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Ročník III.

R.: Ako je dobre oslavovať teba, Pane!

lk 6, 39 - 45
Ježiš rozpovedal učeníkom toto podobenstvo: „Môže viesť slepý 

slepého? Nepadnú obaja do jamy?

Žiak nie je nad učiteľa. Aj keď sa všetko naučí, bude ako jeho 

učiteľ.

Prečo vidíš smietku v oku svojho brata, a vo vlastnom oku brvno 

nezbadáš? Ako môžeš povedať svojmu bratovi: ‚Brat môj, dovoľ, vyberiem 

ti smietku, čo máš v oku,‘ keď vo svojom vlastnom oku brvno nevidíš? 

Pokrytec, vyhoď najprv brvno zo svojho oka! Potom budeš vidieť a budeš 

môcť vybrať smietku, čo je v oku tvojho brata.

Nie je dobrý strom, ktorý rodí zlé ovocie, ako nie je zlý strom, ktorý 

rodí dobré ovocie. Každý strom možno poznať po ovocí. Z tŕnia predsa 

nezbierajú figy, ani z ostružín neoberajú hrozno.

Dobrý človek vynáša z dobrého pokladu svojho srdca dobro a zlý 

človek zo zlého vynáša zlo. Veď z plnosti srdca hovoria jeho ústa.“



Slová evanjelia nás nú�a zamyslieť sa nad tým, aké dôležité sú 
príklady a príkladný život pre druhých. Áno, naozaj, máme príslovie, 
ktoré hovorí, že „príklad brata je najlepším kazateľom“ a ďalšie, ktoré 
hovorí, že „obraz je hodný �sícov slov.“

Nemali by sme zabúdať, že my, kresťania, sme – bez výnimky 
– vodcami, pretože náš krst nám udeľuje účasť na Kristovom kňazstve 
– všetci, ktorí sme prijali krst, sme prijali aj krstné kňazstvo. A každé 
kňazstvo okrem svojho poslania posväcovať a učiť druhých stelesňuje 
aj úlohu viesť.

Áno, svojím správaním – či sa nám to páči, alebo nie – máme 
možnosť stať sa podnetným vzorom pre svoje okolie. Zamyslime sa 
napríklad nad tým, aký vplyv majú rodičia na svoje de�, učitelia na 
svojich žiakov, úrady a úradníci na občanov. A kresťania musia mať v 
dôsledku tohto obzvlášť živé vedomie tejto skutočnos�. Veď predsa 
nemôže viesť slepý slepého.

Pre nás, kresťanov, pla� to, čo hovorili Židia a prvé generácie 
kresťanov o Ježišovi Kristovi: „Dobre robí všetko.“ 

Musíme sa snažiť premeniť na skutky to, v čo veríme a čo 
ohlasujeme ústami. Najväčším nebezpečenstvom sú prispôsobiví 
kresťania, teda ľudia, ktorí sa chvália svojím kresťanstvom, ale v praxi 
ich správanie ukazuje, že neprejavujú charakteris�ckú “radikálnosť” 
evanjelia.

Byť radikálny však neznamená byť fana�cký alebo byť nemierny. 
Ako povedal svätý Ján Pavol II., že ukrižovaný Pán je neprekonateľným 
svedectvom trpezlivej lásky. On nie je fana�cký ani nemierny. Je však 
radikálny, a to až tak, že stotník, ktorý bol prítomný pri jeho smr�, mal 
chuť povedať: „Tento človek bol naozaj spravodlivý.“ 



PÔSTNA DOBA JE NAJVHODNEJŠÍM ČASOM 
NA OSOBNÚ AJ SPOLOČENSKÚ OBNOVU,

KTORÁ NÁS POVEDIE K JEŽIŠOVEJ VEĽKEJ NOCI, 
JEHO SMRTI A ZMŔTVYCHVSTANIU.

Pôstna doba nás vyzýva k obráteniu, ku zmene zmýšľania, 
aby pravda a krása života nespočívali natoľko vo vlastnení, ako skôr 
v dávaní; ani nie tak v zhromažďovaní, ako v rozsievaní dobra a delení 
sa oň.

Prvým rozsievačom je sám Boh, ktorý vskutku veľkodušne 
„pokračuje v rozsievaní semienok dobra medzi ľuďmi.“ Počas Pôstneho 
obdobia sme všetci pozvaní odpovedať na Boží dar tým, že prijmeme 
jeho „živé a účinné“ slovo. 

Vytrvalé počúvanie Božieho slova rozvíja v nás otvorenosť 
a vnímavosť pre jeho pôsobenie, ktoré robí náš život plodným.  Už 
toto nám robí radosť, no ešte väčšiu radosť prináša pozvanie stať 
sa „Božími spolupracovníkmi“ tým, že budeme dobre využívať 
prítomný čas, aby sme aj my rozsievali semená dobra. 

Prvé ovocie zasiateho dobra sa ukazuje v nás samých a v našich 
každodenných vzťahoch aj v tých najmenších dobrých skutkoch. 
U Boha sa nestra� nijaký skutok lásky nech je akokoľvek malý ani 
nijaká „štedrá námaha.“ Ako strom poznáme po ovocí, tak aj život 
plný dobrých skutkov svie� a šíri Kristovu vôňu vo svete. Keď slúžime 
Bohu oslobodení od hriechu prináša to plody posvätenia na spásu 
všetkých.



V skutočnos� vidíme vždy len malú časť plodov toho, čo sme 
zasiali, pretože podľa evanjeliového príslovia „jeden rozsieva a druhý 
žne.“ No práve vtedy, keď sejeme pre dobro druhých, podieľame sa 
na Božej veľkodušnej láske.“ Sia�e dobra pre druhých nás oslobodzuje 
od úzkej logiky osobného zisku, napĺňa naše skutky nezištnosťou a tak 
nás včleňuje do nádhernej panorámy Božích láskyplných plánov.

Božie slovo ešte rozširuje náš pohľad a dvíha ho: hovorí nám, 
že tá skutočná žatva je eschatologická; žatva v posledný deň, ktorý sa 
nikdy nekončí. Defini�vna úroda nášho života a konania je „úrodou 
pre večný život“ ktorá bude naším „pokladom v nebi.“ Sám Ježiš, keď 
chce ilustrovať tajomstvo svojej smr� a zmŕtvychvstania, používa 
obraz semena, ktoré v zemi odumiera, aby prinieslo ovocie. 


