potom sedel v jeho dome za stolom, a 

ajhľa, prišli mnohí colníci a hriešnici, stolovali s Ježišom a s Jeho učeníkmi. 11Keď to 

videli farizeji, povedali Jeho učeníkom: Prečo váš majster je s colníkmi a hriešnikmi? 
12Ježiš to počul a odpovedal: Nepotrebujú lekára zdraví, ale chorí. 13Choďte teda a 

naučte sa, čo znamenajú slová: Milosrdenstvo chcem, a nie obeť; lebo neprišiel som 

volať spravodlivých, ale hriešnikov.  

Piesne: ES č. 456, 461 

Zamyslenie nad Božím slovom: 
Asi by bolo dosť absurdné, keby lekár liečil zdravého človeka. Naopak, lekára potrebuje 

chorý človek. Nevládny, nakazený chorobou, napríklad chrípkou, ktorá ho na určitý čas 

paralyzuje. Alebo poznačený zákernou, ťažkou chorobou, takže lekára potrebuje 

neprestajne. 

Existuje aj choroba našej duše. Opisuje ju spisovateľ Bu Giertz. Naše srdce je podľa 

neho podobné jednej záhradke, ktorú sa rozhodol človek zúrodniť, povyhadzovať všetky 

kamienky, aby v nej rástlo niečo pekné. Ako sa prekopával hlbšie, kamienkov sa našlo 

stále viac. Nakoniec sa prekopal ku kamennej platni, s ktorou si už nevedel dať rady. 

Áno, naše srdce je také. Hriešne, niekedy tvrdšie ako kameň. Samo od seba sa nechce, 

nedokáže zmeniť. To je naša vnútorná náklonnosť k zlému. 

My ľudia buď o tomto duchovnom zdravotnom stave vieme, alebo ho aspoň tušíme. Čo 

je však desivejšie, maskujeme ho alebo zľahčujeme. Nechceme, nedokážeme si priznať 

svoju skutočnú biedu. Myslíme si, že dobro v nás nás zmení k lepšiemu. No pravda je 

taká, že naše duchovné vnútro je poškvrnené a úplne skazené nákazou hriechu. Bez 

Boha nie sme schopní robiť niečo dobré a pekné. Toto je naša skutočná diagnóza, nech 

je akokoľvek desivá. Jedine Božie slovo je jasným röntgenom, ktorý presvieti náš život 

a vynesie na povrch našu skutočnú duchovnú nahotu. Lebo slovo Božie je živé a ostré. 

Je ostrejšie než ktorýkoľvek ostrý dvojsečný meč a preniká až do rozdelenia duše 

a ducha, do kĺbov a špiku kostí a je schopné posudzovať hnutia a zmýšľania srdca (Žid 

4, 12). 

Židia v dobe Pána Ježiša opovrhovali colníkmi, ktorých pokladali za veľkých 

hriešnikov. Neuvedomovali si, že sami sú hriešni. Pán Ježiš zomrel za každého človeka. 

Zomrel za všetky choroby našej duše. Bez Neho sme iba stratení hriešnici, prosiaci 

o Jeho milosť. On má lieky na naše uzdravenie, ktoré treba užívať pravidelne: Písmo 

sväté, modlitba, spoločenstvo veriacich, Večera Pánova. Amen. 

Modlitba: 
Pane Ježiši, bez Teba sme hriešnici, stratení na večnosť. My Ťa chceme prosiť, aby si 

nám odpustil naše zlyhania a všetky hriechy. Prosíme, prijmi nás k sebe na milosť 

a sprevádzaj nás svojou láskou na každom kroku života. Chceme byť od Teba absolútne 

závislí. Vchádzaj do každého zákutia našej duše, uzdravuj ju, posilňuj a podopieraj. 

Amen. 
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