
Piatok 16. marca 2018 

Piesne: ES č. 103, 110 

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.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Ťažko nám padne počúvať slová, ktoré vyzývajú k štrngotu zbraní. O to viac, ak ich počujeme 

z úst Ježiša. Preto si ich treba poriadne vyjasniť. V prvom rade si povieme, že Ježiš nechodil 

po Galilei opásaný mečom a nezvolával ľudí do zbrane, aby zaútočili na nenávidených 

Rimanov. Ježiš učil ľudí pravý opak. „To som vám povedal, aby ste mali pokoj vo mne. Na 

svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet.“ (J 16, 33) Slová: „nepriniesol som 

mier, ale meč“ (Mt 10, 34) by tak mohli ľudí predsa vábiť k vojenskému riešeniu konfliktov. 

Ale nie je to tak. Vyslovené sú v teoretickej rovine a myslené sú čisto akademicky. Ježišovi 

v nich nešlo o pozabíjanie svojich odporcov. Mali slúžiť k príprave učeníkov, ktorí museli 

počítať s ťažkosťami, aké budú sprevádzať šírenie evanjelia. Po Jeho vstúpení do slávy Otca 

sa tieto slová pri nich naplno ukázali. Okrem apoštola Jána všetci zomreli násilnou smrťou. 

Zvesť o Božom kráľovstve sa stretla na u jedných s vrúcim prijatím, ale u druhých s 

nebývalým odporom. Útok za útokom prichádzal zo strany zarytých nepriateľov Židov, 

pohanov, ale aj od domácich (Mt 10, 36). Ježiš preto učil o veľkom nepokoji a boji, ktorý 

povstane proti učeníkom. Ale mali dôverovať a vydržať až do konca. Proti duchovným 

a telesným nepriateľom im bude pomáhať Boží Duch vo svojom slove: „Peter, naplnený 

Duchom Svätým, odpovedal im“ (Sk 4, 8). Slová boj či zápas knihám Biblie nie sú neznáme. 

Ako Stará i Nová zmluva ich často používa vo svojom slovníku. Háčik je v tom, že dnes ich 

mnohí kresťania pokladajú za anachronické a tak okrajové. Pán Ježiš však netrpel a nezomrel 

preto, aby si niekto vykladal Jeho slovo, ako sa mu práve zachce. Zápasil a obetoval svoj 

život nie za seba, ale preto, aby každý, kto uverí, bol spasený. Pravda Jeho evanjelia teda 

spočíva v zápase s hriechom, smrťou a nepriateľom a vo víťazstve nad nimi. Medzi nimi 

nemôže byť nikdy mier. Preto každý, kto uveril Kristovi Ježišovi, celý život bude bojovať, 



lebo taká je vôľa Božia. Táto myšlienka je vyjadrená v slove Božom: „Kto nájde svoj život, 

stratí ho, a kto stratí svoj život pre mňa nájde ho.“ (Mt 10, 39) Amen.  

 

Modlitba: 

Pane Ježiši Kriste, prišiel si pre naše spasenie, aby si nás od zlého zachránil a do slobody detí 

Božích navrátil. Ďakujeme, že si naše srdcia svojím slovom a Duchom k viere naklonil. Ty 

poznáš našu slabosť a našu náklonnosť pochybovať, prenikni mocou svojho Ducha 

márnomyseľných, aby sa dobrému nevzpierali a milosťou Božou neopovrhovali. Daj nám 

ochotne prijímať Tvoje slovo, aby sme sa zlého varovali a ovocie Ducha prinášali Tebe na 

slávu a česť. Amen. 
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