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Sobota 9. júla 2016 
Text: Mt 28, 16 – 20 
16

Potom jedenásti učeníci šli do Galiley na vrch, kam im rozkázal Ježiš, 
17

a keď Ho uzreli, 

poklonili sa Mu; niektorí však pochybovali. 
18

Ježiš pristúpil k nim a povedal im: Daná je mi 

všetka moc na nebi a na zemi. 
19

Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich v 

meno Otca i Syna i Ducha Svätého 
20

a učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. 

Ajhľa, ja som s vami po všetky dni, až do konca sveta. [Amen]. 

Piesne: ES č. 379, 638 

Zamyslenie nad Božím slovom: 
Stalo sa vám iste, že niekto začal nejakú prácu, v polovici od nej odišiel – a bolo na vás ju 

dokončiť. Často zvykneme v takej chvíli povedať: rozbabral a teraz ja to musím dokončiť. 

V príbehu, ktorý opisuje biblický text, počujeme o Ježišovom diele na zemi aj o Jeho odchode, 

o tom, že poveruje svojich učeníkov úlohami – no v tomto prípade neplatí, že niečo začal 

a nedokončené dielo zanechal. Vstúpením na nebo sa Pán Boh priznal k dielu spásy, ktoré tu na 

zemi vykonal Pán Ježiš Kristus. Svojím narodením, smrťou a vzkriesením doviedol toto dielo do 

konca, až potom odchádza k svojmu Otcovi. Nás všetkých pozýva do práce na šírení Jeho 

evanjelia a budovaní Jeho kráľovstva tu na zemi, ale dielo spásy hriešneho človeka, dielo našej 

spásy, je Kristovou obeťou na Golgote, Jeho vzkriesením a vstúpením dokonané a my už k nemu 

nič nemôžeme pridať. My už máme byť len spolupracovníkmi, ktorí túto zvesť o záchrane 

k životu večnému ponesú ďalej. Ľuďom, našim súčasníkom, ktorí ju zatiaľ neprijali, a ďalším 

generáciám, aby tak, ako sa táto zvesť dostala cez poslušných svedkov k nám, išla ďalej cez nás 

ku generácii našich detí, vnúčat a cez nich zase k tým, ktorí prídu po nich. A aj keď rozlúčky 

bývajú smutné, táto rozlúčka smutná nie je, lebo Pán Ježiš Kristus svet a nás v ňom neopúšťa. 

Nestráca kontakt ani záujem o svojich nasledovníkov, ani o osud diela, ktoré tu začal. Zasľubuje: 

„Ajhľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta.“ Zasľúbil, že nás bude sprevádzať pri 

každej našej činnosti. Sprevádza nás, veríme, aj v dnešný deň, ktorého sme sa z Jeho milosti 

dožili. Prosme, aby nás vystrojil darmi svojho Ducha, aby sme dnešný deň nepremrhali, ale šírili 

Jeho evanjelium, aby sme Mu boli svedkami tam a pri tých ľuďoch, kam nás v dnešný deň pošle. 

Nech je oslávené Jeho sväté meno medzi nami. Amen. 

Modlitba: 
Nebeský Otče, z celého srdca Ti ďakujeme za nový deň života a dary Tvojej lásky, ktorými 

obohacuješ náš život. Ďakujeme za spasenie v Pánovi Ježišovi Kristovi, za odpustenie hriechov, 

za istotu nádeje vo večný život. Vystroj nás aj dnes darmi svojho Ducha, aby sme o bohatstve 

Tvojej milosti a lásky mohli svedčiť všetkým tým, ku ktorým nás pošleš, aby v Tebe, 

Vykupiteľovi a Spasiteľovi, poznali svojho Záchrancu, a tak dosiahli večný život. Daruj nám aj 

dnes všetko potrebné k životu. Ďakujeme, že tak ako si zasľúbil, budeš s nami dnes, aj po všetky 

dni až do konca sveta. Amen. 
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