
Piatok 8. septembra 2017 

Piesne: ES č. 375, 456 

Text: Mt 12, 15 – 21 

„Nalomenú trstinu nedolomí a tlejúci knôt neuhasí, kým spravodlivosti nedopomôže k 

víťazstvu.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Pomaly sa končí pracovný týždeň a prichádza zaslúžený odpočinok, víkend. Dnes je piatok. V 

piatok zomrel na kríži aj Boží Syn. Je to deň obete. My si môžeme označiť tento deň 

zvláštnym spôsobom. Dnešný deň bude dňom obetavosti. Kvôli čomu sa obetujeme alebo pre 

koho? Skúsme čosi obetovať aj pre svoju vieru. V prečítanom biblickom texte sa stretávame s 

Pánom Ježišom, ktorý stojí v kruhu svojich nepriateľov. Nič dobré ani pekné od nich nemôže 

očakávať. Pán Ježiš nemá rád falošnú popularitu, dokonca všetkým zakazuje, aby rozprávali o 

Jeho uzdraveniach. Nezneužíva svoju moc ani svoj vplyv. Jeho cieľom je pomôcť: tebe, mne, 

nám všetkých. Jeho tvár je tvárou trpiaceho služobníka. Preto evanjelista Matúš považuje za 

potrebné pripomenúť svedectvo proroka Izaiáša, ktorý zdôrazňuje to, ako sa bude správať 

Spasiteľ. Farizeji sa radili o tom, ako Pána Ježiša zahubia. V každodennom živote sa hovorí: 

„Za dobrotu – na žobrotu.“ Ako však reaguje Pán Ježiš na takéto správanie farizejov? 

Vysvetlenie nájdeme v 20. verši, kde čítame známe slová: „Nalomenú trstinu nedolomí 

a tlejúci knôt neuhasí.“ Trstina je rastlina, ktorá rastie v bahne pri brehoch riek. Je vysoká 

a krehká a veľmi ľahko sa láme. Stala sa obrazom nestálosti a rozkolísanosti. Izaiáš tento 

obraz vzťahuje na ľudí. Tou trstinou nalomenou hriechom sme my, ľudia. Trstina predstavuje 

všetko to, čo je v našom živote slabé a krehké. Obrazom slabosti je aj knôt. Pán Ježiš bol 

svojím Otcom na tento svet poslaný ako Pán. Neprišiel však na to, aby dolomil to, čo už bolo 

nalomené. On prišiel k nám ako náš milosrdný Samaritán. Prišiel, aby nás zachránil. Posilňuje 

to, čo je slabé a postihnuté. Obväzuje a ošetruje rany. Keď sa niečo v živote začína lámať 

a strácať, mnohým sa to žiada dolomiť a zahodiť. Keby bol tak konal Všemohúci, musela by 

prísť nová potopa – a to by sme všetci zahynuli. V Ježišovi Kristovi však máme nádej pre 

seba i pre svojich blížnych. Nepridávajme nikomu viac utrpenia ani bolesti. Správajme sa ako 

Pán Ježiš: slúžme, obetujme sa – a Bohu nič neunikne. Veď je piatok, deň obetavosti. Amen. 

 

Modlitba:  

Ďakujem Ti, Pane Ježiši, za dnešný deň. Daj mi silu, aby som sa zriekol/la pohodlnosti a 

lenivosti a dokázal/a sa postaviť a obetovať sa za správnu vec. Daj, aby som nehľadal/a svoj 

prospech, ale nech sa všetko deje na Božiu slávu a chválu Tvojho svätého mena. Chcem patriť 

medzi tých, ktorí nebudú lámať nalomené ani tlejúci knôt viery neuhasia, ale naučia sa spájať, 

a nie rozdeľovať. Amen. 
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