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Ročník III.

R.: Moje ústa, Pane, budú hlásať tvoju spásu.

lk 4, 21 - 30
Ježiš v nazaretskej synagóge začal hovoriť: „Dnes sa splnilo toto 

Písmo, ktoré ste práve počuli.“
Všetci mu prisviedčali a divili sa milým slovám, čo vychádzali 

z jeho úst, a hovorili: „Vari to nie je Jozefov syn?“
On im vravel: „Akiste mi pripomeniete príslovie: Lekár, lieč sám 

seba! Počuli sme, čo všetko sa stalo v Kafarnaume; urob to aj tu, vo svojej 
vlasti.“

A dodal: „Veru, hovorím vám: Ani jeden prorok nie je vzácny vo 
svojej vlasti. Ale vravím vám pravdu: Mnoho vdov bolo v Izraeli za dní 
Eliáša, keď sa zavrelo nebo na tri roky a šesť mesiacov a nastal veľký hlad 
po celej krajine. A ani k jednej z nich nebol poslaný Eliáš, iba k onej vdove 
do Sarepty v Sidone. A mnoho malomocných bolo v Izraeli za proroka 
Elizea, a ani jeden z nich nebol očistený, iba Sýrčan Náman.“

Keď to počuli, všetkých v synagóge zachvátil hnev. Vstali, 
vyhnali ho z mesta a viedli ho až na zráz vrchu, na ktorom bolo ich mesto 
postavené, a odtiaľ ho chceli zhodiť.

Ale on prešiel pomedzi nich a odišiel.



 Kým spolurodáci počuli Ježiša hovoriť o ňom a jeho skutkoch, boli 

plní nadšenia. 

Keď však Ježiš začal od nich vyžadovať vieru, nadšenie sa zmenilo na 

nenávisť. Aby nemuseli odstrániť svoju malovernosť, rozhodli sa odstrániť 

radšej toho, kto im ju pripomínal. 

 Viera nie je len súhlas mysle s náboženskou pravdou. Viera 

je konanie podľa Božej pravdy. S teóriou možno súhlasiť alebo o nej 

donekonečna dišputovať. Skutok možno buď vykonať, alebo nevykonať, 

uveriť a vykročiť, alebo zostať stáť. Paradoxne riziko uspokojiť sa len s 

teóriou najviac hrozí práve tým, čo sa nazývajú „ak�vni veriaci.“

 To, že nám je Ježiš od detstva taký blízky, ako bol svojim rodákom 

v Nazarete, ešte nemusí znamenať, že ho prijímame vo viere a s vierou, že 

nehovoríme iba o ňom, ale aj s ním. 



 Ježiša od prvých chvíľ verejného pôsobenia popri nadšení 

sprevádzalo aj odmietanie, intrigy, snaha zabiť ho. Bol znamením 

pro�rečenia, jedným na pád, iným na povstanie. Smutný koniec Ježišovej 

prítomnos� medzi svojimi v Nazarete bol hneď na začiatku predzvesťou 

Golgoty. Ale aj vzkriesenia. Už tu sa ukázal mocnejší ako �, čo si želali 

jeho smrť. Pokojne prešiel medzi nimi a odišiel, aby na iných miestach 

plnil poslanie, ktoré mu zveril Otec. Zlobu riešil tým, že ďalej konal dobro, 

nenechal sa v�ahnuť do hry svojich pro�vníkov.

 To sú najmenej dve veľmi aktuálne posolstvá aj pre každého z 

poslucháčov evanjelia tejto nedele. Opisovaná udalosť sa to�ž nestala len 

raz v Nazarete. Stáva sa dosť často aj v našom živote. 

 Udalosť nám kladie otázku, či na to, čo o Ježišovi viem, odpovedám 

skutkom, či veriť pre mňa znamená konať. Viem si spomenúť aspoň na pár 

príkladov z uplynulého týždňa? A druhé posolstvo zaznieva z Ježišovho 

pokojného odchodu, keď sa rozhodol prejsť cez rozhnevaný dav. Chce to 

Božiu pomoc a silu, aby sme sa nenechali vyprovokovať do hádok, násilného 

presviedčania, či odradiť pre neporozumenie a zlobu druhých.



Naším poslaním je konať dobro, 
nie odstraňovať zlo. 

Kde je veľká tma, poslúži aj sviečka, 
malý dobrý skutok, príklad, povzbudenie.

Ježiš konal pokojne až do konca, lebo vedel, 
že je s ním Otec, že plní jeho vôľu.

Predpokladom takéhoto pokoja je modlitba – 
živý rozhovor s Bohom, 

posilňujúci vedomie, že Boh je stále pri nás.
I tieto výzvy možno prijať, ale aj odmietnuť.


