
Zamyslenia po Nedeli po Deviatniku 4. februára 2018  

 

Nedeľa 4. februára 2018 – Nedeľa po Deviatniku (Sexagesima) 

Piesne: ES č. 445, 449 

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.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom:  

Radi a ochotne niekoho nasledujeme? To je otázka, ktorá sa nám vynára nad 

dnešným biblickým textom. Človek, ktorý má silnú charizmu, dokáže 

presvedčiť ľudí, a ten, kto je ambiciózny, dokáže mnohých ľudí presvedčiť, aby 

ho nasledovali a počúvali. No bol takýto aj Ježiš Kristus? Prečo chcel, aby ho 

Matúš nasledoval? Pán Ježiš Kristus bol iný. Nechcel zaujať ľudí silou, mocou, 

sebaistotou, aby Ho počúvali a kráčali za Ním. Práve naopak. Svojou pokorou, 

láskou oslovoval ľudí, aj Matúša, aby sa stali Jeho nasledovníkmi. Keď Matúš 

počul: „Nasleduj ma!“, vstal a išiel za Ním. A ako je to s nami? Keď počujeme 

Jeho volanie pri rôznych príležitostiach (pri krste, konfirmácii...), dokážeme 

všetko zanechať a nasledovať Ho? „Potom sedel v Jeho dome za stolom, a ajhľa, 

prišli mnohí colníci a hriešnici stolovali s Ježišom a s Jeho učeníkmi“ (v. 10). 

Toto bolo pre Pána Ježiša Krista dôležité. Prišiel medzi nás preto, aby nás 

uzdravil a zachránil. Potešil sa a poteší sa každému, kto k Nemu prichádza, aby 

Ho počúval a chcel sa uzdraviť. On dokáže uzdraviť to, čo sa nedá, dokáže 



pomôcť tam, kde už niet pomoci, dokáže podať útechu tam, kde už ľudské slová 

nepomáhajú. Svojou mocou a láskou dokáže všetko. A to všetko treba, aby sme 

si to všetci uvedomili a podľa toho aj konali a rozmýšľali. Dnešný biblický 

príbeh o Matúšovi a jeho nasledovaní nás nabáda k tomu, aby sme aj my 

dôverovali Ježišovi Kristovi, keď nás volá, nasledovali Ho a aby sme spoznali, 

že On prišiel preto, aby nás uzdravil a priviedol k sebe. Počúvajme Ho teda a 

berme Jeho slová nasledovania vážne. Amen. 

 

Modlitba:  

Pane Ježiši Kriste, v Tebe sa ukázala Božia láska zostupujúca k nám ľuďom. 

Ďakujeme Ti za všetko, čo pre nás robíš. Za to, že nás pozývaš k nasledovaniu 

Teba. Prosíme Ťa, daj, aby sme v čistote a úprimnosti srdca Teba nasledovali a 

vážili si všetkých ľudí okolo seba. Nech je Tvoja láska medzi nami. Pomáhaj 

nám a požehnávaj nás každodenne. Amen. 
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