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Štvrtok 18. februára 2016 

470 rokov od smrti Dr. Martina Luthera 

Text: Ž 46, 12 

Hospodin mocností je s nami, hradom prepevným je nám Boh Jákobov. 

Piesne: ES č. 514, 287 

Zamyslenie nad Božím slovom: 
Keď sme pred rokmi začali opravovať starší rodinný dom, ktorý sme si kúpili, ukázalo sa 

veľa skrytých chýb a zle urobených prác. Divím sa, či niektoré veci vôbec robil majster, 

a ak áno, čo za majstra to bolo…?! Domy sa dajú postaviť tak aj tak, dobre aj zle, pekne 

aj škaredo, kvalitne i nekvalitne. Jedna vec je istá: všetko treba vedieť – postaviť dobrý 

dom sa nenaučíme v škole. Treba sa nechať viesť tým, kto to už robil a vie to. Treba mať 

dobrého majstra. Tento obraz si prenesme do duchovného života: Všetci staviame nejaký 

duchovný dom: jeden väčší, iný menší. Niektorí ho stavajú úplne svojpomocne, iní si 

myslia, že to za nich vyriešia druhí. Aby človek postavil dobrý duchovný dom, potrebuje 

na to dobrého majstra. Dobrý majster je potrebný aj v duchovnej oblasti. Mnohokrát sa 

stalo, že ľudia chceli ušetriť. Išli na duchovnú stavbu novým, netradičným spôsobom. 

Dopadlo to tak, že našli šarlatána, ktorý síce nejaký ten príbytok narýchlo postavil, no 

napokon všetci zle dopadli. Ukazuje sa, že cesty sú vychodené a postupy overené: stovky 

rokov cirkevného života overili, čo je dobré a čo nie, čo buduje a čo rozptyľuje. Od 

počiatku sveta sa Hospodin zjavuje ako Ten, ktorý ponúka človeku nielen duchovné 

poradenstvo, nielen odborné rady do života, ale vedie ho k tomu, aby spočinul 

v duchovnom príbytku – pevnosti. A poslal nám aj najlepšieho Majstra − svojho Syna 

Pána Ježiša Krista. Naučil nás, že treba stavať na dobrom základe – na skale – to je 

evanjelium. Naučil nás, že si treba spočítať náklady na stavbu a neobzerať sa späť, ak 

sme už začali. Naučil nás, že Ho treba nasledovať, aj keby sa nám nosenie bremena zdalo 

priťažkým. Hovorí, aké múry nás ochránia, odkiaľ prichádza svetlo, ako máme svoj 

príbytok udržiavať čistý. Tento Majster nie je teoretik: sám nám stavia príbytky 

v nebesiach. Naučil nás, že duchovný život nie je o tom, aby sme si sami murovali svoje 

duchovné pevnosti, ale aby sme dôverovali, že je tu jedna pevnosť, ktorá obstojí vždy. 

Keď sme s Majstrom, sme s Hospodinom, a keď sme s Hospodinom, sme v dokonalej a 

pevnej pevnosti! K tomuto vyznaniu sa priznával aj Majstrov veľký učeň − Dr. Martin 

Luther, ktorého 470. výročie smrti si dnes pripomíname. Hradom prepevným je Pán Boh 

náš, „preto sa nebojíme, keby sa aj prevrátila zem a vrchy klátili sa v srdci mora“ (Ž 46, 

3). Amen. 

Modlitba: 
„Vrúcne Ťa milujem, ó, Hospodine, moja sila! Hospodin, moja skala, hrad môj a môj 

vysloboditeľ…“ (Ž 18, 2 − 3a) Amen. 
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