
Zamyslenia na týždeň po 3. nedeli po Svätej Trojici 

 

Piatok 22. júna 2018 

Piesne: ES č. 395, 460 

Text: L 23, 39 – 43 

„39A jeden zo zločincov, ktorí tam viseli, rúhal sa Mu [a hovoril]: Či nie si Ty Kristus? 

Zachráň seba i nás! 40Ale druhý ho zahriakol: Ani ty sa nebojíš Boha, a si celkom tak 

odsúdený! 41A my spravodlivo, lebo dostávame zaslúžený trest za to, čo sme spáchali, ale 

Tento neurobil nič zlého. 42Potom povedal [Ježišovi: Pane], Ježiši, rozpomeň sa na mňa, keď 

prídeš do svojho kráľovstva. 43Odpovedal mu (Ježiš): Veru, hovorím ti: Dnes budeš so mnou 

v raji!“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom:  

Kto rád chodí do divadla, vie, že sa divadelné hry skladajú z niekoľkých dejstiev. Prečítaný 

biblický text nás uvádza akoby do jedného z viacerých dejstiev golgotskej drámy. Tam na 

Golgote sa odohráva nielen dráma Ježišových múk, smrti, ale aj dráma ľudstva, ktorej 

predstaviteľmi sú dvaja lotri. Jeden sa rúha, druhý činí pokánie. Obaja rovnako vinní, obaja 

blízko Spasiteľa, a predsa je ich položenie odlišné. Obaja hynú telesne, ale večnou smrťou 

zomiera len jeden z nich. Prvý vo svojom hneve, pohŕdaní, bolesti zostáva sám. Ježiš na jeho 

rúhavé slová neodpovedá. Koľkokrát sa sťažujeme, že Pán Boh mlčí, že od Neho 

nedostávame žiadne odpovede na naše otázky, nevidíme riešenia našich problémov, 

nevypočuje naše modlitby. Nie je príčinou Ježišovho mlčania naše rúhanie, naša ustavičná 

nespokojnosť s tým, čo od nás žiada, ako s nami nakladá? Druhý lotor vyznáva svoj hriech 

a prosí o záchranu. Nepochybuje o Ježišovej moci, slovách, ale s dôverou sa odovzdáva do 

Jeho zachraňujúcej lásky. Na jeho pokornú prosbu Ježiš odpovedá uistením – dnes budeš so 

mnou v raji. Akým povzbudením pre človeka je Božia odpoveď, to pozná každý, kto vo 

svojej úzkosti volal a Pán Boh mu odpovedal. Aj keď z hľadiska veľkosti viny môžu byť 

medzi ľuďmi rozdiely, za svoje viny si obaja zaslúžili smrť. Ani dnes nikto nie je bez hriechu. 

K týmto všetkým spolu s ukrižovanými lotrami patrí aj každý jeden z nás. Ale všetci, ktorí 

zhrešili, môžu byť aj zachránení. Uisťuje nás o tom apoštol Pavel: „... ale ospravedlnení 

bývajú zdarma, z Jeho milosti, skrze vykúpenie v Kristovi Ježišovi.“ (R 3, 24) Obidvom 

lotrom sa táto milosť ponúkala rovnako, mali ju na dosah ruky, a predsa – aký zásadný rozdiel 

v ich postoji. Rovnako ako dnes. Jedni si uvedomujú svoju hriešnosť, nehodnosť a prosia 

Ježiša o záchranu a druhí, žijúc svoj „ctihodný“ život, majú pocit, že žiadnu milosť 



nepotrebujú. Milosť je tu ešte stále pre všetkých. Aj dnes je Pán blízko so svojou ochotou 

odpustiť a prijať hriešnika. Ostáva teda na nás, aké bude to posledné dejstvo nášho života. Pán 

Boh nechce, aby to bola dráma zatratenia, ale nemôže nám pomôcť, kým svoju vinu skutočne 

nepoznáme a v pokore nevyznáme pred Ním. Prosme teda dnes, aj každý ďalší deň, ktorý 

dostaneme ako prejav Jeho zhovievavosti, aby nám pomohol poznať vlastnú hriešnosť a skrze 

pokánie a vieru sa Ním dajme zachrániť. Amen. 

 

Modlitba: 

Pane Ježiši Kriste, z lásky si sa obetoval na dreve kríža, aby sme mohli večne žiť. Tvoj Svätý 

Duch nech nám pomáha uvedomiť si to a urobí nás vďačnými. Požehnaj nám dnešný deň, aby 

sme ho prežili v pokore a bázni pred Tebou, v láske a službe našim blížnym. Ochraňuj nás pri 

práci, na cestách, všade tam, kde sa budeme nachádzať, aby sme na sklonku dňa mohli prísť 

pred Tvoju tvár s vďakou za ochranu a požehnanie. Amen. 
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