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     Úvodom 
 
 
 
     Kristove podobenstvá sú perlou nielen svetovej biblickej štylistiky, ale aj 
svetovej literatúry  a zostanú vzorom po stránke obsahovej i formálnej. Sú to 
obrazy zo života alebo prírody, ktoré Ježiš Kristus použil na zobrazenie alebo 
vysvetlenie nadprirodzenej pravdy. Sú ako zrkadlá, v ktorých vidíme 
náboženskú pravdu tak, ako je, a pomocou ktorých začíname chápať pravý 
zmysel pravdy, ktorá je ináč ťažko zrozumiteľná. Preto aj sv. evanjelista Matúš 
píše: „Toto všetko hovoril Ježiš zástupom v podobenstvách. Bez podobenstva  
im nehovoril nič, aby sa splnilo, čo predpovedal prorok: ,Otvorím svoje ústa v 
podobenstvách, vyrozprávam, čo bolo skryté od stvorenia sveta“ ( Mt l3, 34-35; 
porov. Ž 78, 2 ). 
     Ak nám teda Kristove podobenstvá podávajú náuku o náboženských 
pravdách, bolo by škodou, ak by sme ich nepoznali. Táto zbierka obsahuje 32 
podobenstiev, ktoré sú spracované vo forme krátkej homílie. Pre tých, ktorí ich 
budú čítať, nech padnú „do dobrej zeme“ ( Mt 13, 8 ). 
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"S Božím kráľovstvom je to tak, 
ako keď človek hodí semeno do zeme..."   ( Mk 4, 26 ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     O rozsievačovi 
 
 
     ( Mt 13, 3-9; Mk 4, 3-9; Lk 8, 5-8 ) 
 
 
     Keď Ježiš Kristus posielal svojich apoštolov do celého sveta, povedal im: 
"Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu" ( Mk 16,   
15 ). Týmito slovami nariadil s najvyššou autoritou odovzdanie svojho posolstva 
všetkým ľudom - a to živým slovom. Každý učeník je teda povinný byť 
svedkom ( Sk 1, 8 ), avšak zvláštnu zodpovednosť majú svedkovia, "ktorých 
Boh vopred určil" ( Sk 10, 41 ), totiž apoštoli a ich pomocníci a nástupcovia  v 
úrade predstaveného cirkevných obcí. Tí majú zvláštne výslovné poslanie a 
zvláštne zasľúbenie Svätého Ducha ( Mt 28, 19; Mk 1, 17 a i. ). 
     Nuž a ako bolo prísne uložené apoštolom  Božie slovo hlásať, tak prísne bolo 
uložené poslucháčom Božie slovo počúvať. Na adresu tých, ktorí neprijmú 
zvestovateľov Božieho slova Spasiteľ vyslovil tieto slová: "Hovorím vám, že 
Sodomčanom bude v onen deň ľahšie ako takému mestu" ( Lk 10, 12 ). Prečo? 
Dôvod je v ďalších slovách: "Kto vás počúva, mňa počúva, a kto vami pohŕda, 
mnou pohŕda. Kto však pohŕda mnou, pohŕda tým, ktorý ma poslal" Lk 1O, 16 ).  
     V podobenstve o rozsievačovi Ježiš vecne, triezvo a realisticky predstavil 
osudy Božieho slova v ľudských srdciach. V obrazoch, ktoré vykreslil, sa môže 
spoznať každý človek a dodnes nestratili svoj význam. Ježiš posiela svojich 
apoštolov a ich nástupcov - biskupov a kňazov - do celého sveta, aby hojne 
rozsievali semeno Božieho slova do ľudských sŕdc. Avšak ľudské srdcia sú ako 
tá zem - tvrdé a suché. A tak len máloktoré sa ujíma, máloktoré padne do dobre 
zeme.  
     Prečo sú ľudia takí nepochopiteľne ľahostajní voči Božiemu slovu? Prečo 
naň tak rýchle zabudnú? Prečo dovolia, aby ho starosti prehlušili, alebo ho Boží 
nepriateľ v ľudskej mysli zlikvidoval prv, než by zapustilo korene? Príčinou tu 
nie je Božie slovo, ale ľudské srdcia, ktoré ho neprijímajú. Božie slovo nie je 
však zabudnuté, nevyjde nazmar. To, čo padne do dobrých sŕdc, prinesie 
"stonásobnú úrodu" ( Lk 8, 8 ) a to nahradí všetko stratené. 
     Zo života sv. Antona pustovníka sa rozpráva, ako vychovával spolubratov, 
ktorí k nemu prichádzali. Prečítal im úryvok zo Svätého písma, a pýtal sa ich, čo 
znamená ten úryvok. Každý odpovedal, ako najlepšie vedel. Len jeden povedal: 
"Ja neviem." Pustovník Anton pochválil toho posledného: "Ten je na správnej 
ceste." 
      
     Len ten, kto nad Božím slovom rozmýšľa a uvažuje o ňom, len ten počuje 
niečo nové. 
     Kdesi sa stalo, že vnúčatá sa posmievali z babičky, že prečo chodí do kostola, 
keď si z Božieho slova nič nezapamätá. Babička dala vnukovi do rúk sito a 



povedala: "Napusť do neho vodu!" "Ale babička, veď voda sa v site neudrží." 
"Len to urob!" Keď vnuk doniesol sito, povedala: "Pozri sa! Voda síce vytiekla, 
ale sito ostalo mokré. Tak vidíš, že do chrámu nechodím nadarmo." 
     Aj my sa často sťažujeme, že máme pamäť ako sito. Ide o to, aby si každý 
zapamätal to, čo osloví dnes priamo jeho. Božie slovo máme všetci na dosah 
ruky. Ak po ňom nesiahneme, často nesiahame, nečudujme sa neplodnosti 
svojho života. Sväté písmo - táto kniha kníh - má mať svoje stále miesto na 
našom stole ako každodenný chlieb. 
     Ježiš Kristus pri jednej príležitosti povedal svojim učeníkom tieto slová: 
"Blahoslavené oči, ktoré vidia, čo vidíte vy. Lebo hovorím vám: Mnohí proroci 
a králi chceli vidieť, čo vidíte vy, ale nevideli, a počuť, čo vy počujete, ale 
nepočuli" ( Lk 1O, 24 ). Áno, tisíce bohabojných ľudí žilo, ktorí túžobne 
očakávali Mesiáša a radi by boli počuli jeho učenie, ale sa nedožili tejto milosti. 
Nám je daná táto milosť, ale ako je málo tých, ktorí s ochotou počúvajú Božie 
slovo a zachovávajú ho. 
     Ako veriaci kresťania radi a ochotne počúvajme Božie slovo. Začnime hneď 
teraz tvrdú cestu, skalnatú pôdu, pichľavé tŕnie meniť na úrodnú pôdu. Cesta sa 
dá rozorať, skypriť, skaly rozdrviť a tŕnie spáliť. Keď to dokážeme, prerobíme 
svoju dušu na úrodnú zem, na ktorej Božie slovo vyklíči do skutkov lásky  k 
Bohu a blížnemu.  Veď  to  nie  je ľudské  slovo, ale Božie, ktoré  v nás pôsobí  
( l Sol 2, 13 ). Len tak budeme patriť k tej Kristovej rodine, o ktorej Ježiš 
povedal: "Mojou Matkou a mojimi bratmi sú tí, čo počúvajú Božie slovo a 
uskutočňujú ho" ( Lk 8, 21 ). Veď rozsievač seje zrno aby padlo do dobrej zeme 
a prinieslo úrodu. Podobne aj rozsievač Božieho slova ho hlása pre nás, aby 
padlo do dobrých sŕdc a prinášalo náležitú úrodu dobrého života a skutkov. Tak 
o tom povedal sám Ježiš: "Skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo a 
zachovávajú ho" ( Lk 11, 28 ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      



 
    O kúkoli medzi pšenicou 
 
 
     ( Mt 13, 24-3O ) 
 
 
     Pri jednej ceste do Jeruzalema sa apoštoli zastavili v ktorejsi samaritánskej 
dedine. Tí ich ale neprijali. Apoštol Jakub a Ján povedal: "Pane, máme povedať, 
aby zostúpil oheň z neba a zničil ich?" ( Lk 9, 54 ). Ježiš sa k nim obrátil a 
pokarhal ich. 
     Hádam tak by konal nejeden z nás pri pohľade na to, koľko zla a 
nespravodlivosti je vo svete... Prečo to Pán Boh trpí? Prečo sa množí zlo a jeho 
stále viac? Prečo sa kúkoľ premnožuje a pšenice ubúda?.. Či nevidí, ako sa zlým 
dobre vedie, kým dobrí trpia? 
     Po oslobodení istého koncentračného tábora v druhej svetovej vojne našli v 
jednej cele na stene nápis, ktorý tam v zúfalstve vyryl väzeň: "Bože, kde si?" 
     Aký je teda ten Kristov postoj? Pekne je vyjadrený aj v podobenstve o kúkoli 
medzi pšenicou. 
     "Nebeské kráľovstvo sa podobá človekovi, ktorý zasial na svojej rodili dobré 
semeno. Ale kým ľudia spali, prišiel jeho nepriateľ, prisial medzi pšenicu kúkoľ 
a odišiel" ( Mt 13, 24-25 ). Keď siatina vyrástla a začala vyháňať do klasu, vtedy 
sa ukázal aj kúkoľ. Sluhovia boli prekvapení a boli ochotní kúkoľ hneď vytrhať. 
Ale múdry hospodár povedal: "Nie, lebo pri zbieraní kúkoľa by ste mohli 
vytrhnúť aj pšenicu. Nechajte oboje rásť až do žatvy. V čase žatvy poviem 
žencom: Pozbierajte najprv kúkoľ a poviažte ho do snopov na spálenie, ale 
pšenicu zhromaždite do mojej stodoly" Mt 13, 29-3O ). 
     Podobenstvo nás poučuje ako ďaleko od Kristovho ducha boli nielen 
nepohostinní Samaritáni, ale aj dvaja poprední apoštoli Jakub a Ján. Zabudli na 
Kristov veľkomyseľný postoj k "hasnúcemu knôtiku" ( Mt 12, 2O ) a na jeho 
trpezlivosť, s akou očakával obrátenie márnotratného syna (Lk 15, 2O ). Pán 
Ježiš neprišiel ako sudca a pomstiteľ, ale ako záchranca ( Lk 9, 56 ). Slová a 
príklad odpúšťajúceho Pána na kríži budú pôsobiť vo sv. Štefanovi ( Sk 7, 6O ); 
v Pavlových napomenutiach proti pomste ( Rim 12, 19 ),  a v poučení v 
skutkoch mnohých svätcoch a vyznávačoch až po dnešnú dobu ( biskup Pavol 
Gojdič a i. ). Väčším hrdinstvom je premôcť zlo dobrotou než silou svalov a 
zbraňami.  
     Z podobenstva tiež vyplýva, že zlo sa veľmi často vplieta medzi dobro. Chce 
sa mu podobať, aby nebolo tak viditeľné. Ale napriek tomu, že je vo svete 
mnoho zla, nemáme byť tým znechutení. Svojím prenáhleným postojom k zlu 
môžeme narobiť ešte viac zla. Zlých netreba posudzovať a zvolávať na nich 
Boží trest, aby sme ich nepopudzovali voči sebe. Kúkoľ ostane vždy len 
kúkoľom a pšenica pšenicou... On chce, aby rástli dobrí so zlými. Čaká, že tí 



dobrí svojím životom strhnú tých zlých.  Zlí sa môžu polepšiť a dobrota dobrých 
sa môže vyskúšať, aby si zaslúžili tým väčšiu odmenu.  
     Hlavný dôraz sa však kladie na skutočnosť, že Spasiteľ bude "v čase žatvy" 
súdiť živých i mŕtvych. "Syn človeka príde v sláve svojho Otca so svojimi 
anjelmi a vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov" ( Mt 16, 27 ). Ale najprv 
sa má ukázať, aká je veľká Božia trpezlivosť s ľuďmi a ako si máme dávať 
pozor, aby sme hneď každého neposudzovali. 
     Charles de Foucauld bol v mladosti zlým chlapcom, ľahkomyseľným 
dôstojníkom. Až potom zásluhou kňaza začal vážne brať svoju vieru a žil na 
Sahare zabúdajúc na seba a slúžiac iným. Napokon ho zastrelili Tuarégovia. 
Pochovali ho na Sahare. Až po jeho smrti si ľudia uvedomili jeho veľkosť a 
krásu jeho duše. Mnohí ľudia sa nadchli za neho, žijú ako on v bezženstve, 
chudobe, aby pomáhali celým srdcom a zo všetkých síl tým, ktorí sú biedni a 
slabí. Čo by sme mali dnes, keby Boh ten kúkoľ vykántril v  jeho mladých 
rokoch! 
     V l7.storočí žila vo Francúzsku zbožná slúžka Armella, ktorá zomrela v 
chýre svätosti. Bola veľmi chudobná a nevedela ani čítať. Zato ale bola všímavá 
a veľmi dobre vedela čítať z knihy Božej prírody. Zo všetkého si brala poučenie. 
Tak napr. pri čistení obilia pozorovala ako sa pšenica oddeľuje od pliev. 
Povedala, že i pri Poslednom súde Boh takto oddelí dobrých od zlých. 
     Uvedomme si, že i medzi nami je dosť pliev a kúkoľa. Nie všetci sme ideálni. 
Je dosť medzi nami slabých, hriešnych, nemilosrdných... Položme si preto ruku 
na srdce a úprimne sa vyznajme, že ani my nie sme takí, akí by sme mali byť 
podľa Božej vôle. Odstraňujme zo svojho vnútra zlo, hnev, pýchu. Majme 
trpezlivosť s druhými, ako je Boh trpezlivý voči nám.  Snažme sa ale byť 
lepšími a pracujme aj na polepšení druhých. Ostatné prenechajme Bohu. On na 
konci sveta oddelí dobrých od zlých a urobí konečný poriadok. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     O horčičnom zrnku a o kvase 
 
 
     ( Mt l3, 31-33; Mk 4, 3O-32; Lk 13, l8-21 ) 
 
 
     V podobenstve o rozsievačovi bolo povedané, že len štvrtá čiastka semena 
priniesla úžitok ( Mt 13, 8 ). V druhom podobenstve - o kúkoli medzi pšenicou - 
sa zasa hovorí, že nepriateľ aj do tej štvrtej čiastky zasial kúkoľ a usiloval sa 
otráviť aj tú štvrtú čiastku  ( Mt 13, 25 ). Ak sa veci majú takto, škoda sa 
namáhať. Práca na šírení Božieho kráľovstva nemá zmysel,  pomysleli si nielen 
apoštoli, ale aj ostatní, ktorí počúvali Ježiša na brehu pri mori ( Mt 13, 1-2 ). 
     Ježiš to spozoroval a chcel im dodať odvahu, že jemu nikdy nešlo o 
množstvo, o veľké masy. Jemu ide skôr o vnútorné presvedčenie. O Božie 
kráľovstvo, ktoré je v nás. Ide mu o našu osobnú dokonalosť. Na každom 
jednom z nás mu záleží... Preto im povedal ďalšie dve krátke podobenstvá, 
ktorými ukázal na to, že Božie dielo bude rásť, aj keby sa celý svet sprisahal 
proti nemu. Boh nie je viazaný ľudskou mierou ( porov. Iz 55, 9 ), nepotrebuje 
slávnostné položenie základného kameňa, veľký začiatok a pod. Božie diela 
začínajú väčšinou v skrytosti a ticho. A na nepomere medzi začiatkom a 
výsledkom sa prejavuje predovšetkým Božia moc. 
     Prvé je o horčičnom zrnku, "ktoré človek vzal a zasial na svojej roli" ( Mt 13, 
31 ). Horčičné zrnko "je síce najmenšie zo všetkých semien, ale keď vyrastie, je 
väčšie než ostatné byliny a je z neho strom, takže prilietavajú nebeské vtáky a 
hniezdia na jeho konároch" ( Mt 13, 32 ). 
     V druhom a tiež veľmi kratučkom podobenstve prirovnáva nebeské 
kráľovstvo ku "kvasu, ktorý žena vezme a vmiesi do troch mier múky, až sa 
všetko prekvasí" ( Mt 13, 33 ). 
     Tieto krátke podobenstvá hlásajú svetu, že Boh používa malé veci k tomu, 
aby zahanbil a poučil tých, ktorí si z Kristovho učenia robili a robia posmech. A 
predsa toto učenie, naoko také nepatrné, si stále kliesni cestu dopredu "po celom 
svete na svedectvo všetkým národom" ( Mt 24, 14 ). Najprv je maličké, také 
malé ako horčičné semienko. Napokon prerástlo všetky byliny, stalo sa 
stromom, na konároch ktorého oddychovali nebeské vtáky a robili si hniezda. 
     Šírenie Božieho kráľovstva prirovnal Ježiš ku kvasu, ktorý žena zapravila do 
troch mier múky. Kvas dal do pohybu svoju nesmiernu a vnútornú silu a nalial 
nový život do mŕtvej masy múky. Tak aj Božie slovo pôsobením Svätého Ducha 
ožilo v srdciach židov a pohanov a zmenilo ich na horlivých kresťanov. Svoju 
činnosť neobmedzilo len na ľudí žijúcich v oblasti Palestíny, ale na všetkých 
ľudí "až po samý kraj zeme" ( Sk 1, 8 ). Pracuje stále, pracuje aj dnes a bude 
pracovať a prinášať hojné ovocie "po všetky dni až do skončenia sveta" Mt 28, 
2O ). 



     Ako príklad možno uviesť hoci len polhodinovú manifestáciu veriacich 
25.marca l988 v Bratislave. Účastníci stáli na Hviezdoslavovom námestí 
pokojne so sviečkami, modlili sa a spievali. Nik nevytŕhal dlažbu, nerozbíjal 
okná, neprevracal autá, nestaval barikády, nehádzal kamene do príslušníkov 
ozbrojených zložiek ani im nekládol fyzický odpor, keď tichý, ale rozhodný 
postoj manifestujúcich potláčali. Tu sa u veriacich výrazne prejavila sila 
pôsobenia Svätého Ducha, ktorá zvíťazila nad vášňami. 
     Tak ako kvas prenikne celé cesto, tak aj Kristovo učenie má preniknúť 
všetkými oblasťami nášho života. Kresťan sa nesmie stiahnuť do ulity svojho 
súkromia a hovoriť: "Robte si čo chcete, ale bezo mňa!" Jeho úlohou je pokrstiť 
celé ľudské bytie, zmýšľanie i konanie a niesť Kristovo zmýšľanie do všetkých 
oblastí každodenného života. Pôsobením Svätého Ducha sa má stať akoby 
mohutným stromom, v konároch ktorého by našli mnohí svoj odpočinok. 
Preniknúť svetom ako kvas cestom, aby skvasilo celý zemský povrch. Takto 
posilnení a preniknutí Božím učením sa stať opravdivým požehnaním zeme.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 
    O poklade v poli 
 
 
     ( Mt 13, 44 ) 
 
 
     Boh pozná dobre človeka a vie, že tajomnosť a skrytosť vzbudzuje náš obdiv, 
záujem a zvedavosť. Vždy je nám milé to, k čomu sa iba po dlhom hľadaní 
dopracujeme. Preto i získanie Božieho kráľovstva Ježiš prirovnal ku skrytému 
pokladu v poli. 
     "Nebeské kráľovstvo sa podobá pokladu ukrytému v poli. Keď ho človek 
nájde, skryje ho a od radosti z neho ide, predá všetko, čo má, a pole kúpi" ( Mt 
13, 44 ). 
     Nebeské kráľovstvo je najväčším pokladom, aký za svojho života môžeme 
získať. Má nesmiernu cenu a hodnotu. Poklad v tomto prípade  je vyjadrením 
tejto hodnoty. Je nájdený náhodne, nie na vlastnom poli, ale na cudzom. Človek, 
ktorý ho našiel, urobil všetko, aby toto pole kúpil. Je ochotný kvôli nemu sa 
zrieknuť všetkého čo má, len aby ho získal. 
     Toto krátke podobenstvo nie je len teoretickou ilustráciou ceny spásy, ale aj 
napomenutím, aby sme z poznania hodnoty spásy vyvodili osobné dôsledky a o 
dosiahnutie spásy sa usilovali všetkými silami. S rovnakým úsilím, aké 
vynaložil chudobný roľník na získanie pokladu, má sústrediť svoje sily aj 
kresťan  na dosiahnutie spásy. Spása má byť ústredným bodom túžob, 
myšlienok a práce, pretože nám dáva tie najhodnotnejšie poklady: Božie 
synovstvo, právo na večný život, hlboký zmysel pozemských bolestí a radostí, 
istotu proti všetkým životným problémom, pokoj srdca a lásku v najčistejšej 
forme... Na dosiahnutie tohto pokladu nie je márne žiadna obeť a námaha. 
     Mučeníci a vyznávači, od rímskych katakomb až po dnešné časy, nám 
ukazujú správne pochopenie tohto Kristovho podobenstva. Tí všetci obetovali 
život, majetok, rodinné šťastie, vlasť, kariéru, povolanie a dobré meno pre Božie 
kráľovstvo. 
     V životopise Edity Steinovej, konvertitky zo židovstva, karmelitánky, 
zavraždenej Nemcami v Osvienčime, nachádzame zaujímavý príbeh. 
     Vo Frankfurte stretla Edita svoju priateľku. Rozhodli sa prezrieť si mesto. 
Najväčší dojem na ne urobila katedrála. A tu je charakteristická vec: nie krása 
architektúry, sochárstva a obrazov im utkvela v pamäti, ale opustená žena, 
pohrúžená do modlitby. Pre Editu to bolo prvé zjavenie Boha prítomného v 
katolíckych chrámoch. "Pre mňa to bolo niečo úplne nové. Nikdy na to 
nezabudnem..." 
 
 



     Po rokoch Edita Steinová svoje obrátenie a povolanie spájala s modlitbou tej 
neznámej, jednoduchej ženy. I pre ňu bol Boh dovtedy skrytým pokladom v 
poli. 
     Keď čítame nejaký román, v duchu si želáme, aby sa dobre skončil... Na 
svete však niet dôležitejšieho románu, ako ten, ktorý si píšeme sami vlastným 
životom. Aby sa ten náš život dobre skončil, musíme hľadať a nájsť jeho 
skutočnú hodnotu - večnú spásu. Pre toto musíme obetovať aj tie najväčšie 
hodnoty. 
     V Knihe Plná slávy od anglického spisovateľa B.Marshala hovorí kanonik 
Dulfy toto: "Nemyslíme si, že sa raz prebudíme a budeme v nebi!" 
     Nebo - to nie je niečo, čo sa dáva zadarmo. Musíme byť ochotní niečo za 
neho zaplatiť. Zadarmo sa nebeské kráľovstvo nedáva. Ukradnúť ho tiež 
nemožno. Možno ho však kúpiť. A pretože je to najvyššia hodnota, treba sa 
kvôli nej zriecť mnohého, často aj všetkého. A len ten ho získa, kto si ho ocení 
všetkým tým, čo má. Kto tak neurobí, nie je ho hoden ( Mt 10, 38 ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 



 
     O vzácnej perle 
 
 
     ( Mt 13, 45-46 ) 
 
 
     Perla vyjadrovala už v Starom zákone vysokú hodnotu. Človek, ktorý pozná 
pravú hodnotu perly, je ochotný dať za ňu všetko, aby ju získal. 
     K tejto vzácnej perle prirovnáva Ježiš nebeské kráľovstvo v tomto krátkom 
podobenstve: "Nebeské kráľovstvo sa podobá aj kupcovi, ktorý hľadá vzácne 
perly. Keď nájde veľmi vzácnu perlu, ide, predá všetko, čo má, a kúpi ju" ( Mt 
13, 45-46 ). 
     Na rozdiel od predchádzajúceho podobenstva o poklade v poli, v tomto 
podobenstve kupec hľadá a porovnáva perly. Lebo sú aj falošné perly, za lacné 
peniaze. Ale sú i veľmi drahé, no falošné. Keď nájde tú pravú a vzácnu, 
rozhodne sa pre ňu predať všetko a kúpi ju. 
     Podobenstvo o vzácnej perle opisuje nebeské kráľovstvo ako niečo vzácne, 
krásne a bohaté, že sa človek ochotne vzdá všetkého ostatného, aby toto 
kráľovstvo získal. K tomu človeka nikto nenúti, pretože sa k tomu sám rozhodol. 
Hľadal a našiel. Sám sa z toho teší, lebo našiel pravú hodnotu a zmysel svojho 
života. 
     Svetoznámy hudobný skladateľ Fryderyk Chopin ( 81O-1849 ) oplyvnený 
slávou a spoločnosťou ľahkomyseľných priateľov, upadal vo svojom 
náboženskom živote. Stratil aj vieru v Boha. Keď ťažko chorý  ležal opustený 
vo svojom dome, navštívil ho priateľ z detstva. Ten sa zatiaľ stal kňazom. Jeho 
návšteva a priateľské slová neboli daromné. Chopin sa rozhodol vrátiť sa k 
Bohu. Vyznal sa z celého života. Potom so slzami v očiach pobozkal kríž a 
povedal: "Teraz som pri prameni šťastia." 
     V roku 1933 zomieral slávny rakúsky lekár dr. Jozef Pozner. Kňaz, ktorý ho 
zaopatroval, hovorí o jeho posledných chvíľach života toto: "Potom mi bolo 
dožičené byť svedkom posledného vyznania viery slávneho učenca. Keď boli 
posvätné obrady skončené, povedal: Verím v jedného Boha... Nikdy som 
nepočul z úst človeka takéto vyznanie. Bolo to ako záverečný kameň v celej 
budove jeho životného diela. Bolo to ako klopanie na brány večného života." 
     Aj v podobenstve o vzácnej perle vidíme, že človek, ktorý hľadal vzácne 
perly, musel poznať jej hodnotu. Preto ju kúpil. A veľmi sa z toho raduje. 
Podobne aj kresťan musí poznať hodnotu nebeského kráľovstva. Ako? Boh sám 
vložil do srdca každého človeka tento nepokoj, o ktorom povedal už sv. 
Augustín, že naše srdce sa nedá ničím upokojiť, iba v Bohu. Tento nepokoj je 
počiatočnou Božou milosťou, a kto ju neubije vlastnou vinou, bude hľadať 



vyššie hodnoty a nájde cestu k spáse. Tu nejde len o nádej, ale o istotu z 
Božieho zasľúbenia. 
     Príklad z nedávnych rokov. 
     Dve inžinierky prepustili z podniku kvôli náboženstvu. Po nejakom čase 
napísali bývalým kolegom okrem iného toto: "Dlho sme hľadali zamestnanie. 
Každý sa nás bál. Teraz pracujeme na poľnohospodárskom družstve. Nebolo 
ľahké zvykať si. Je to celkom iný život. To však, čo sme získali, je 
neporovnateľne väčšie: sloboda. Konečne môžeme žiť podľa svojho 
presvedčenia a svedomia, bez ohľadu na ľudí okolo seba a bez strachu pred 
udavačmi ( A. Hlinka: Ozvena Slova ). 
     Sú ľudia, ba i celé národy, ktoré ešte nikdy alebo veľmi dlho nemuseli platiť 
nič za perlu viery. Ale boli aj takí, ktorí veľmi platili - a vysokou cenou! 
     Podstatným prvkom podobenstva o vzácnej perle je drahocennosť kráľovstva 
a z toho vyplývajúce úsilie kresťana o dosiahnutie spásy. Len ten ju dosiahne, 
kto pre ňu obetuje všetko. To je pravda, na ktorej sa nedá nič meniť. Ak nám 
naozaj na tom záleží, máme sa dobre zamyslieť nad touto základnou pravdou 
nášho života: Poznať cenu Božieho kráľovstva a získať ho. Túto povinnosť nám 
uložil sám Ježiš Kristus, keď v reči na vrchu povedal: "Hľadajte teda najprv 
Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše" ( Mt 6, 
33 ). Podľa týchto slov všetko to, čo na tejto ceste pri hľadaní stratíme, pri jeho 
nájdení stonásobne dostaneme a budeme dedičmi večného života ( Mt 19, 29 ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      
 
     O rybárskej sieti 
 
 
     ( Mt 13, 47-5O ) 
 
 
     O povolaní prvých dvoch apoštolov Šimona a jeho brata Ondreja nám hovorí 
Sväté písmo, že ich Ježiš videl na brehu Galilejského mora "ako spúšťajú sieť do 
mora;  boli totiž rybármi" ( Mt 4, 18 ). Vtedy im povedal: " Poďte za mnou a 
urobím z vás rybárov ľudí" ( Mt 4, 19 ). Oni počuli jeho volanie, nechali svoje 
siete a išli za ním. Podobne pozval aj ďalších dvoch bratov - Jakub a Jána ( Mt 
4, 21 ). 
     Apoštoli boli zväčšia rybári. Lov rýb bol ich denným zamestnaním. Na 
vlastné oči videli, ako sa do siete zachytávajú rôzne druhy rýb. K tejto rybárskej 
sieti hodenej do mora prirovnal Ježiš nebeské kráľovstvo. Apoštoli túto prácu 
dobre poznali. Veď neraz aj oni tak robia, keď "vytiahnu ju na breh, posadajú si, 
dobré vyberú do nádob a zlé vyhodia von" ( Mt 13, 48 ). 
     "Tak bude aj na konci sveta: vyjdú anjeli, oddelia zlých od spravodlivých a 
hodia ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami" ( Mt 13, 49-5O ). 
     Ježiš Kristus toto podobenstvo hovorí apoštolom a zaoberá sa v ňom hlavne  
úlohou apoštolov a ich nástupcov. Apoštolské poslanie porovnáva s prácou 
rybára. Rybárstvo symbolizuje prácu vynaloženú na spásu ľudí. Ako sa do siete 
dostávajú ryby zlé i dobré, tak aj apoštoli a ich nástupcovia zahrňujú Kristovým 
učením všetkých ľudí. Takto sa aj do siete nebeského kráľovstva dostávajú ľudia 
dobrí i nehodní. Konečná podoba Božieho kráľovstva bude vytriedením 
dobrých, ktorí sa dali zachrániť Božou milosťou. K tomu však dôjde až na konci 
vekov ( porov. Mt 19, 28 ). 
     Údel spravodlivých sa tu nespomína. Je tu však jasný z podobenstva. Údel 
zlých je ten istý ako údel kúkoľa medzi pšenicou ( Mt 13, 24-3O ). Čím je tam 
čas žatvy, tým je v tomto podobenstve triedenie rýb. "Hodia ich do ohnivej pece. 
Tam bude plač a škrípanie zubami ( Mt 13, 5O ). Večné zavrhnutie je tu jasným 
Kristovým učením. Je preto naivným a osudným sebaklamom pokúšať sa o 
podvodné zamlčanie existencie pekla.  Ježiš aj tu pripomína, aké dôležité je tu 
rozhodnutie pre Boha, alebo proti nemu. 
     Sv. František Borgiáš kľačal raz vo svojej cele v hlbokom rozjímaní. Po 
lícach mu stekali slzy, na čele sa mu perlili kvapky potu a triasol sa na celom 
tele. "Čo ti je?" - pýtal sa ho brat mních. Odpovedal: "V myšlienkach som 
zostúpil do pekelných hlbín a od strachu sa trasiem, aké je to strašné miesto ." 
     Čo je to vlastne peklo? Čo o ňom vieme?  Je  to  vlastne odlúčenie od Boha   
( porov. KKC, lO57 ). "Odíďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa, ktorý je 
pripravený diablovi a jeho anjelom!" ( Mt 25, 41 ). 



     Podobenstvo nás tiež učí, že máme prijímať všetkých, ktorí sa hlásia ku 
Kristovi. Naším poslaním nie je súdiť, ale svedčiť. Až konečné posúdenie bude 
riešením otázky, kto do nebeského kráľovstva patrí a kto nie ( porov. KKC, 
1060 ).  
     Slávny perzský básnik Saadi ( 1213-1292 ) ako chlapec sedel pri otcovej 
posteli a čítal Korán. Všetci v dome spali, okrem nich dvoch. Saadi povedal 
otcovi: "Všetci tu spia, nikto sa nemodlí, nečíta sväté knihy, sú ako mŕtvi." Otec 
mu ale odpovedal: "Lepšie by bolo, keby si i ty spal, než aby si odsudzoval 
ľudí." 
     Nie je teda ani našim poslaním, aby sme posudzovali ľudí, ktorí prichádzajú 
do Kristovej Cirkvi. Nemáme právo odsudzovať ani toho najväčšieho hriešnika. 
Ak Ježiš prirovnáva Božie kráľovstvo k rybárskej sieti, potom Kristova Cirkev 
je z jeho vôle v podstate misijnou spoločnosťou. Preto každý duchovne vyspelý 
kresťan má byť Kristovým rybárom alebo aspoň pomocníkom úradných rybárov 
Cirkvi. Ako? Dobrým príkladom! A k dobrému príkladu pripojiť aj modlitbu, 
aby Kristova krv, ktorá bola vyliata za všetkých, priniesla svoje hojné ovocie, 
aby bolo čím menej tých, ktorí budú hodení "do ohnivej pece" ( Mt 13, 50 ). 
     Pápež Ján Pavol I. vo svojom príhovore pred poludňajšou modlitbou Anjel 
Pána v nedeľu 24. septembra 1978 o. i. povedal: "Nech sa každý z nás snaží 
,nakaziť´ druhých svojou dobrotou a láskou, ktorej učil Ježiš..." 
     Nuž a čo sa týka nás, nedôverujme si príliš. Dnes stojíme pevne, zajtra 
môžeme padnúť. Dávid bol človek svätého života a padol. Nech sa preto z 
našich úst vznáša modlitba za stálosť v dobrom a za vernosť v Božej službe. Len 
tak máme istotu a záruku, že zo siete, ktorá sa každým dňom približuje k brehu 
večnosti, nás Boží anjeli vyberú medzi dobrých. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     O zasiatom semene 
 
 
     ( Mk 4, 26-29 ) 
 
 
     Nebeské kráľovstvo je úkazom, tak cudzím človekovi, že ho bez Božieho 
zjavenia nechápe. Ani Kristovi učeníci ho nechápali. Nechápali a nemohli ho 
chápať pre jeho božskú stránku. Len Kristove slová odhaľujú čiastočne clonu z 
tohto tajomstva. Najmä podobenstvami sa im ho snažil priblížiť a 
zrozumiteľným urobiť "podľa toho, ako boli schopní počúvať" ( Mk 4, 33 ). 
     V jednom z nich, o zasiatom semene, hovorí: 
     "S Božím kráľovstvom je to tak, ako keď človek hodí semeno do zeme; či spí 
alebo vstáva, v noci či vo dne, semeno klíči a rastie a on ani o tom nevie. Zem 
sama od seba prináša úrodu: najprv steblo, potom klas a napokon plné zrno v 
klase. A keď úroda dozreje, hneď priloží kosák, lebo nastala žatva" ( Mk 4, 26-
29 ). 
     Týmto milým a krátkym podobenstvo, ktoré mnohí považujú akoby za 
pokračovanie podobenstva o rozsievačovi, vysvetľuje Ježiš význam Božieho 
kráľovstva, poukazujúc v ňom i na svoju vlastnú úlohu. On totiž vykoná svoju 
prácu a odíde. Zasiate semeno klíči, rastie a raz dozrie, ale spôsobom a rytmom, 
ktorý pre človeka zostane navždy tajomstvom. Semeno necháva rásť a dozrieť 
až do žatvy; v biblickej reči do konca sveta ( Mt 13, 3O ). Až potom príde 
Božský rozsievač k žatve ( porov. Zjv 14, 14-16 ); teda až v čase žatvy, nikdy 
nie hneď po žatve, ako to očakávali mnohí učeníci ( porov. Lk 19, 11 ). Tým 
dostávame napomenutie k trpezlivosti ( Jak 5, 7 ) a k pevnej dôvere. Svet sa 
nevyvíja smerom ku katastrofe, ale k žatve. Raz semeno dozrie, keď sa ukončia 
Božie plány s tvorstvom. Zatiaľ je potrebné očakávať sľúbený Kristov druhý 
príchod: "Buďte podobní ľuďom, ktorí očakávajú svojho pána..., ako príde a 
zaklope" ( Lk 12, 36 ). 
     V tomto podobenstve Ježiš zdôrazňuje spoluprácu človeka s Božou milosťou. 
Ale tu si musí aj uvedomiť, že rozhodujúcu časť spásy koná Boh, človek je len 
spolupracovníkom. Vnútorná sila milosti je tu taká mocná, že nahradí i ľudskú 
nedostatočnosť, pokiaľ mal človek dobrú vôľu. A toto núti človeka k dobrému 
životu. 
     O bl. Viliamovi Aiselínovi ( + 1588 ), novicovi z rehole premonštrántov,  
čítame, že raz, keď počúval kázeň o Poslednom súde, rozplakal sa. Veľmi sa bál 
Božieho súdu. Jeho predstavený mu povedal: "Táto dôležitá pravda nie je nám 
zjavená preto, aby nás strašila, ale aby nás povzbudila k spravodlivému životu  
     V Gogoľovom románe Revízor čítame, ako náčelník mestečka spolu so 
skupinou úradníkov nepreberá v zneužívaniach a lotrovstvách. Ale predsa má 
strach z príchodu revízora vyslaného vládou. Keď práve prichádza, usilujú sa ho 
podplatiť, zdemoralizovať a vtiahnuť do svojich machinácií. Ale ukáže sa, že 



hosť, ktorý prišiel, nie je tým, za koho ho pokladajú. Namiesto neho prichádza 
opravdivý revízor, pred ktorým sa naozaj bude potrebné zodpovedať za 
zneužívanie svojho postavenia i poslania. 
     Koniec sveta - účtovanie. Áno, raz naozaj nastane. Prv však nastane koniec 
môjho i tvojho života. Odídeme, zomrieme, budeme súdení. Ako obstojíme? 
"Ak sa spravodlivý ťažko zachráni, kde sa podeje bezbožný a hriešnik? ( l Pt 4, 
18 ). 
     Hans Christian Andersen ( 1805-1875 ), dánsky spisovateľ a dramatik, na 
sklonku svojho života už ako slávny starec napísal svoj vlastný životopis s 
príznačným názvom: Rozprávka môjho života,  ktorý dokončil v roku svojho 
skonu: "Môj život" - píše v ňom  - "to bola naozajstná rozprávka, taká bohatá a 
ľúbezná." 
     Kiež by to o sebe mohol povedať každý jeden z nás až príde koniec nášho 
života. Urobme si teda včas dobré predsavzatia, že naplníme svoj život tak, ako 
chce Boh, aby sme "dali dobrú odpoveď na prísnom Kristovom súde" ( z liturgie 
sv. Jána Zlatoústeho ). A verme, že ak ukážeme dobrú vôľu k spáse. Že ten, kto 
začal v nás dielo spásy, že ho aj dokončí ( Flp 1, 6 ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     O smietku a brvne 



 
 
     ( Mt 7, 3-5; Lk 6, 39-42 ) 
 
 
     Máločo je také zhubné na ľudskom jazyku ako posudzovanie. Veď sú ľudia, 
ktorí nenechajú na pokoji nikoho a pred ich jazykom si nik nie je istý. Nik by  
nedokázal porátať slzy, ktoré si vynútil tento zlozvyk. Múdry Sirach hovorí: 
"Úder bičom vyvoláva sinku; úder jazyka láme až kosti. Mnohí padli ostrím 
meča, ale nie tak, ako čo zahynú pre jazyk" ( 28, 21 ). 
     Spravodlivosť a láska žiadajú, aby nebol človek "ďalekozrakým" a nevidel 
len chyby iných. Keď Ježiš vo svojej reči na vrchu hovoril o posudzovaní, pridal 
aj toto podobenstvo: 
     "Prečo vidíš smietku v oku svojho brata, a vo vlastnom oku brvno nezbadáš? 
Alebo ako môžeš povedať svojmu bratovi: ,Dovoľ, vyberiem ti smietku z oka´. 
A ty máš v oku brvno?! Pokrytec, vyhoď najprv brvno zo svojho oka! Potom 
budeš vidieť a budeš môcť vybrať smietku z oka svojho brata" ( Mt 7, 3-5 ). 
     Ježiš tu nezakazuje posudzovanie samo o sebe; viedlo by to k neporiadku a k 
nezodpovednosti, keby nesmeli kritizovať rodičia a vychovávatelia, rôzni 
predstavení a opravdiví priatelia. Naopak, sám výslovne žiada bratské 
napomenutie ( Mt 18, 15 ). V tomto podobenstve však hovorí o tom, aby sme 
mali správnu mieru kritiky a prísnosti k sebe, a až  potom budeme mať správny 
pohľad na druhých. A ak u seba nájdeme celé brvná, ktoré musíme odstrániť, 
nebudeme mať mnoho času na kritiku druhých. 
     Tieto Kristove slová sa vzťahujú na nás všetkých. Málokde totiž nájdeme 
človeka, ktorý by nerád zametal pred cudzím dvorom. My sme zväčša slepí, ak 
ide o naše chyby a bárs by boli aké veľké, my ich nevidíme. Ľahko je 
posudzovať druhých, ale ťažko súdiť seba. Kdekoľvek sa zídu dvaja alebo traja, 
začnú ohovárať štvrtého, ktorý nie je prítomný a ktorý sa nemôže brániť. 
     Spisovateľ Arnold Bronnen  v knihe Ezop spomína túto Ezopovu bájku: 
     Človek nesie na pleciach vrece. V jeho zadnej časti má svoje viny - ktoré 
nevidí, v prednej časti poklesky druhých , ktoré má stále pred očami. Z toho 
dôvodu človek je skôr náklonný zametať pred cudzím domom ako pred 
vlastným, i keď tých smetí bude pred jeho domom pomerne viac. 
     Bol nakrútený film Manželský život. Manželia stoja pred súdom v 
rozvodovom konaní. V prvej časti filmu je zachytená manželova výpoveď. 
Všetko, čo hovorí,  sa zároveň premieta. Divák, ktorý to sleduje, je na strane 
manžela. Je presvedčený, že zlo spáchala manželka. 
     V druhej časti o príčinách manželského nedorozumenia hovorí manželka. A 
tu sa divák presvedčuje, že to nebolo všetko tak, ako hovoril manžel, že v 
mnohom má pravdu manželka. A záver? Obidvaja sú vinní, ale ani jeden z nich 
si to nechce uvedomiť.  



     V tom je často príčina všetkých nešvárov a neporozumenia medzi ľuďmi. 
Posudzujeme iných, ale pritom sami nie sme o nič lepší. Radšej stokrát 
odsúdime iných, než by sme si priznali: moja vina. Ľudia nepotrebujú sudcov, 
ale bratov. Svet má naopak veľa sudcov, lebo má málo bratov. Preto tým 
varovnejšie znejú Kristove slová: "Pokrytec, vyhoď najprv brvno zo svojho oka! 
Potom  budeš  vidieť  a budeš  môcť vybrať smietku z oka svojho brata" ( Mt 7, 
5 ). Sv. apoštol Pavol poučuje: "A tak človeče, nemáš výhovorky, keď budeš 
súdiť, nech si ktokoľvek. Lebo v čom súdiš iného, sám seba odsudzuješ. Veď aj 
ty, čo súdiš, robíš to isté" ( Rim 2, 1 ). 
     Najsilnejším dôvodom k láskavej kritike je vedomie zodpovednosti pred 
Bohom. Tak o tom hovoril Ježiš: "Ako budete súdiť vy, tak budú súdiť aj vás" ( 
Mt 7, 2 ). Zvlášť to vidíme v slovách, ako nám ich zapísal sv. Lukáš: "Dávajte a 
dajú vám: mieru dobrú, natlačenú, natrasenú, vrchovatú vám dajú do lona. Lebo 
akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám" ( Lk 6, 38 ). Sami 
máme teda v rukách dobrotu alebo prísnosť Božieho súdu nad nami. 
     V jednom kláštore zomieral rehoľný brat. Bol veľmi vtipnej, veselej a 
žartovnej povahy. Ešte aj v tej poslednej chvíli obveseľoval rehoľných bratov, 
ktorí stáli okolo jeho smrteľnej postele. Predstavenému sa to neľúbilo a pokarhal 
ho. Zomierajúci sa neurazil, ale povedal: "Som si vedomý toho, že o niekoľko 
minút sa s vami rozlúčim. To mi ale neprekáža, aby som bol veselý." "Ako to", 
pýta sa predstavený. A rehoľník pokračoval: "Smrti sa nebojím, pretože 
nebudem súdený..." "Prečo, snáď ty si výnimka?" Rehoľník prikývol a dodal: 
"Áno, pretože Ježiš Kristus prisľúbil, že kto nikoho neposudzuje, nebude 
súdený. Preto verím, že keď som v živote nikoho neposudzoval a neodsudzoval, 
že nebudem súdený. Nuž, prečo by som sa mal báť smrti? Preto som aj veselý." 
     Kiež by dal Boh, aby sme aj my boli takto veselí, až sa budeme lúčiť s týmto 
svetom! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     O svojhlavých deťoch 
 
 



     ( Mt 11, 16-19; Lk 7, 31-35 ) 
 
 
     Kto sa chce pravde protiviť, vždy si nájde zámienku, aby pravde vyhýbal. 
Ani Židom nik nevedel hovoriť po chuti, lebo sa nechceli poddať pravde. Toto 
im pripomenul i sv. prvomučeník Štefan vo svojej obrannej reči pred židovskou 
veľradou: "Vy, tvrdošijní s neobrezaným srdcom a ušami, vy vždy odporujete 
Svätému   Duchu; vy takisto ako vaši otcovia" ( Sk 7, 51 ). Na toto myslel aj 
Ježiš, keď im v podobenstve o svojhlavých deťoch povedal: 
     "Komuže  prirovnám toto pokolenie? Podobá sa deťom, čo vysedávajú na 
námestí a pokrikujú na svojich druhov: ,Pískali sme vám, a netancovali ste; 
nariekali sme, a neplakali ste" ( Mt 11, 16-17 ). Môže sa tomuto pokoleniu 
pískať, možno pred ním plakať, im je to jedno. Ukazujú sa  už ranné zore 
Božieho kráľovstva, spĺňajú sa tisícročné sľuby. Nadarmo to oznamoval sv. Ján 
Krstiteľ, že "sekera je už priložená na korene stromov" ( Mt 3, 10 ). Všetko 
márne. Tak Jánovi ako aj Ježišovi vytýkali spôsob ich života. Vytýkali pokoru i 
sebazaprenie, lebo nemôžu pochopiť Božie kráľovstvo. "Prišiel Ján, nejedol a 
nepil, a hovoria: ,Je posadnutý zlým duchom.´ Prišiel Syn človeka, je a pije, a 
hovoria: ,Hľa, pažravec a pijan,  priateľ   mýtnikov a hriešnikov!" ( Mt 11, 18-
19 ). 
     Prísnosť Jánovho života, ako aj Kristova tichosť a miernosť, uznáva sa ako 
skutočná múdrosť od tých, ktorí majú zmysel pre Božie cesty. Veď Ján Krstiteľ 
svojou prísnosťou predstavoval neúprosnosť a tvrdosť Starého zákona, kým 
Ježiš svojou miernosťou a vľúdnosťou predstavuje dobrá Nového zákona. Oba 
spôsoby boli múdre a spravodlivé. Tí, ktorí to pochopili a uverili, v Kristovi 
poznali Mesiáša a v Jánovi jeho Predchodcu. 
     Pre spásu ľudského pokolenia je vykonané všetko, ale svojhlavé pokolenie 
odporuje. Ježiš Kristus preto karhá a vytýka ich nekajúcnosť. Karhá mestá 
Korozain a Betsaidu, v ktorých vykonal najviac zázrakov. Boli očitými 
svedkami jeho zázrakov a predsa nečinili pokánie. "Beda ti, Korozain!  Beda ti, 
Betsaida! Lebo keby sa v Týre a Sidone boli stali zázraky, ktoré sa stali u vás, 
dávno by boli robili pokánie v kajúcom rúchu a popole. Preto vám hovorím: 
Týru a Sidonu bude v deň súdu ľahšie ako vám..." ( Mt 11, 21-22 ). 
     Toto podobenstvo nám poukazuje na Božiu vôľu spasiť každého človeka. 
Jeho starostlivá láska objíma všetkých. Zo svojej strany urobil všetko. Ide len o 
to, aby sme aj my urobili všetko potrebné. Podobenstvo je tiež zjavením dobrého  
srdca Ježiša Krista: "Pažravec a pijan, priateľ mýtnikov a hriešnikov", - je 
dôkazom pravého človečenstva Pána a lásky k nám. Stal sa jedným z nás a 
hľadal nás všade, kde žijeme: na cestách i v chráme, pri pohrebe i na svadbe, na 
jazere i v horách. Nič nedal na to, že farizeji, ktorí sa považovali za pravých 
znalcov zbožnosti, sa pohoršovali nad tým,  že jedol s opovrhovanými mýtnikmi 
a hriešnikmi. 



     Emauzský kňaz dr. Schacherle hovorí vo svojich spomienkach o tom, ako 
stratil vieru v Ježiša Krista i Boha. Ako bohoslovec pri pobožnostiach krížovej 
cesty, ktorú konal s inými, uvažoval, že je nemožné, aby Ježiš Kristus, ktorý je 
považovaný za Boha, mohol tak trpieť ako obyčajný človek. Stratil vieru v Boha 
a bojoval proti nemu. To je však prvá časť jeho príbehu. 
     Málokto však vie, že ten istý kňaz v druhej svetovej vojne zomrel v 
koncentračnom tábore úplne zmierený s Bohom. Tu v hrôze koncentráku a jeho 
utrpení pochopil Kristovu obeť, ktorú podstúpil za všetky duše. Spoznal, že to 
nemohol urobiť obyčajný človek, ale Boh, ktorý z nekonečnej lásky k ľuďom 
zostúpil na zem. 
     Podobenstvo o svojhlavých deťoch vyjadruje obraz nášho Pána, ktorý je nám 
tak blízky a chce byť naším Božským priateľom. Čo všetko urobil z lásky k nám 
už počas svojho pozemského života! Je preto namieste si položiť otázku, či 
ideme vždy s patričnou dôverou k svojmu Božskému Bratovi a Spasiteľovi?! 
Majme teda vždy o ňom jasnú predstavu, že je nekonečne dobrý, aby nás jeho 
dobrota stále viacej k nemu priťahovala. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    O stratenej a opäť nájdenej ovci 
 



 
     ( Mt 18, 12-14; Lk 15, 4-7 ) 
 
 
     Pred časom sa zrútilo americké lietadlo Boeing 7O7, zrazené za snehovej 
búrky blízko medzinárodného letiska v Dalase. Záchranné čaty za niekoľko dní 
hľadali trosky. Keď sa márne namáhali, bolo vydané komuniké, že niet nijakej 
nádeje nájsť niekoho pri živote. Zahynulo všetkých 93 osôb. Všetci boli 
"odpísaní" na straty. 
     Podobenstvo o stratenej ovci nám hovorí, že pastier, ktorý mal sto oviec, 
stratil iba jednu, ktorá zablúdila, ale za nijakú cenu sa nechcel uspokojiť s 
myšlienkou, že ju navždy stratí. Preto ju hľadal. Hľadal vytrvalo. Preto je aj 
radosť veľká: "Bude mať z nej väčšiu radosť ako z tých deväťdesiatich 
deviatich, čo nezablúdili" ( Mt 18, 13 ). 
     Je to príklad dobrého pastiera, ktorý hľadá aj jednu stratenú ovcu. Keď nájde, 
berie ju na svoje ramená a s radosťou prináša k svojmu stádu... Týmto obrazom 
chcel Ježiš poukázať na neohraničenú Božiu lásku voči každému poblúdenému  
hriešnikovi. Každý hriešnik mu stojí za obetu, veď za neho platí smrťou svojho 
Syna. Božia láska a starostlivosť o záchranu hriešnych je tu jednou z veľkých 
tajomstiev milosti, ktorá je často nepochopená u ľudí, ktorí sa sami pokladajú za 
spravodlivých. Základnou myšlienkou je tu hľadanie stratených, ohrozených a 
slabých, nielen starostlivosť o dobrých, ochotných a duchovne zdravých. 
     "Tak ani váš Otec, ktorý je na nebesiach, nechce, aby zahynul čo len jediný z 
týchto maličkých" ( Mt 18, 14 ). Z tejto vôle nebeského Otca prišiel na zem Boží 
Syn, aby hľadal a našiel, čo bolo stratené. Vidíme to napr. na príbehu o 
Zachejovi. Vtedy Ježiš pred všetkými vyhlásil: "Syn človeka prišiel hľadať a 
zachrániť, čo sa stratilo" ( Lk 19, 10 ). 
     Farizeji a zákonníci z tejto príčiny často odsudzovali Ježiša, že sa priatelí s 
hriešnikmi, sedáva s nimi a hovorí. Im adresoval slová: "Lekára nepotrebujú 
zdraví, ale chorí. Choďte a naučte sa, čo to znamená: ,Milosrdenstvo chcem, a 
nie obetu.´ Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov" ( Mt 9, 13 ).  
     K biskupovi Albinovi Lucianimu prišli raz s ponosou, že ktorýsi z tých, čo 
ich on berie pod ochranu, nežije dobrým životom. Radili  mu, aby sa s ním viac 
nestretol, aby ho ignoroval a nechal ho napospas osudu. Toho dňa si však 
neskorší pápež Ján Pavol I. napísal do svojho denníka: "Či nie chorí potrebujú 
lekára? Či neprišiel Pán volať hriešnikov, a nie spravodlivých...?!" A nedal sa 
odradiť, ale pokračoval vo svojej milosrdnej láske, až dosiahol, že jeho zverenci 
sa dali aj na cestu čnostného a dokonalého života. 
     V životopise sv. Gertrúdy čítame, že bola obdarená mnohými 
nadprirodzenými videniami. V jednom vraj videla Ježiša Krista ako visí na kríži. 
Svätica sa zahľadela na krvácajúce Pánove ruky a zrazu zbadala, že z kríža sú 
vystreté nie jedny, ale tisíce rúk. Vo svojom srdci cítila, že Pán chce dosiahnuť 
srdcia všetkých ľudí, ale najmä tých, čo neveria. Pán jej povedal, že jej modlitby 



za neveriacich priam liečia jeho rany jednu za druhou a že postupne môže svoje 
ruky stiahnuť späť. Vtedy vraj svätica zvolala: "Pane, a prečo vystieraš svoje 
ruky po tých, čo o teba nestoja?" Pán jej povedal: "Nevercov ti zvlášť kladiem 
na srdce. Modli sa za nich, zapieraj sa za nich, lebo aj za nich tiekla moja krv, aj 
oni majú nesmrteľné duše. Chcem, aby sa aj oni vrátili a tvorili so mnou jedno 
spoločenstvo vo viere..." 
     Keď nám Ježiš Kristus povedal podobenstvo o pastierovi, ktorý hľadá 
stratenú ovcu a raduje sa z jej nájdenia, chcel povedať, ako veľmi mu záleží na 
každom hriešnikovi. Jeho slová sú také naliehavé, že voči nim nikto nemôže 
ostať ľahostajným. Aj keď je v Cirkvi samozrejmá materská starostlivosť o 
verné duše, prevažnou úlohou je misijná práca a hľadanie márnotratných synov. 
Pán je tu pre každého. Taká je totiž vôľa nebeského Otca, ktorý je na nebesiach, 
aby nezahynul čo len jeden z týchto jeho maličkých. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     O nemilosrdnom sluhovi 
 



 
     ( Mt 18, 23-35 ) 
 
 
     Gertrud  von le Fort v knihe Pilátova žena uvádza scénu, keď Pilátova žena 
ide do spoločnosti kresťanov a je spoznaná. Nechcú ju pre vpustiť. Ona ale 
hovorí. "Nehľadala som tu Božiu spravodlivosť, ale len Kristovo zľutovanie - to, 
ktoré nie je z tohto sveta. Avšak vy ste ho poznali práve tak málo, ako málo ho 
poznal môj manžel."  
     Odpúšťanie je základom kresťanského náboženstva. A ak nás Pán naučil 
modliť sa modlitbu Otče náš a v nej vyslovovať prosbu: "Odpusť nám naše viny, 
ako i my odpúšťame svojim vinníkom" ( Mt 6, 12 ), tak potom je to podmienka i 
záruka, že Boh aj nám odpustí, keď aj my budeme odpúšťať. A nemusíme sa 
pritom pýtať koľkokrát. Odpúšťať treba stále. 
     Túto myšlienku Ježiš pekne uviedol v podobenstve o nemilosrdnom sluhovi: 
"Preto sa nebeské kráľovstvo podobá kráľovi, ktorý sa rozhodol vyúčtovať so 
svojimi sluhami..." ( Mt 18, 23 ). K tomu účtovaniu priviedli človeka, ktorý mu 
bol dlžen veľkú sumu. Keď ho tento sluha veľmi prosil, kráľ mu veľkodušne 
odpustil. No tento sluha, len čo vyšiel na dvor, stretol svojho spolusluhu, ktorý 
mu bol dlžen nepatrnú čiastku. Chytil ho pod krk a žiadal o vyrovnanie dlhu. 
Márne ho ten prosil, aby počkal. Vrhol ho do žalára, kým mu to nevyrovná. 
     Všetci, čo to videli, veľmi sa zarmútili. Rozpovedali to svojmu pánovi, ktorý 
si toho nemilosrdného sluhu predvolal. I povedal mu: "Zlý sluha, ja som ti 
odpustil celú dlžobu, pretože si ma prosil. Nemal si sa teda aj ty zľutovať nad 
svojím spolusluhom, ako som sa ja zľutoval nad tebou?" ( Mt 18, 32-33 ). I dal 
ho mučiť, kým nesplatí celú dlžobu. 
     Podobenstvo sa potom končí výstrahou i poučením pre nás všetkých: "Tak aj 
môj nebeský Otec urobí vám, ak neopustíte zo srdca každý svojmu bratovi" ( Mt 
18, 35 ). Kto chápe, ako je k nemu Boh milosrdný a napriek tomu sám je tvrdý k 
blížnemu, musí počítať pri Poslednom súde s tvrdým Božím rozsudkom. V akej 
miere som ja bol milosrdný, v tej miere smiem dúfať v Božie milosrdenstvo ( Lk 
6, 38 ). 
     S pekným príkladom odpustenia sa stretávame v románe H. Sienkiewicza 
Quo vadis? Lekár Glaukos zradený Grékom Chilonom Chilonidesom za čias 
Nerónovho prenasledovania kresťanov, bol odsúdený na spálenie za živa ako 
horiaca fakľa. 
     Chilon Chilonides, prechádzajúc sa po cisárskych záhradách, zbadal na poli 
horiacu, už z polovice zuhoľnatenú, ale ešte živú obeť svojej zrady. Otrasený 
týmto pohľadom až teraz pocítil hĺbku svojho podlého činu. S pocitom viny 
dvíha oči hore a volá: "Glaukos, v mene Krista, odpusť mi!" A počul odpoveď: 
"Odpúšťam ti!" 
     Čo bolo príčinou tohto odpustenia? H. Sienkiewicz odpovedá slovami: "Lebo 
kresťanstvo je náboženstvom lásky a odpúšťania." Kto neodpúšťa, nie je hodný, 



aby mu bolo odpustené. Toto je správne chápanie Kristovho Evanjelia. Len tak 
môžeme prísť ku Božiemu milosrdenstvu. Podmienka je odpustiť bratom i 
sestrám. 
     V jednej starej poľskej pesničke sa spieva: "Ja ti všetko odpustím, keď ťa 
znovu uvidím..." Všetci však vieme dobre, že je to iba v pesničke. V živote je to 
inakšie. Odpustenie, zvlášť všetkého, je neraz ťažké. Niekedy celé roky nosíme 
v sebe hnev a nenávisť. 
     Ľudská nenávisť ide často až za hrob. Človek nerád odpúšťa. Boh je však 
celou svojou podstatou milosrdný, odpúšťa každému, kto zlo ľutuje. Kresťanský 
životný postoj preto musí byť plný vďačnosti k Bohu za nekonečnú dobrotu a 
milosrdné odpúšťanie nespočetných dlhov. Všetci bez rozdielu sme závislí na 
Božej dobrote a milosrdenstve. Z toho dôvodu musíme veľa odpúšťať, aby aj 
nám bolo veľa odpustené. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 O robotníkoch vo vinici    
 



 
     ( Mt 2O, 1-16 ) 
 
 
     Podobenstvo o robotníkoch vo vinici nám veľmi výstižne ukazuje, že v 
nebeskom kráľovstve platí iné právo než tu na zemi. Potvrdzujú to i slová 
starozákonného proroka Izaiáša" "Ako sú nebesá vyvýšené nad zem, tak sú cesty 
moje vysoko od ciest vašich  a moje  myšlienky  od  myšlienok vašich"   ( Iz 55, 
9 ). Nech by naša  vernosť bola akákoľvek, nevytvára   nárok na  Božiu  milosť  
( porov. KKC, 1996 ). Boh je spravodlivý a len on dokáže zvážiť a rešpektovať 
všetky skutočnosti. Práve toto nám chce povedať aj spomenuté podobenstvo. 
     "Nebeské kráľovstvo sa podobá hospodárovi, ktorý vyšiel skoro ráno najať 
robotníkov do svojej vinice..." ( Mt 2O, 1 ). Na úsvite ich najal a dohovoril sa s 
nimi na denári za deň. Ale keď videl, že s prácou nebude hotový, robotníkov 
najal ešte o deviatej hodine. Podobne urobil aj o dvanástej a tretej hodine, ba 
dokonca aj predvečerom okolo piatej. S tými sa nezjednal, ale sľúbil im dať, "čo 
bude spravodlivé" ( Mt 2O, 4 ). Keď sa deň skončil, hospodár prikázal 
správcovi, aby vyplatil mzdu "počnúc poslednými až po prvých" ( Mt 2O, 8 ). 
     Tí prví čakali, že dostanú najviac, a tí ďalší menej a menej, podľa 
odpracovaných hodín. Akí boli prekvapení, keď všetci dostali rovnako. Jedni 
druhým závideli, hádali sa medzi sebou a šomrali aj na hospodára, že je 
nespravodlivý. Hospodár však vysvetľuje, že nikomu neukrivdil. Tým prvým 
dal to, na čom sa s nimi zjednal. Tým ďalším zasa dal zo svojej dobroty. Mzda 
bola spravodlivá a nestala sa nespravodlivou preto, že druhým dal, čo im patrilo 
a ešte niečo naviac. Správne teda odpovedal prvým na ich šomranie: "Ja chcem 
aj tomuto poslednému dať toľko, koľko tebe. Alebo nesmiem so svojím robiť, 
čo chcem?  Či na mňa zazeráš preto, že som dobrý?" ( Mt 2O, 14-15 ). 
     Je pravdou, že Boh raz odplatí podľa jeho skutkov. Stupeň odmeny však 
nezávisí len na veľkosti diela,  ale i na vnútornej milosti, láske a čistote úmyslu, 
s akým sa ten či onen skutok koná. Toto práve dodáva pred Bohom mravnú 
hodnotu. Ľudskému oku to uniká. Ale Boh vidí i každý záhyb srdca. Práve z 
tejto príčiny "budú poslední prvými a prví poslednými" ( Mt 2O, 16 ). 
     Ježiš tu tiež názorne ukázal, ako odmieňa Boh. Musíme si priznať, že  sa nám 
jeho jednanie zdá čudné. Boh ponúka večnú odmenu tým, čo sa o ňu usilovali 
celý život, i tým, čo prišli do jeho vinice pracovať až podvečer, teda na sklonku 
svojho života. 
     Posledný súd  od J. Anouilha nám túto pravdu vyjadruje takto: Vyvolení stoja 
pred bránou raja sú netrpezliví, kým ich nevpustia. Chvália sa svojimi zásluhami 
a sú istí, že dnu už majú rezervované miesta. Len naraz prebehne pomedzi nich 
správa: "Zdá sa, že Boh odpustí aj tým druhým." Tu všetkých zachytí údiv a 
rozhorčenie. Protestujú, oplakávajú svoje námahy a odriekania. Vybuchnú v 
kliatbu proti Bohu, a v tej chvíli sú zatratení. 



     Z podobenstva o márnotratnom synovi vieme, že starší syn sa pohoršuje nad 
otcovým správaním, keď odpúšťa svojmu mladšiemu synovi. Starší syn možno 
bol aj v stave milosti. Nikdy neprestúpil otcov príkaz, ale bol neplodný na lásku. 
Jeho ospravedlnenie: "Už toľko rokov ti slúžim..." ( Lk 15, 29 ), malo mať nárok 
na prvé miesto v rodine? Otec však prosí staršieho syna, uznáva jeho vernosť, 
ale tu je dôvod k radosti. Možno predpokladať, že srdce staršieho syna sa 
obmäkčilo nad takou otcovou láskou. Otcova nežnosť ho úplne odzbrojila. 
     Len Boh vie urobiť takéto gesto milosti, radosti a veľkodušnej lásky. Preto 
nekritizujme za to samotného Boha, ale tešme sa. Veď keby nás odmeňoval 
podľa spravodlivosti a nie podľa svojej dobroty, kto z nás by obstál? Táto jeho  
veľkodušná  láska pozýva aj nás, aby sme odpúšťali  svojim vinníkom, a aby 
Boh odpustil všetkým nám. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    O dvoch synoch 



 
 
     ( Mt 21, 28-32 ) 
 
 
     Počuť zvesť o nebeskom kráľovstve nestačí. Prikyvovať na všetko, ale 
pokračovať ďalej v živote ako predtým a nepokúsiť sa ani o premenu srdca, to je 
ešte menej. Ježiš to pekne povedal vo svojej reči na vrchu: "Čo ma oslovujete" 
,Pane, Pane,´ keď nerobíte, čo hovorím" ( Lk 6, 46 ). 
     Táto myšlienka je pekne vyjadrená v podobenstve o dvoch synoch. Ježiš ho 
povedal tým, ktorí k nemu prišli, aby ho pokúšali. Boli to "veľkňazi a starší 
ľudu" ( Mt 21, 23 ). Tvárili sa priateľsky, pretvarovali sa, ale Ježiš poznal ich 
zmýšľanie, že ich náboženská horlivosť je nepoctivá. K tomu ešte pohŕdali tými, 
ktorí navonok prejavovali málo náboženskej horlivosti. Tým adresoval toto 
podobenstvo: 
     "Istý človek mal dvoch synov. Prišiel k prvému a povedal mu: ,Syn môj, 
choď dnes pracovať do vinice!´  Ale on odpovedal: ,Nechce sa mi.´ No potom to 
oľutoval a šiel. Išiel k druhému a povedal to isté. Ten odpovedal: ,Idem, pane.´ 
Ale nešiel. Kto z týchto dvoch splnil otcovu vôľu?" ( Mt 21, 28-31 ). 
     Príklad nepotreboval mnoho premýšľania. Preto všetci odpovedali: "Ten 
prvý" ( Mt 2, 31 ). Tu sa už Ježiš obrátil priamo na nich. "Veru, hovorím vám: 
Mýtnici a neviestky vás predchádzajú do Božieho kráľovstva. Lebo k vám 
prišiel Ján cestou spravodlivosti, a neuverili ste  mu. Ale mýtnici a neviestky mu 
uverili. A vy,  hoci ste to  videli, ani potom ste  sa nekajali a neuverili  ste  mu"  
( Mt 21, 32 ).  
     Toto podobenstvo stojí naozaj za to, aby sme sa nad ním zamysleli. Môže sa 
totiž stať, že budeme spokojní sami so sebou, že chodíme do chrámu a sme 
veriaci, ale náš život nebude tomu zodpovedať. Naše náboženstvo nás nespasí. 
Preto sa môže stať, že nás do nebeského kráľovstva predbehne niekto, kto sa 
dnes javí ako nenáboženský, ale zajtra sa dá na pokánie a všetko dohoní. 
     Kňaz Hasslacher povedal raz z kazateľnice túto udalosť: 
     Poznal som študenta, ktorý to svojím životom dotiahol tak ďaleko, že ho 
nakoniec zavreli do pevnosti Ehrenbreisteinu. Otec bol už mŕtvy a matka bola 
touto správou natoľko dotknutá, že ochorela na smrť. Keď cítila, že zomrie, 
prosila, aby k nej priviedla jej syna. Stalo sa. Priviedli ho spútaného k jej posteli. 
Matka neprehovorila ani slova, len sa na syna dlho pozerala a potom kývla 
hlavou, aby ho odviedli.  
     Syn bol opäť vo väzení, ale márne sa snažil zabudnúť na smutné oči svojej 
matky. Čo všetko bolo v týchto očiach! Výčitka, napomenutie, prosba, starosť, 
ale i materinská láska. Tento jediný pohľad urobil zmenu v jeho živote. Obrátil 
sa, vstúpil do kláštora, stal sa kňazom a dnes, - dodáva, - dnes stojí pred vami na 
kazateľnici. 



     Vo väznici bol doživotne vrah dievčatka. Najprv sa správal drzo a vyzývavo. 
Ale choroba a pobyt vo väzenskej nemocnici obmäkčili jeho srdce. V jeho 
vnútri sa zrodila nádej na odpustenie. Jeho pery šepkali modlitbu zločinca na 
kríži: "Pane, spomeň si na mňa!" V sviatosti pokánia našiel odpustenie, v 
ostatných sviatostiach posilu, útechu a radosť. Väzenský kňaz dodáva: "Vy 
vonku by ste neverili, koľko takých kajúcnikov tu nachádzame a koľko kajúcich 
návratov sa tu stane." 
     Slávna parížska herečka Eva Lavallierová bola tak znechutená starým 
človekom v sebe, že chcela skočiť do rieky Seiny a skoncovať so svojím 
životom. Neznámy muž mu zachránil. Potom našla iný prostriedok, ako 
pochovať starého človeka: svätú spoveď. Vtedy v nej ožil nový človek a s ním 
pocit nesmierneho šťastia, ktoré nestratila ani v bolestiach na smrteľnej posteli v 
roku 1929. 
     Možno uviesť mnoho príkladov, ktoré sú podobné tomuto prvému synovi z 
podobenstva. Vo svojom živote zaváhali, ale nakoniec sa obrátili a svojím 
životom dohnali všetko. Ďaleko predišli tých, ktorí sa robili zbožnými a 
spravodlivými, ale pre svoju spásu nepohli ani prstom. Práve preto "budú 
poslední prvými a prví poslednými" ( Mt 2O, 16 ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
     O zlých vinohradníkoch 
 
 
     ( Mt 21, 33-44; Mk 12, 1-12; Lk 20, 9-19 ) 
 
 
     Už v Starom zákone nazýval Boh vyvolený ľud  svojou vinicou ( Iz 5, 7 ). 
Posielal k nim svojich prorokov, skrze ktorých im pripomínal, že je to vinica 
milá jeho srdcu, že pre ňu urobí všetko, aby bola plodná na dobré skutky, a aby 
mal z nej úžitok. 
     Túto vinicu zveril do opatery svojim zástupcom. Práve títo "veľkňazi a starší 
ľudu" mali opatrovať vinicu a zveľaďovať ju. Zabudli však na to, že sú iba 
nájomníkmi tejto vinice a nie jej pánmi. 
     Ježiš Kristus nemal rád takýchto ľudí. Preto pri jednej príležitosti - bolo to 
pred jeho výkupnou smrťou - na ich adresu povedal toto podobenstvo: 
     Istý hospodár vysadil vinicu a potom ju prenajal vinohradníkom. Tí sa mu 
zaviazali, že ju budú opatrovať a odovzdávať čiastku z úrody. Keď sa priblížil 
čas oberačky, hospodár poslal k vinohradníkom svojich sluhov, aby prevzali 
jeho diel úrody. Lenže vinohradníci jeho sluhov pochytali; "jedného zbili, iného 
zabili, ďalšieho ukameňovali" ( Mt 21, 35 ). Hospodár znova poslal iných 
sluhov s podobným cieľom, ale aj s nimi urobili to isté. Napokon k nim poslal 
svojho syna, lebo si myslel, že budú mať k nemu úctu. Keď ho vinohradníci 
uvideli, povedali si: "To je dedič. Poďte, zabime ho a jeho dedičstvo bude naše!" 
( Mt 21, 38 ). A tak ho vyvliekli z vinice a zabili. 
     Z podobenstva jasne vysvitá, o kom je tu  reč. Týmto podobenstvom chcel 
veľkňazom a starším ľudu pripomenúť, že tak sa viedlo prorokom, ktorých Boh 
posielal k svojmu ľudu. Keď hovoril o synovi hospodára, myslel na seba. Videl 
dopredu, ako s ním budú nakladať, keď ho za hradbami Jeruzalema ukrižujú. 
     Aký však bude Boží súd? "Zlých bez milosti zahubí a vinicu prenajme iným 
vinohradníkom, ktorí mu budú načas odovzdávať úrodu" ( Mt 21, 41 ). Židia  
odmietli Ježiša a jeho učenie, preto neujdú trestu. Ich hlavné mesto, ktoré bolo 
oporou ich pýchy a namyslenosti, bude kruto zničené. Kristove slová o 
Jeruzaleme sa doslova splnili v roku 70 po Kristovi. 
     V Novom zákone Kristova Cirkev vo všetkých národoch je tou Božou 
vinicou, ktorá ponesie ovocie Božieho kráľovstva verným plnením Božej vôle, 
životom podľa Kristovho nového prikázania lásky. To zdôrazňuje Ježiš v závere 
podobenstva: "Vám sa Božie kráľovstvo vezme a dá sa národu, ktorý bude 
prinášať úrodu" ( Mt 21, 43 ). 
 
     V Egypte  sa nachádza starodávna pyramída, ktorá je hrobkou kmeňa 
Cheops, postavená asi pred 26OO rokmi pred Kristom. Pri vykopávkach boli 
objavené zrúcaniny jedného veľkého pohanského chrámu. Podľa nápisov na 



stenách sa usudzuje, že to bol chrám boha všetkého dobra. Obyvatelia mesta 
uctievali viac boha všetkého zla, a preto vraj boh dobra zemetrasením zničil 
chrám, pričom zahynulo aj obyvateľstvo. 
     Podobenstvo o nájomníkoch vinice hovorí o nebeskom Hospodárovi, Pánovi 
neba a zeme, ktorý si vo svojej dobrote mimoriadne zamiloval izraelský ľud.  
Prirovnal ho k vinici, od ktorej očakával úrodu vo svätosti. Posielal k nim 
svojich sluhov a nakoniec aj svojho Syna. Oni však jeho pozvanie odmietli. 
Preto sa obracia na pohanov a ich pozýva do Božieho kráľovstva. Sv. Matúš to 
znázorňuje troma podobenstvami" o dvoch synoch ( 21, 28-33 ); o zlých 
vinohradníkoch ( 21, 33-36 ), a o svadbe kráľovho syna ( 22, 1-14 ).  
     Bolo by príliš jednoduché a pohodlné, ak by sme všetku zodpovednosť 
presunuli na vtedajších izraelských náboženských vodcov. Evanjelium je Božím 
posolstvom pre všetky časy. Podobenstvo je varovaním i pre dnešnú dobu. V 
Novom zákone správcom Božej vinice je Cirkev. Boží Syn rovnako žiada načas 
odovzdávať úrodu. 
     Jeden z hrdinov povesti B. Marshalla  hovorí s trpkým humorom: "Božia 
vinica? - skôr Božie kameňolomy!..." Nech sa na nás nikdy nevzťahujú tieto 
slová! I novozákonný ľud podlieha rovnakej súdnej norme: bude od neho 
žiadané ovocie spravodlivosti a lásky. Zamyslime sa nad tým a vynasnažme sa, 
aby sme napriek svojim slabostiam a nedostatkom boli Božou vinicou, 
užitočnou vinicou a prinášali ovocie dobrých skutkov načas. Skutočné 
kresťanstvo sa vyjadruje najlepšie zodpovednými skutkami.  Snažme sa to  
zmeniť aj podľa osvedčenej zásady - menej rečí a viac skutkov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     O svadbe kráľovho syna 
 
 
     ( Mt 22, 1-14 ) 
 
 
     Poslaním Božieho Syna na zemi bolo, aby pre Božie kráľovstvo získal ľudí, 
ktoré je im v nebi "pripravené od stvorenia sveta" ( Mt 25, 34 ). O tejto 
blaženosti v nebi sv. apoštol Pavol napísal, že "ani oko nevidelo, ani ucho 
nepočulo, ani do ľudského srdca nevystúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho 
milujú" ( l Kor 2, 9 ). Preto ho musela nesmierne trápiť ľudská ľahostajnosť k 
ponúknutej milosti a zloba ľudí, ktorí sa tomu všetkému vysmievajú a pohŕdajú i 
samým Bohom.  
     Pri jednej príležitosti Ježiš tieto myšlienky vyjadril v podobenstve o svadbe 
kráľovho syna. Povedal, že s nebeským kráľovstvo je to tak, ako s kráľom, 
"ktorý vystrojil svadbu svojmu synovi. Poslal svojich sluhov, aby zavolali 
pozvaných na svadbu. Ale oni nechceli ísť..." ( Mt 22, 2-3 ). Pozvaní nedbali o 
pozvanie. Rozišli sa za povinnosťami, iní sluhov potupili a zabili. Kráľ sa ale 
nedal odradiť. Poslal iných sluhov, aby vyšli na cesty a križovatky a zavolali 
všetkých, ktorých tam nájdu. A tak sa svadobná sieň naplnila hosťami. 
     I v tomto podobenstve, podobne ako v predchádzajúcom o nájomníkoch 
vinice ( Mt 21, 33-34 ), stojí Božia starostlivosť o to, aby sa naplnila svadobná 
sieň večnej blaženosti. Ak nechcú prísť prví pozvaní, budú pozvaní iní ľudia. 
Boh zostáva dobrotivý, i keď mnohí pozvaní sklamú. Tu je jasne zreteľné 
tajomstvo Božej milosti a prozreteľnosti: Boh dosiahne svoj cieľ, aj keď človek 
nepoužije Boží dar slobodnej vôle tak, ako by mal. 
     Nebeská blaženosť sa takto otvára pre všetky národy sveta. Tí, ktorí uverili a 
prijali pozvanie, rozhodli sa mu slúžiť s láskou. Takto sa napĺňajú slová Ježiša 
Krista, ktoré povedal pri uzdravení stotníkovho sluhu: "Prídu mnohí od východu 
i západu a budú stolovať s Abrahámom, Izákom a Jakubom v nebeskom 
kráľovstve, a synovia kráľovstva budú vyhodení von do tmy..." ( Mt 8, 11-12 ). 
     Podobenstvo spomína aj človeka, ktorý na svadobnej hostine nebol oblečený 
do svadobného odevu. Tu je vyjadrená podmienka, že do nebeského kráľovstva 
nemôže prísť ten, kto je v stave ťažkého hriechu. Mať svadobný  odev je teda 
byť v stave Božej milosti. 
     Misionár P. Bormalda, ktorý pôsobil v severozápadnej časti Kanady, svojho 
času napísal, že v kraji, kde pôsobil, zúrila epidémia a skosila mnoho životov. 
Ponáhľali sa z miesta na miesto, aby umierajúcim priniesli duchovnú pomoc a 
často poslednú útechu. V jednom tábore našli jedenásť mŕtvych. Každý z nich 
držal v ruke zvitok brezovej kôry a na nej napísané: "Len duchovný otec to smie 
čítať!"  Na lístkoch bolo vyznanie hriechov s prosbou o odpustenie. 
     Hriechy sú nesmiernou ťarchou svedomia. Človek sa od počiatku snažil 
zbavovať sa tejto ťarchy rôznym spôsobom. Ježiš poznal túto potrebu a preto z 



lásky k nám a našim dušiam  ustanovil sviatosť pokánia, aby sme tak vyzliekli 
starého človeka s jeho skutkami a obliekli nového podľa Kristovho želania. 
     Z vážnosti Ježišových slov cítime, že dostať sa do neba nie je ľahké. Každý 
musí mať potrebné svadobné rúcho milosti a dobrého života. Keby večný Kráľ 
prišiel teraz viditeľne medzi nás, koľkí by obstáli a koľkých by musel pre 
chýbajúce svadobné rúcho vyhodiť? 
     "Blahoslavení sú tí, čo sú pozvaní na Baránkovu svadobnú hostinu!", 
Berieme vážne pozvanie do Božieho kráľovstva? Je trestuhodné, ak 
prehliadneme toto Božie volanie! Ak Boh volá, musí ustúpiť všetko ostatné. A 
blahoslavený je ten, "kto bude jesť chlieb v Božom kráľovstve" ( Lk 14, 15 ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     O desiatich pannách 



 
 
     ( Mt 25, 1-13 ) 
 
 
     Smrť je pre kresťana osobným stretnutím s Bohom. Tá prichádza často veľmi 
náhle. Najlepšou ochranou pred nebezpečím smrti je stála bdelosť a 
pripravenosť. Toto vyjadril Ježiš v podobenstve o desiatich pannách. 
     "Vtedy sa nebeské kráľovstvo bude podobať desiatim pannám, ktoré si vzali 
lampy a vyšli naproti ženíchovi" ( Mt 25, 1 ). Desať družičiek malo úlohu čakať 
na ženícha. Mal prísť v noci a družičky ho mali uvítať s rozsvietenými 
olejovými lampami. Päť z nich boli rozumné a s lampami si zobrali aj dostatok  
oleja. Druhých päť , ktoré podobenstvo spomína ako nerozumné, si olej so sebou 
nevzalo. Keďže ženích akosi neprichádzal, všetkým sa začalo driemať a zaspali. 
O polnoci prišiel ženích a všetky sa prebudili. Múdre panny si lampy pripravili a 
vyšli ženíchovi v ústrety. Nemúdre si zatiaľ išli kúpiť oleja. Ženích prišiel a 
dvere sa zatvorili. Keď sa nemúdre vrátili, márne volali: "Pane, Pane, otvor 
nám!" ( Mt 25, 11 ). Ženích im odpovedal: "Nepoznám vás" ( Mt 25, 12 ). 
     Neskorý, a preto aj nečakaný príchod ženícha v podobenstve nás upozorňuje 
na neskorý, avšak náhly druhý príchod Božieho Syna, ktorý príde vo svojej 
sláve ( Mt 25, 31 ). Upozorňuje tiež, aby nás v hodine smrti a v deň jeho 
príchodu nenašiel nepripravených. Preto aj v závere podobenstva Ježiš povedal: 
"Preto bdejte, lebo neviete ani dňa ani hodiny" ( Mt 25, 13 ). 
     Jedinečnosť pozemského života je dôvodom k bdelosti a k vážnemu 
zameraniu života k Bohu. Neexistuje možnosť začať po smrti ešte raz pozemskú 
skúšku. Život má len jeden začiatok, ale tiež i jeden koniec a potom príde "noc,  
keď nik nebude môcť pracovať" ( Jn 9, 4 ). Kam strom padne, tam zostane ležať. 
Preto Kristove slová: "Nepoznám vás", nie sú pre žarty, ale vážnym 
napomenutím: "Bdejte, lebo neviete ani dňa ani hodiny" ( Mt 25, 13 ).Neznie to 
príjemne. Máme ešte čas, aby nezaznelo pre nás naveky. 
     Misionár P. Ábel rozpráva príhodu, ktorú zažil v Halle, v Tirolsku, kde bol 
navštíviť ústav pre choromyseľných. Riaditeľ ho zaviedol do veľkej miestnosti, 
v ktorej zbadal v rohu sedieť veľmi pekné dievča, ako vyšíva oltárnu plachtu. 
Pristúpil k nej a pýtal sa, pre ktorý kostol vyšíva túto plachtu. Dievča 
neodpovedalo. Ale keď neodpovedalo ani na ďalšie otázky, páter hlboko dojatý 
osudom úbohých, odišiel. Vonku mu riaditeľ ústavu rozprával o tomto dievčati, 
že bola zasnúbená a mala mať svadbu. Pred svadbou išla navštíviť svojho 
ženícha do jeho domu. Ten zastal na schodoch svojho domu a kričal: "Choď 
preč odo mňa! Nechcel ťa už vidieť!" I vyhnal ju. Dievča sa z toho zbláznilo. 
      
     Bolesť zo zavrhnutia je hrozná. Hrozná, ak nám to povie rodič, priateľ... Aká 
je neporovnateľná s bolesťou duší, ktoré raz budú zavrhnuté od samého Boha: 
"Odíďte odo mňa..." ( Mt 25, 41 ). 



     Podobenstvo o desiatich pannách nám opisuje túto scénu a chce nám 
povedať, aby sme pochopili, čo nám Ježiš kladie na srdce. Ľudský život a dejiny 
Cirkvi sú prípravou, smrť a koniec ľudských dejín je radostným počiatkom 
večnej svadby u Boha. Časté napomenutie nášho Pána k bdelosti pre Boží 
poriadok sú vlastne napomenutiami k vytrvalej láske k Bohu. Raz príde taký 
deň, keď sa všetko na zemi zmení. Bude treba prerušiť každú prácu a zábavu. 
Pán Ježiš sa vráti k nám na zem. Príde krásny, plný, so všetkými anjelmi a 
svätými ( Mt 25, 31 ). Preto Pane "uč nás ty rátať dni naše, aby sme k srdcu 
múdremu došli!" ( Ž 89, 12 ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    O talentoch 



 
 
     ( Mt 25, 14-3O;  Lk 19, 12-27 ) 
 
 
     Ježiš Kristus vo svojich podobenstvách a prirovnaniach často zdôrazňoval 
nutnosť spolupráce človeka s Božím volaním. Je to napr. v podobenstve o 
rozsievačovi ( Mt 13, 24-3O ); o kúkoli medzi pšenicou ( Mt 13, 24-3O ); o 
rybárskej sieti ( Mt 13, 47-5O ) a i. Hovoril, že človek má povinnosť otvoriť sa 
Božiemu zrnu a podľa možností má zveľaďovať pole svojej duše, aby prinieslo 
dobrú úrodu ( Mt 13, l9-23 ). 
     Človek dostal túto úlohu od Boha a nezáleží na výsledku, ale na dobrej vôli 
dosiahnuť tento cieľ. Toto nám chcel Ježiš povedať v podobenstve o talentoch. 
     S nebeským kráľovstvom je to teda tak, "ako keď sa istý človek chystal na 
cestu. Zavolal si sluhov a zveril im svoj majetok: jednému dal päť talentov, 
druhému dva a ďalšiemu jeden, každému podľa schopností a odcestoval..." ( Mt 
25, 14-15 ). 
     A ako to dopadlo? Pán tých sluhov sa po dlhom čase vrátil a začal s nimi 
účtovať. Ten, čo dostal päť talentov, získal ďalších päť. I ten druhý, čo dostal 
dva, získal ďalšie dva. Ale ten tretí zakopal svoj talent a pri jeho príchode mu ho 
vrátil. Prvého i druhého sluhu pán pochválil za ich usilovnosť. Toto tretieho 
označil za lenivého a nebol hodný zúčastniť sa na radosti svojho pána. 
     Podobenstvo o talentoch dáva nám široké pole zamyslieť sa nad Božou 
štedrosťou a dôverou voči ľuďom. Boh dal ľuďom rozum a slobodnú vôľu. 
Slobodne sa môžu rozhodnúť, ako naložia so zverenými darmi. Nezáleží na 
výsledku, ale na dobrej vôli dosiahnuť tento cieľ. To je pre nás šťastím a 
nádejou - ale i hrozbou: hrozbou, ak neukážeme dobrú vôľu; nádejou, pretože 
pre každého človeka je možné, aby ukázal dobrú vôľu voči Božiemu poriadku 
tak, ako ho poznáva vo vlastnom svedomí, nech sú predpoklady a okolnosti 
nášho života akékoľvek. Takto podnecuje ľudskú iniciatívu podľa známeho 
ľudového príslovia: Pričiň sa človeče a Boh ti pomôže. 
     Matka sv. Klementa z Ancyry  synovi ešte v mladosti často pripomínala: 
"Syn môj, to, o čo tu ide, je večný život!" 
     V tomto zmysle máme chápať i Kristovo zverenie darov, talentov, aby sme s 
nimi hospodárili podľa svojich schopností a získali si tak najlepšiu odmenu u 
nebeského Hospodára. Raz sa nás opýta, ako sme tieto dary využili pre seba, ale 
hlavne pre našich blížnych.  Ide tu vlastne o večný život, život bez konca, život s 
Bohom a boli by sme naozaj naničhodníci, keby sme sa nepričinili o jeho 
dosiahnutie. 
 
     Sv. Gvantenius ( + 1160 ), škótsky mních, si často pripomínal: "Aký úžitok 
mi to prinesie pre večný život?" Toto nech je i meradlom všetkých našich 
skutkov. 



     Básnik Francis Thompson píše, že Cirkev nie je "mašina", čo má "lepiť 
adresy, baliť Bohu ľudí a lifrovať ich na súdy a súdy..." Každý človek sa musí 
odhodlať na vlastnú odpoveď. Treba chcieť. Každý svätec je pre nás dôkazom, 
že ak  si nie ty alebo ja svätým, tak len preto, že sme sami nechceli. Dosiahnuť 
tento cieľ nestačí: nekradnúť, nevraždiť, chodiť do chrámu, dať pokrstiť svoje 
deti, prispieť na opravu chrámu... Je treba i ľudskými silami spolupracovať s 
Božou milosťou a snažiť sa o dokonalosť ( Mt 5, 48 ). 
     Z tejto príčiny nás nabáda  Božský Spasiteľ k horlivému hospodáreniu s 
Božími darmi, ktoré sme prijali od rodičov narodením a od Krista 
znovuzrodením. Pred nami sa otvára radosť večného života; či ju dosiahneme, 
záleží od nás. Vernosť v málom nám pripraví "nesmierne veľkú váhu večnej 
slávy" ( 2 Kor 4, 17 )  pripravenú od stvorenia sveta, ak sme v hospodárení so 
zverenými darmi nesklamali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     O sluhoch, čo čakajú na svojho pána 



 
 
     ( Mk 13, 33-37; Lk 12, 35-40; Mt 24, 42-44 ) 
 
 
     Dejiny spomínajú, že rok l812 bol tragickým rokom pre mocnú armádu 
cisára Napoleona. Stalo sa, že v tom roku Napoleon prepochodoval celú Európu 
a nikde sa nestretol s veľkým odporom. Keď však prišli k Moskve, vtedy v 
Rusku zúrila tuhá zima, s ktorou Napoleon nepočítal. Kde si vojak sadol, tam 
naveky zaspal. Dôstojníci ich nútili a prosili, aby si nesadali, lebo to bude ich 
koniec. Vojaci však neboli dosť oblečení a preto zamrzli i na svojich nohách. 
Niektorí vojaci prosili svojich veliteľov, aby ich nechali, lebo už nevládzu ďalej. 
Tuhá zima teda zdecimovala Napoleonovu armádu, Napoleon prehral vojnu a 
stratil aj svoj cisársky trón. 
     Život jednotlivca, ba aj celých národov je iste bezútešný, ak stratili nádej, 
lebo stratili všetko. Rútia sa preto do zúfalstva. Toto sa týka aj mnohých 
kresťanov, ktorí sa síce modlia: "Príď tvoje kráľovstvo" ( Mt 6, 1O ), ale žijú 
tak, akoby sa ich táto pravda vôbec netýkala. Kristus však hovorí: "Majte sa na 
pozore, lebo neviete, kedy príde ten čas..." ( Mk 13, 33 ). A pridal o tom aj 
krátke podobenstvo: "Je to tak, ako keď človek odcestuje: opustil svoj dom, 
svojim sluhom odovzdal moc, každému určil prácu a vrátnikovi prikázal 
bdieť..." ( Mk 13, 34 ). 
     Nebeský Otec dobre vie, kedy bude koniec sveta a kedy nastane Posledný 
súd. Nie je však jeho vôľou, aby presný čas súdu ľuďom vopred oznámil. 
Spasiteľné je pre nás vedieť len to, že raz určite bude. Tým viac sa máme starať 
o to, aby sme na jeho súd boli pripravení. Preto ďalej v podobenstve hovorí: 
"Bdejte teda, lebo neviete, kedy príde pán domu: či večer, či o polnoci, či za 
spevu kohúta alebo ráno. Aby vás nenašiel spať, keď príde nečakane! A čo 
hovorím vám, hovorím všetkým!" ( Mk 13, 35-37 ). 
     Tento obraz je napomenutím k tomu, aby sme bedlili, boli pripravení, pretože 
nevieme čas, kedy príde Pán. Najprv v našej smrti a napokon na konci sveta. 
Byť bdelým - to je životný postoj kresťana. Situácia kresťana je vyjadrená 
situáciou vrátnika, ktorý nevie, kedy sa vráti jeho pán. 
     Riaditeľ jedného podniku odišiel na služobnú cestu. Mienil ísť lietadlom 
zavčas rána. Jeho spolupracovníci boli istí, že sa prinajmenšom v ten deň 
nevráti. To ich posmelilo, že si dovolili malé spoločenské "rodéo". K tomu im 
mal dopomôcť alkohol a veselý život - nič nerobiaci. Keď zábava bola v plnom 
prúde, odrazu sa objavila v dverách prísna tvár riaditeľa. Vrátil sa z letiska, 
pretože v ten deň pre nepohodu počasia žiadne lietadlo nemohlo odletieť. Aké 
nepríjemné bolo prekvapenie prítomných nad nečakaným príchodom svojho 
riaditeľa. 



     Evanjelium vyzýva k bdelosti na mnohých miestach a v rôznych obmenách. 
Platí to pre všetkých: "A čo hovorím vám, hovorím všetkým: Bdejte!" ( Mk 13, 
37 ). 
     Sv. Ján Nepomucký Neumann, rodák z Prachatíc, zomrel vo veku 49 rokov, 
5. januára 186O, keď odpadol na ulici Philadelphie. Baltimorský arcibiskup 
Kenrick  v pohrebnej reči o ňom povedal tieto slová: "Bol pripravený v každom 
okamihu zomrieť, lebo kráčal s Bohom a žil z viery." 
     To bola ozajstná pripravenosť na príchod Pána, ktorého príchod pre každého 
z nás je nečakaný, ako príchod zlodeja. Príde v hodinu, o ktorej sa ani 
nenazdáme... Hudobný skladateľ J. B. Foerster povedal, že si máme počínať tak, 
ako by sme tu mali byť večne, ale zároveň byť pripravení odísť kedykoľvek. To 
je teda pohnútka k tomu, aby sme boli stále pripravení, pretože ten čas, aj keď 
nevieme kedy, raz určite príde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
     O dvoch dlžníkoch 
 
 
     ( Lk 7, 41-43 ) 
 
 
     Ktorýsi farizej pozval Ježiša do svojho domu. Ježiš pozvanie prijal. Keď už 
sedeli pri stole, tu prišla istá žena, v meste známa ako veľká hriešnica a sadla si 
k jeho nohám. Slzami máčala jeho nohy, utierala ich vlasmi svojej hlavy, 
bozkávala ich a natierala voňavým olejom ( Lk 7, 36-38 ). 
     Toto videl farizej Šimon, ktorý ho pozval a v duchu si myslel: "Keby tento 
bol prorokom, vedel by, kto a aká je to žena, čo sa ho dotýka, že je to hriešnica" 
( Lk 7, 39 ). Ježiš poznal jeho myšlienky, veď bol jedným z tých farizejov, ktorí 
vždy hľadali na ňom chyby. Preto pre poučenie povedal toto podobenstvo: 
     "Istý veriteľ mal dvoch dlžníkov. Jeden dlhoval päťsto denárov, druhý 
päťdesiat. Keďže nemali skadiaľ dlžobu splatiť, odpustil ju obidvom. Ktorý z 
nich ho bude mať radšej?" ( Lk 7, 41-42 ). To už bola otázka pre Šimona, aby 
správne posúdil, odpovedal, a tak vlastne sám svedčil proti sebe. Povedal: 
"Myslím, že ten, ktorému viac odpustil" ( Lk 7, 43 ). 
     Ježiš potvrdil jeho odpoveď. No v ďalšom rozhovore bola reč o ňom. Šimon 
prijal Ježiša do svojho domu veľmi chladne a nezachoval obyčaje, ktoré sa vtedy 
poskytovali hosťovi pri vstupe do domu. Preto povedal: "Vidíš túto ženu?  
Vošiel som do tvojho domu, a nedal si mi vodu na nohy. Ale ona slzami 
zmáčala moje nohy a svojimi vlasmi ich poutierala. Nepobozkal si ma. Ale ona 
odvtedy, ako som vošiel, neprestala mi nohy bozkávať. Hlavu si mi olejom 
nepomazal. Ona mi voňavým olejom nohy natrela. Preto ti hovorím: Odpúšťajú 
sa jej mnohé hriechy, lebo veľmi miluje. Komu sa menej odpúšťa, menej 
miluje" ( Lk 7, 44-47 ). Potom sa obrátil k žene a povedal jej: "Tvoje hriechy sú 
odpustené" ( Lk 7, 48 ). 
     Podobenstvo o dvoch dlžníkoch ako aj výklad samého Ježiša hovorí, že 
spomínaná žena bola veľká hriešnica. Obrátila sa, a preto jej bolo odpustené. 
Svojím spôsobom vyjadruje lásku tomu, kto jej odpustil.  Je to úprimná 
vďačnosť a poďakovanie za dobrodenia, lebo jej bolo veľa odpustené. Preto jej 
Ježiš povedal: "Tvoja viera ťa zachránila. Choď v pokoji!" ( Lk 7, 50 ). 
     Čím väčšia vina, tým väčšia vďačnosť za odpustenie. Šimon sa chladne 
zachoval voči Ježišovi, pretože sa cítil spravodlivým. Netúžil po odpustení, lebo 
si myslel, že to nepotrebuje... Táto žena však pre nás ostane príkladom, aby sme 
neboli namyslení ako tento farizej. Vedeli ceniť Božiu lásku, ktorou sa aj nám 
už mnoho a neraz odpustilo. 
      
     Spisovateľ D. Pearce v románe Cool Hand Luka, sfilmovanom roku 1967 v 
Amerike, píše o to, ako opitý Luke Jackson zlomyseľne poškodí verejné 



zariadenie a dva roky odpykáva  svoj zločin v trestaneckom tábore, odkiaľ 
niekoľkokrát podarene utečie, ale kam sa nakoniec musí vždy poučený vrátiť. 
Konečne sa obráti k Bohu, ktorého svojím životom neraz urazil. Vidí a priznáva 
si, že mu nič nepomôže a neostáva, ako uznať Božiu autoritu a prosiť o 
odpustenie. Nastupuje cestu pokánia ako lotor na kríži. 
     Ktosi vtipne povedal, že všetci patríme za mreže. Keď nie za železné, tak 
aspoň za drevené - do spovednice. 
     To je pre každého z nás! Nech si nikto nemyslí mnoho o sebe ako tento 
farizej Šimon. Všetci sme rovnakí. Každý potrebuje pokánie i milosť 
odpustenia. Čím väčšie je naše previnenie, tým väčšie má byť aj pokánie a tým 
aj väčšia vďačnosť za odpustenie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
     O milosrdnom Samaritánovi 
 
 
     ( Lk 10, 3O-37 ) 
 
 
     Sv. apoštol Pavol v Liste Rimanom píše, aby sme nikomu neboli na ťarchu a 
nikomu nič dlžní. Dali každému, čo mu patrí. Všetko vrátiť, vyrovnať, nahradiť 
( 13, 8 ). Nakoniec všetky Božie, cirkevné i svetské zákony majú zabezpečiť 
túto zásadu. Kto ich teda všetky splní, môže byť spokojný. Ale naozaj, môže byť 
spokojný? 
     Niekto môže povedať, že nikomu nevzal ani halier; teda dokonale splnil 
Božie prikázanie: "Nepokradneš!" Nevynechal nedeľnú a sviatočnú sv. liturgiu; 
teda zachoval cirkevné prikázanie. Viac sa tu už nič nedá urobiť... Ale kto o 
sebe môže povedať, že nemôže viac milovať?  Preto sv. apoštol Pavol píše, že v 
láske sme stále dlžníkmi. Prečo?  Na  to odpovedá: "Láska nerobí zle blížnemu" 
( Rim 13, 1O ). Teda všetko môžeme nahradiť, zaplatiť; môžeme povedať, že 
nikomu nič nedlhujeme. V láske však budeme mať vždy "manko". 
     Valentín Rasputin vydal knihu poviedok, v ktorej sa vyjadruje takto: "Dnes 
sme všetci vzdelaní, učení, ba až preučení. Ale lásky je v našom živote málo. 
Získali sme vysoké vzdelanie, ale nie sme schopní zmeniť sami seba. Je správne, 
ak sa človek učí do smrti, ale je ešte dôležitejšie, aby človek až do smrti miloval, 
šíril okolo seba lásku a pokoj. 
     Podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi, ktoré je odpoveďou na otázku 
zákonníka: "Kto je môj blížny?" ( Lk 10, 29 ), hovorí práve na túto tému: 
     "Istý človek zostupoval z Jeruzalema do Jericha a padol do rúk zbojníkov. Tí 
ho ozbíjali, doráňali, nechali ho polomŕtveho a odišli. Náhodou šiel tou cestou 
istý kňaz a keď ho uvidel, obišiel ho. Takisto aj levita: keď prišiel na to miesto a 
uvidel ho, išiel ďalej. No prišiel k nemu istý cestujúci Samaritán a keď ho 
uvidel, bolo mu ho ľúto. Pristúpil k nemu, nalial mu na rany oleja a vína a 
obviazal mu ich; vyložil ho na svoje dobytča, zaviezol ho do hostinca a staral sa 
oň" ( Lk  10, 30-34 ).  
     Kňaz a levita, ktorí prešli okolo raneného človeka, veľmi dobre poznali 
zákon. Ponáhľali sa však za svojimi povinnosťami a ich splnenie pokladali za 
dôležitejšie než pomôcť nešťastnému človekovi. Preto neobstali. Ostali veľmi 
dlžní láske voči tomuto ranenému. 
     Naproti tomu Samaritán, v tom kraji cudzinec, sa nešťastného ujal. Iste aj on 
sa ponáhľal za svojimi povinnosťami. Ale ujal sa ho, hoci sa veľmi zdržal. 
Ošetril raneného, zaviezol ho do hostinca a tam sa o neho postaral. Keď 
odchádzal, hostinskému povedal: "Staraj sa oň a ak vynaložíš viac, ja ti to 
zaplatím, keď sa budem vracať" ( Lk 10, 35 ). 



     Samaritán z tohto podobenstva takto naveky ostane vzorom milosrdnej lásky, 
ktorá nepozerá na človeka kto je, aký je, ale pomáha, pretože ten človek sa 
ocitol v nešťastí. Pán ho dáva za príklad všetkým, keď v závere podobenstva 
hovorí zákonníkovi: "Choď a rob aj ty podobne!" ( Lk 10, 37 ). 
     Jean Paul Sartre napísal drámu Za zavretými dverami. Opisuje v nej život 
troch ľudí, ktorí pre svoje previnenie na spolublížnych  boli odsúdení k tomu, že 
museli byť stále spolu. Majú sa v rukách, každý pozná chyby toho druhého a to 
ich mučí až k šialenstvu. Keď sa vyskytne niečo dobré a milé medzi dvoma, ten 
tretí to vždy pokazí. Celá táto hra vyústi nakoniec do jedného výkriku: "Peklo - 
to sú tí druhí!" 
     To peklo by nebolo na zemi, keby sme zachovávali zákon lásky, ako o tom 
hovorí sv. Pavol: "Láska nerobí zle blížnemu" ( Rim 13, 10 ). 
     Sv. Jozef Moscati, lekár z Neapola, ktorý celý svoj život zasvätil trpiacim a 
ktorý používal všetky výdobytky vedy, povedal: "Svet nepremení veda, ale 
láska." 
     Keď sa reportér opýtal Matky Terezy ako pomôcť chudobným, jej odpoveď 
bola krásna: "Dajte tak, aby vás to až bolelo. Teda nie zvyšky, ale to, že to i 
sami pocítite."  
     Táto hlboko ľudská odpoveď stojí za zamyslenie najmä dnes, keď naše 
svedomie sa čoraz viac stáva egoistické. Svet zomiera na nedostatok lásky. 
Máme sa preto snažiť naplňovať zákon lásky. V podobenstve o milosrdnom 
Samaritánovi nás na to Ježiš jasne upozorňuje: "Choď a rob aj ty podobne!" ( Lk 
10, 37 ). Sv. apoštol Pavol to vyjadril slovami: "Nebuďte nikomu nič dlžní, 
okrem toho, aby ste sa navzájom milovali; veď kto miluje blížneho, vyplnil 
zákon" ( Rim 13, 8 ). 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
     O neodbytnom priateľovi 
 
 
     ( Lk 11, 5-8 ) 
 
 
     Raz na ktoromsi mieste sa Ježiš modlil. Keď skončil, jeden z jeho učeníkov 
mu povedal: "Pane, nauč nás modliť sa..." ( Lk 11, 1 ). A on ich vtedy naučil 
modlitbu Otče náš. A pridal k tomu aj toto podobenstvo: 
     "Niekto z vás má priateľa. Pôjde k nemu o polnoci a povie mu: ,Priateľu, 
požičaj mi tri chleby, lebo prišiel ku mne priateľ z cesty a nemám mu čo 
ponúknuť..." ( Lk 11, 5-6 ). Ten zvnútra by mohol odpovedať, aby neobťažoval, 
pretože je polnoc a každý spí. No ak ten zvonku neprestane klopať, "aj keď 
nevstane a nedá mu preto, že mu je priateľom, pre jeho neodbytnosť vstane a dá 
mu, čo potrebuje" ( Lk 11, 8 ). 
     Podobenstvo o tomto neodbytnom priateľovi je vzorom vytrvalej modlitby, 
ktorú máme vysielať k nebeskému Otcovi. Tá má byť nielen úprimná, ale aj 
vytrvalá, ktorou si môžeme od Boha vyprosiť veľa, čo je nám užitočné a 
potrebné k časnému i večnému životu. Preto už kráľ Dávid v Starom zákone sa 
vyjadril: "Maj zaľúbenie v Pánovi, a dá ti, čo srdce tvoje žiada si" ( Ž 36, 4 ). 
     Istý otec bol so svojím synom na púti  a dlho sa modlil pred milostivým 
obrazom Matky Božej. Cestou domov sa syn spýtal otca, prečo sa tak dlho 
modlil a či Boh vypočul jeho modlitby. "To ti teraz nemôžem povedať", 
odpovedal otec. 
     Táto odpoveď neuspokojila syna, a preto o niekoľko týždňov zvedavý syn 
znovu položil otcovi túto otázku. Dostal rovnakú odpoveď... Prešli roky a otec 
ležal na smrteľnej posteli. Zavolal k sebe svojho syna a povedal mu: "Dnes ti 
poviem, prečo som sa tak vrúcne modlil pred obrazom Božej Matky. Prosil som 
Matku Božiu, aby mi pomohla udržať čistotu duše a aby som sa až do smrti 
nedopustil smrteľného hriechu. Moja modlitba bola vypočutá." Syn bol hlboko 
dojatý otcovou odpoveďou. 
     Taká je sila vrúcnej a vytrvalej modlitby. 
     Francúzsky učenec Blaise Pascal preto často radil ľuďom vlažným vo viere 
toto: "Nestačí len hľadať pravdu. Je treba sa o pravdu modliť, o ňu prosiť. Preto 
kľakajte, spínajte ruky, kropte sa svätenou vodou, modlite sa a uvidíte, že sa 
vám Boh ukáže." 
     Ježiš Kristus účinok vytrvalej modlitby vyjadril aj slovami: "Proste a 
dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám! Lebo každý, kto prosí, 
dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria" ( Lk 11, 9-10 ). 
 



     Sv. Terézia z Avily sa raz sťažovala: "Ľudia hľadajú pomoc kdekoľvek. 
Keby len pochopili, aká sila je v jednom Otčenáši, ktorý nie je len odhovorený, 
ale naozaj pomodlený." 
     Terézia vedela o čom hovorí. Veď koľko chorôb musela prekonať vo svojom 
živote!... Istota vypočutia dobrej a vytrvalej modlitby je zaručená Kristovými 
slovami: "Ak niekoho z vás ako otca poprosí syn o rybu, vari mu dá namiesto 
ryby hada? Alebo ak pýta vajce, podá mu škorpióna? Keď teda vy, hoci ste zlí, 
viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého 
tým, čo ho prosia!" ( Lk 11, 11-13 ).  O takej vytrvalej modlitbe hovorí sv. 
Gregor vo výklade na žalmy, že Boha takéto násilie nehnevá, ale naopak, 
zmieruje, pretože - ako ho hovorí sv. apoštol Jakub - "veľa zmôže naliehavá 
modlitba spravodlivého" človeka ( Jak 5, 16 ). Je na nás, aby sme tento 
prostriedok využívali. 
     
 
 
 
 
      
 

      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
      
 
     O nerozumnom boháčovi 
 
 
     ( Lk 12, 16-21 ) 
 
 
     Ježiš Kristus bol všeobecne pokladaný za učiteľa a znalca Zákona. Preto istý 
človek zo zástupu sa obrátil na neho s otázkou, aby mu pomohol vyriešiť spor o 
dedičstvo. Ježiš využil túto príležitosť a podobenstvom o nerozumnom boháčovi 
dal poučenie jemu i svojim učeníkom, že pozemský majetok nepovažuje za 
dostatočný prostriedok k zaisteniu večného života. 
     "Istému boháčovi prinieslo pole veľkú úrodu. Premýšľal a hovoril si: "Čo 
budem robiť? Veď nemám kde uložiť svoju úrodu..." ( Lk 12, 16-17 ). Bohatý 
človek, k tomu veľká úroda na poli. To bol jeho životný ideál, po ktorom už 
dávno túžil. Preto si teraz povedal: "Duša, máš veľké zásoby na mnohé roky. 
Odpočívaj, jedz, pi a veselo hoduj!" ( Lk 12, 19 ). Hojnosť všetkého a dlhý 
život. Akoby duša človeka len po tom túžila. Takýto postoj Ježiš odsudzuje. V 
podobenstve to vyjadril slovami k tomuto boháčovi takto: "Blázon! Ešte tejto 
noci požiadajú od teba tvoj život a čo si si nahonobil, čie bude?" ( Lk 12, 20 ). 
     Predstavme si, ako bolo tomuto boháčovi, keď mu Boh oznámil svoje 
rozhodnutie. Musel sa zhroziť, keď všetky jeho plány do budúcnosti Boh skrížil 
náhlou smrťou. A "tak je to s tým, kto si hromadí poklady, a pred Bohom nie je 
bohatý", končí Ježiš podobenstvo ( Lk 12, 21 ). 
     Naozaj blázon je človek, ak si namýšľa, že istota a zabezpečenie jeho života 
spočíva v jeho rukách, alebo v bohatstve a hojnosti. Kto sa spolieha na svoje 
"sýpky", na to, čo má, čo drží pevne v rukách, ten zabúda na Boha a blížneho, 
pretože si myslí, že v tom má istotu. Kto však  nepočíta vo svojich plánoch s 
Bohom, ten sa ho prakticky zrieka a skončí s prázdnymi rukami. Smrťou príde 
človek o všetko svoje hmotné bohatstvo. Iba ten si zachráni život i teraz i v 
budúcnosti, kto bude bohatý i pred Bohom, pre koho je Boh najväčším 
bohatstvom. 
     Honorát, arelatský biskup ( + 429 ), bol prv pohanom, ale keď poznal 
kresťanstvo, dal sa pokrstiť. Viedol dokonalý život. Jeho otec  ho chcel odvrátiť 
od takého života poľovačkou, divadlom, hrami, avšak statočný mládenec 
povedal: Taký život síce baví, ale tiež klame." 
     V podobenstve Ježiš neodsudzuje dobrá  tohto sveta, ale rozhodne odsudzuje 
ich zlé užívanie, najmä ak pri tom zabúdame na Pána Boha a blížneho. Dobrá 
tohto sveta sú prostriedkom a nie cieľom. Jedenie, pitie, užívanie nikdy úplne 
nenaplní ľudský život. Naopak, vedie k egoizmu a k zabúdaniu na Boha a 



blížneho. Spomeňme si napr. na bohatého človeka z podobenstva o boháčovi a 
Lazárovi, ktorý sa pekne obliekal " a deň čo deň prepychovo hodoval" ( Lk 16, 
l9 ). Kde bola starosť o dušu? 
     O Epaminondasovi tébanskom čítame, že keď jeho sluha prijal zlato od 
zajatých, dal si ho zavolať a povedal: "Daj mi štít a kúp si hostinec, pretože 
odteraz, keď si bohatý, k boju sa viac nehodíš." 
     Bohatý človek ľahko zabúda , čo je v jeho živote primárne. Ľahko sa preto 
stane, že zabudne na svoj cieľ, pre ktorý je stvorený. I žiadateľ o pomoc pri 
riešení dedičstva medzi bratmi bol príliš v zajatí hmotných starostí a dbal asi 
málo o duchovné hodnoty. Preto bol Ježišom odmietnutý ( Lk 12, 14 ). 
     Hojnosť a dostatok všetkého v časoch hospodárskeho vzostupu a blahobytu 
nesmú byť pre kresťana vnútornou istotou. Kresťan má vedieť, že majetok má 
len v správe podľa Božej vôle, teda i k dobru spoločnosti a že v okamihu smrti 
musí zo všetkého zložiť účty. Preto je zmýšľanie niektorých dnešných ľudí 
rovnako nerozumné ako zmýšľanie bohatého sedliaka: "Odpočívaj, jedz, pi a 
veselo hoduj!" ( Lk 12, 19 ). To preto, že Ježiš žiada od kresťana, aby bol bohatý 
pred Bohom ( Lk 12, 21 ) a zhromažďoval  si poklady pre nebo ( Mt 6, 2O ). 
     Myšlienka na smrť má nám preto pomáhať k tomu, aby sme múdro 
zaobchádzali s pozemskými hodnotami. Život vyhrá len ten, kto vsadí na Božiu 
kartu. Kto  vsadí  na   hmotné   veci, je   podľa Ježiša Krista "blázon" ( Lk 12, 
2O ). Preto ak sa nechceme podobať hlúpemu boháčovi z podobenstva, rýchlo 
usporiadajme svoje vnútro podľa Božieho priania. Čo ak tejto noci požiadajú 
našu dušu? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
     O neplodnom figovníku 
 
 
     ( Lk 13, 6-9 ) 
 
 
     Jedného dňa, keď okolo Ježiša sa znovu zhromaždil veľký zástup, povedal im 
toto podobenstvo: "Ktosi mal vo vinici zasadený figovník..." ( Lk 13, 6 ). 
     Ovocné stromy boli v starej Palestíne veľmi vzácne. Figový strom prinášal 
ročne tri úrody, a preto bol veľmi vzácny. Sadili ho do najúrodnejšej zeme. I 
tento človek ho zasadil do vinice. Ale na svoje prekvapenie nenašiel na ňom 
ovocie. Preto rozhorčene povedal svojmu vinohradníkovi: "Pozri, už tri roky 
chodím hľadať ovocie na tomto figovníku, a nič nenachádzam. Vytni ho! Načo 
ešte aj zem vyčerpáva?" ( Lk 13, 7 ). Ale strom bol naoko pekný, košatý a preto 
vinohradník povedal: "Pane, nechaj ho ešte tento rok. Okopem ho a pohnojím. 
Možno nabudúce prinesie ovocie. Ak nie, potom ho vytneš" ( Lk 13, 8-9 ). 
     Figovník predstavuje židovský národ, o ktorý sa Boh trpezlivo staral. Ale 
napriek všetkému úsiliu židovský národ bol ako neúrodný figovník. Boží Syn tri 
roky chodil po zemi, avšak vybraný a šľachtený figovník - židovský národ - 
neprinášal úrodu. Ježiš prosí o milosť, ponúka svoje utrpenie, krv - ale márne. 
     Neúrodný figovník je však obrazom aj každej neplodnej duše. Boh od nás 
žiada, aby sme prinášali ovocie dobrého života. Božia trpezlivosť je síce sama o 
sebe nekonečná, u človeka je však ohraničená ľudskou slobodou a konečnosťou 
ľudského pozemského života. Kto odkladá nápravu svojho života, je v 
smrteľnom nebezpečí. 
     Misionár P. Ábel spomína, že ho raz prosila istá pani, aby vhodným 
spôsobom obrátil jej nešťastnú dcéru. Bola vydatá, ale s mužom nežila. Opustila 
modlitbu, sviatosti a vôbec vieru v Boha. Raz, keď jeho cesta viedla okolo, 
zašiel k nej a snažil sa ju priviesť k myšlienke na obrátenie, ale márne. Pri 
odchode jej povedal: "Majte sa dobre, ale pamätajte: Boh vás predsa raz 
dostane; buď ako milosrdný Spasiteľ, alebo ako hrozný Sudca."  
     O nejaký čas písala mu jej matka, že dcéra sa obrátila. Príčinou boli práve 
slová tohto misionára, ktoré ju stále trápili. Rozhodla sa, že predsa je len lepšie 
padnúť do  rúk  milosrdného Spasiteľa, než do rúk hrozného Sudcu ( Hebr 10, 
31 ). 
     Ježiš vo svojich podobenstvách veľmi často hovoril o Božom milosrdenstve, 
ktoré má k nám nebeský Otec. Sú to najmä podobenstvá o márnotratnom synovi, 
o stratenej ovci, o stratenej drachme a i. Na obrátenie hriešnika Boh niekedy 
čaká  veľmi  dlho. Avšak, ako    píše sv. apoštol Pavol, Boh  sa nedá  posmievať 
( Gal 6, 7 ). Ak nás k pokániu nepobadá Božia dobrota, jeho trpezlivosť a 



zhovievavosť, príde "deň hnevu, keď sa zjaví spravodlivý Boží súd. On odplatí 
každému podľa  jeho skutkov: večným životom tým, čo vytrvalosťou v dobrých 
skutkoch hľadajú slávu, česť a nesmrteľnosť, hnevom a rozhorčením tým, čo 
tvrdošijne odporujú pravde a oddávajú sa neprávosti" ( Rim 2, 5-8 ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
     Prvé a posledné miesto 
 
 
     ( Lk 14, 7-11 ) 
 
 
     V jednu sobotu vošiel Ježiš "do domu ktoréhosi popredného farizeja" na 
sobotňajšiu hostinu ( Lk 14, 1 ). Pritom si všimol, ako si pozvaní vyberali 
popredné miesta pri stole. Im adresoval toto podobenstvo: 
     "Ak ťa niekto pozve na svadbu, nesadaj si na prvé miesto, lebo mohol pozvať 
niekoho vzácnejšieho, ako si ty; a prišiel by ten, čo pozval teba i jeho, a povedal 
by ti: ,Uvoľni miesto tomuto.´ Vtedy by si musel s hanbou zaujať posledné 
miesto. Potom príde ten, čo ťa pozval, a povie: ,Priateľu, postúp vyššie!´ Vtedy 
sa ti dostane pocty pred všetkými spolustolujúcimi..." ( Lk 14, 8-10 ).  
     Pýcha má široko rozvetvené korene. Prvým je namyslenosť a povýšenosť nad 
ostatných. Takéto prílišné sebavedomie núti ľudí zaujať popredné miesta v 
spoločnosti i pri stole. Taká nadutosť je ošklivá nielen v Božích očiach, ale i v 
očiach ľudských. "V nenávisti je u Boha pýcha", čítame v Sirachovej knihe ( 10, 
7 ).To preto, lebo k pýche sa často druží povýšenectvo, bezohľadnosť na ceste 
za úspechom, špehúnstvo, neznášanlivosť, tvrdosť, bezohľadnosť a často klam, 
intrigy, podvod. Sväté písmo preto nazýva pýchu "počiatkom každého hriechu" ( 
Kaz 10, 15 ). Preto Ježiš Kristus adresuje svoje slová všetkým: "Každý, kto sa 
povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený" ( Lk 14, 11 ). 
     Toto podobenstvo povedal Ježiš preto, aby zdôraznil, že len bezvýznamní a 
neužitoční ľudia si žiadajú, aby sa im slúžilo. Kto je ale veľký, práve v tom je 
jeho veľkosť, že vie slúžiť malým. Porovnajme napr. Kristovo umývanie nôh 
apoštolom, ktoré nám zachytil sv. Ján vo svojom evanjeliu ( Jn 13, 1-2O ). Je to 
veľký prejav poníženosti a lásky, čím potvrdil svoje predchádzajúce slová: "Ani 
Syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a položiť svoj život ako 
výkupné za mnohých" ( Mt 2O, 28 ). 
     Práve toto je poznávacím znakom veľkých ľudí, že sa vedia ponížiť, keď je 
to potrebné. Poníženosť, to nie je hanba, to je skúška ohňom pre génia. Ak 
niekto nemôže, alebo nechce slúžiť, znamená to, že nemá čo dať. Je slabý, 
nedokonalý a prázdny. 
     V živote používame miery a váhy. Najčastejšie také, aká nám osobne 
vyhovujú. Posúvame sa často pri spoločenských príležitostiach na prednejšie 
miesto. Máme predsa právo. Veď vlastníme rýchlejšie auto, vyšší titul, krajší 
dom, lepšie vzdelanie, atď. Sme predsa niekto! Ale nemyslíme na to, že raz 
príde Pán a pridelí nám také miesto, aké nám patrí podľa nášho vnútorného 
života a podľa vykonaných skutkov. 



     Pri jednej slávnostnej recepcii sa stalo, že bývalý nemecký kancelár Otto 
Bismarck ( 1815-1895 ) dostal miesto až kdesi na konci stola. Akási významná 
dáma sa domnievala, že by sa mu za to bolo treba ospravedlniť. Na to Bismarck 
povedal: "Buďte bez starosti. Kde sedím ja, tam je vždy prvé miesto." 
     Albert Einstein ( 1879-1955 ), autor teórie relativity, pri oslave polstoročia 
teórie relativity sa pre svoj zlý zdravotný stav nemohol zúčastniť na tých 
oslavách. Avšak, ako to napísal svojmu priateľovi, bol vďačný tomuto osudu, 
pretože "všetko, čo nejako súvisí s kultom osobnosti, sa mi hnusilo... Hlučné 
oslavy nezodpovedajú skutočnému stavu vecí..." Ťažko znášal takéto oslavy. 
     Pápež Ján XXIII. Keď sa niečím mnoho a veľmi zaoberal, hovoril si: 
"Angelo, veľmi si na sebe zakladáš." To ho vždy upokojilo. Keď bol dňa 2O. 
októbra 1958 zvolený za pápeža, na otázku kardinála Tisseranta, či prijíma 
voľbu, povedal: "Čo viem o svojej úbohosti a nízkosti, stačí k môjmu 
zahanbeniu. Avšak v hlasovaní svojich bratov vidím znamenie Božej vôle. 
Prijímam voľbu od nich vykonanú a skláňam svoju hlavu k horkému kalichu a 
svoje plecia pod ťarchu kríža." 
     O takej pokore Ježiš často učil. Slová, ktoré povedal svojim apoštolom pri 
jednej príležitosti, platia pre všetkých: "Kto bude chcieť byť medzi vami prvý, 
bude vaším sluhom" ( Mt 2O, 27 ). Podľa jeho slov jedinou ctižiadosťou je 
ctižiadosť slúžiť druhým. Sám to potvrdil svojím životom. Preto v ňom 
nachádzame i najlepší príklad pre svoj život. Mali by sme preto častejšie 
uvažovať o jeho výzve: "Učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom..." ( 
Mt 11, 29 ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
     O veľkej večeri 
 
 
     ( Lk 14, 16-24 ) 
 
 
     Stará česká kronika spomína, že knieža Oldřich bol pozvaný na hostinu  
svojim susedom vojvodcom Sybom. Oldřich však bol zvyknutý tráviť celé dni v 
lesoch na poľovačke, preto na hostinu neprišiel. Hostiteľa Sybu to tak 
nahnevalo, že poslal za Oldřichom svojho vojaka, aby ho prebodol oštepom. 
Jeho odmietnutím sa cítil tak urazený, že len Oldřichova smrť mohla zmyť túto 
urážku. Oldřich však ušiel jeho nástrahám. 
     Potiaľ hovoria letopisy. Z ich slov je vidieť, akou hanbou je pre hostiteľa 
neprijať pozvanie, či svoju neprítomnosť ospravedlniť malichernou výhovorkou. 
     V podobenstve o veľkej večeri Ježiš hovorí o tom, ako "istý človek pripravil 
veľkú večeru a pozval mnoho ľudí..." ( Lk 14, 16 ). A čo pozvaní? Tí sa začali 
vyhovárať: "Kúpil som pole... Kúpil som päť záprahov volov... Oženil som sa... 
( Lk 14, 18-2O ). Preto neprišli. Keď to počul pán domu, veľmi sa nahneval. 
Večera však bola pripravená. Preto dal priviesť tých, čo postávali na námestiach 
a uliciach. A tým, čo pozval a neprišli, odkázal, že neokúsia jeho večeru ( Lk 14, 
24 ). 
     Pozvanie na hostinu radosti bolo pripravené s veľkou starostlivosťou a 
láskou. Je to pozvanie na hostinu v nebeskom kráľovstve a blažený bude každý, 
kto sa na nej zúčastní ( Lk 14, 15 ). Pre pozvaných sú však pozemské veci a 
starosti dôležitejšie, než Pánovo pozvanie. Prehnaná starostlivosť o pozemské 
veci ich tak dokážu zaujať, že nemajú čas pre vyššie záujmy a z nezriadenej 
lásky k časným potrebám stratia spásu. Tak sa sami pripravujú o účasť na tejto 
hostine v nebeskom kráľovstve. 
     Sväté písmo pripodobňuje večný život v spoločenstve  s Bohom k  svadobnej  
hostine, svetlu, pokoju a pod. Nebo je večné spoločenstvo človeka s Bohom. 
"Boh sám nám postačí", hovorí sv. Terézia z Avily. Sv. Ján, odvolávajúc sa na 
Starý zákon, hovorí v knihe Zjavenia o blaženosti v nebi toto: "Preto sú pred 
Božím trónom a dňom i nocou mu slúžia v jeho chráme. A ten, čo sedí na tróne 
bude prebývať nad nimi. Už nebudú hladovať ani žízniť, nebude na nich dorážať 
ani slnko ani iná horúčosť, lebo Baránok, čo je v strede pred trónom, bude ich 
pásť a privedie ich k prameňom vôd života. A Boh  im zotrie  z očí  každú slzu" 
( Zjv 7, 15-17 ). 
     Podľa iných výrokov Svätého písma blaženosť neba pozostáva v nazeraní 
Boha "z tváre do tváre" ( l Kor 13, 12 ). "A večný život je v tom, aby poznali 
teba, jediného pravého Boha, a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista" ( Jn 17, 3 ). 



"Vieme však, že keď sa on zjaví, budeme mu podobní, lebo ho budeme vidieť 
takého, aký je" ( l Jn 3, 2 ). 
     "Blahoslavený, kto bude jesť chlieb v Božom kráľovstve" ( Lk 14, 15 ). Ak je 
veľkým šťastím prísť na hostinu v nebi, pozerať sa Bohu "z tváre do tváre" ( l 
Kor 13, 12 ), stojíme o to? 
     Počas francúzskej revolúcie mali obesiť jedného kresťana, pretože sa nechcel 
zriecť svojej viery. Keď ho kat zdvihol, povraz sa pretrhol. Podľa vtedajšieho 
zvyku takémuto človekovi darovali život. Tento ale vstal a znovu sa ponáhľal k 
povrazu. Kat sa ho pýtal: "Počuj, prečo sa tak ponáhľaš na smrť?" "Keby si videl 
to, čo som videl pred chvíľou ja, aj ty by si chcel zomrieť čím skôr", odpovedal 
odsúdený. 
     Nebo je zavŕšením a korunou života, preto oslávené budú i plody ľudských 
námah a utrpenia pozemského jestvovania. Nebeská radosť je i radosťou nad 
prijatou odplatou ( porov. Mt 5, 12 ). Boh ňou korunuje dielo svojej milosti. 
Každý dostane odplatu, ktorá mu patrí ( porov. Mt 16, 27 ). Preto nie je div, že 
ľudia spravodlivého a svätého života si želajú čím skôr zomrieť. Sv. 
prvomučeník Štefan, keď videl otvorené nebo, viac si už neželal byť medzi 
živými ( Sk 7, 56 ). 
     Teologóvia  a kazatelia sa od vekov usilujú priblížiť veriacim obraz života po 
smrti a je to iste úsilie chvályhodné. Ale akokoľvek by vysvetľovali tie 
nadčasové skutočnosti jazykom časnosti, vždy bude platiť: nie tak! 
     Sv. apoštol Pavol napísal, že človek si nemôže urobiť ani predstavu, ani 
pojem o tom, čo "oko nevidelo, ani ucho nepočulo" a čo ani do ľudského srdca 
nevystúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú" ( l Kor 2, 9 ). Preto je naozaj 
blažený ten, kto bude mať účasť na tejto radosti. Dbajme o toto pozvanie a 
nedajme sa k nemu nútiť. Pozemské záležitosti, aj keď sú potrebné, nemajú nás 
odtrhnúť od záležitosti Božieho kráľovstva. "Hľadajte teda najprv Božie 
kráľovstvo..." ( Mt 6, 33 ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
     O stratenej ovci a stratenej drachme 
 
 
     ( Lk 15, 4-1O; Mt 18, 12-14 ) 
 
 
     Boží Syn  prišiel na zem ako Vykupiteľ ľudstva a chcel, aby všetci boli 
spasení. Osobitnou láskou zahrňoval hriešnikov. Z tejto príčiny "približovali sa 
k nemu všetci mýtnici a hriešnici a počúvali ho" ( Lk 15, 2 ). Keď to videli 
farizeji a zákonníci, šomrali: "Tento prijíma hriešnikov a jedáva s nimi" ( Lk 15, 
2 ). Im adresoval dve krátke podobenstvá, ktorými chcel vyjadriť, ako Bohu 
záleží na každom človekovi a s akou láskou hľadá každého strateného hriešnika. 
     Na príklade dobrého pastiera, ktorý zanechá deväťdesiat deväť a hľadá jednu 
stratenú, ktorý nemá pokoja, kým ju nenájde, hovorí, že i v nebi je taká radosť, 
ba dokonca je "väčšia radosť nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie, ako 
nad deväťdesiatimi deviatimi spravodlivými, ktorí pokánie nepotrebujú" ( Lk 
15, 7 ).  
     Podobne aj žena, ktorá má desať drachiem a jednu drachmu stratí, zažne 
lampu, vymetie dom a starostlivo ju hľadá. Keď ju nájde, zvolá priateľky a 
susedky, aby sa radovali spolu s ňou. "Takú radosť majú Boží anjeli z jedného 
hriešnika, ktorý robí pokánie" ( Lk 15, 10 ). 
     Ježiš Kristus často prichádzal medzi hriešnikov, sedel s nimi a hovoril, aby 
ich uistil v presvedčení, že Boh sa pred nimi neuzatvára. Je vždy hotový ukázať 
im svoje milosrdenstvo a odpustenie. Má radosť nad každým obrátením 
hriešnika, čo neskoršie vyjadril aj v podobenstve o márnotratnom synovi ( Lk 
15, 11-32 ). 
     Zbožná legenda hovorí o tom, ako jedného dňa zaklopala na nebeskú bránu 
istá rehoľná sestra. Brána sa otvorila a sv. Peter ju uvítal so všetkou úctivosťou. 
Po osobnom súde bola jej pridelená pekná cela, primeraná jej zásluhám. Sestra 
sa cítila veľmi dobre.  
     Jedného dňa ju však čosi vyviedlo z miery. Zbadala, že v nebi je neobyčajný 
ruch. Anjeli lietajú, čistia všetko a pripravujú sa na príchod akéhosi vzácneho 
hosťa. Koho len čakajú? Tu naraz sa otvoria brány neba a prichádza známa 
herečka a speváčka z Kalifornie. Sestrička sa zhrozila. Také niečo! To je 
škandál, keď sa v nebi našlo miesto pre takú ľahkú ženu. V tom okamihu sa 
výraz jej tváre zmenil a zaliali ju slzy. Prišiel k nej sv. Peter a prísnym 
pohľadom ju karhá: "Čo plačeš? Nie je ti tu dobre? Robí sa ti krivda? Pamätaj, 
že táto herečka má väčšie zásluhy pred Bohom ako ty. Ty si žila medzi múrmi 
kláštora v tichosti a jeho disciplína ťa chránila od hriechu. Život si prežila bez 
väčších pokušení a starostí. Svoje povinnosti si konala svedomito a Boh ti dal 



hojné milosti a ešte hojnejšiu odmenu. Táto ale bola vystavená všetkým búrkam 
tohto sveta. Stála ako osamotený dub na otvorenom poli. Neraz klesla, ale 
vstala, pretože sa držala svojho Spasiteľa. Dnes ju preto vítame s najväčšou 
radosťou, lebo v nebi je veľká radosť nad každým hriešnikom, ktorý sa obráti a 
robí úprimné pokánie..."  Tvár sestričky sa vyjasnila a išla ju aj ona privítať ako 
svoju novú priateľku. 
     Kto vybájil túto povesť nie je potrebné vedieť. Ale kto ju vybájil, ten  dobre 
pochopil význam Kristových slov o radosti nad obrátením každého hriešnika, 
ako je to vyjadrené aj v týchto dvoch krátkych podobenstvách. Práve z nich 
môžeme pochopiť, prečo Ježiš sedával a hovoril s hriešnikmi. Boh je skutočne 
nielen dobrým pastierom, ale aj lekárom ľudských duší. A títo mu boli vďační 
za jeho milosrdenstvo, ktoré im preukazoval ( porov. Podobenstvo o dvoch 
dlžníkoch - Lk 7, 36-5O ). 
     Ježiš chce aj týmito krátkymi podobenstvami naznačiť, že aj najväčší 
hriešnik je predmetom jeho spásonosného záujmu. Pokáním sa každý môže stať 
jeho priateľom. Preto radikálne vykročme za Kristom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
     O márnotratnom synovi 
 
 
     ( Lk 15, 11-32 ) 
 
 
     Podobenstvo o márnotratnom synovi sa považuje za najkrajšie podobenstvo, 
ktoré povedal Ježiš. Zjavuje nám nekonečné Božie milosrdenstvo a lásku. Tiež 
poukazuje aj na vnútorný svet kajúceho hriešnika. 
     Istý otec mal dvoch synov. Jeden z nich, ten mladší, povedal raz otcovi: 
"Otec, daj mi časť majetku, ktorá mi patrí" ( Lk 15, 12 ). Správanie tohto 
mladšieho syna bolo zlé. Cítil sa nedobre pod dozorom svojho otca. Chcel žiť 
sám a mať svoju peňaženku. Otec rozdelil majetok. Čo však urobil mladší syn so 
svojou časťou? "Všetko zobral, odcestoval do ďalekého kraja a tam svoj 
majetok hýrivým životom premárnil..." ( Lk 15, 13 ). 
     Vina tohto mladšieho syna spočívala v tom, že toto všetko urobil po dobre  
premyslenej úvahe. Vedel, čo mu podľa zákona patrí. Najväčšie nešťastie bolo v 
tom, že od otca odišiel "do ďalekého kraja". Nechcel byť "na otcových očiach". 
Preto odišiel medzi cudzích ľudí. 
     Istý starší pán mi raz rozprával, ako v nedeľu ráno nastúpil do autobusu. 
Spolu s ním nastúpilo aj niekoľko mládencov, ktorí sa rozchádzali z tanečnej 
zábavy. "Bolo mi čudné", hovorí - "ako títo mládenci medzi sebou slušne 
rozprávali. A vôbec neboli opití." 
     Naozaj, zdá sa nám to čudné a pomaly je to aj vzácnosť: ísť zo zábavy slušne 
a neopitý. A mnohí si to predstavujú, že ak je zábava, tak treba hýriť, opiť sa - a 
najlepšie ďaleko od domova, keď sme "bez dozoru". 
     Ako dopadol ten mladší syn z podobenstva? "Keď všetko premrhal, nastal v 
tej krajine veľký hlad a on začal trieť núdzu" ( Lk 15, 14 ). Aby nezahynul, 
uchytil sa u istého obyvateľa tej krajiny, ktorý ho poslal na svoje hospodárstvo 
pásť svine. Bol rád, že mohol robiť aspoň to. "I túžil nasýtiť sa aspoň strukmi, 
čo žrali svine, ale nik mu ich nedával" ( Lk 15, 16 ). 
     Predstavme si, ako padol ten, čo len nedávno žil hýrivým životom! A v tom 
nešťastí si spomenul: ako dobre mi bolo u otca. Tam sa sluhovia majú lepšie. 
Vstanem a pôjdem k svojmu otcovi. Poviem mu, ako ťažko som zhrešil proti 
nebu i proti nemu, že som už nehodný volať sa jeho synom. 
     V tom bola jeho záchrana. Uvedomil si svoj omyl a pád. Otec mu predsa 
dobre chcel, ale nevážil si jeho rady. Musel to byť ťažká núdza, keď sa rozhodol 
odprosiť otca. Veď vieme, že mladí neradi to robia...! 
     A čo otec? Keď zbadal svojho otrhaného a vychudnutého syna, "bolo mu ho 
ľúto" ( Lk 15, 2O ). Celý naradovaný "pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku 



a vybozkával ho" ( Lk 15, 2O ). Syn padol na kolená a povedal pripravenú reč.. 
Otec  mu ani nedal dopovedať, dal pripraviť v dome hostinu, lebo jeho syn "bol 
mŕtvy, a ožil, bol stratený, a našiel sa" ( Lk 15, 24 ). 
     Na príbehu tohto márnotratného syna viďme pád každého hriešnika. Veď 
život v hriechu - to je vlastne odchod z domu nebeského Otca. Žiť voľne, sám, 
bez dozoru... Koľkokrát sa už v živote opakoval návrat márnotratného syna! 
     V literatúre je známe meno nemeckého básnika a prozaika Heinricha 
Heineho ( 1779-1856 ). Jeho zbierka Kniha piesní ho preslávila v celej Európe, 
ale aj jeho výrok: "Nechceme už viac Boha..., nie sme už deťmi, obídeme sa bez 
jeho otcovskej starostlivosti..." 
     Jeho blúznivé výroky zvolávali pomstu a hnev zo strany nábožných ľudí. Asi 
päť rokov pred smrťou vo svojom testamente však napísal: "Zomieram vo viere 
v jediného Boha, večného Stvoriteľa neba i zeme. Velebím jeho milosrdenstvo 
nad mojou nesmrteľnou dušou..." 
     Táto myšlienka je pekne vyjadrená aj v podobenstve o márnotratnom synovi. 
Boh sa nesmierne raduje nad návratom každého strateného syna či dcéry. Všetko 
jedno, v akom stave, či sme zašpinení alebo prstom označení; hlavné je iba to, 
že sa chceme vrátiť. Sám nás uvedie do svojich príbytkov, ktoré sú pre nás 
pripravené od stvorenia sveta, ak sme v ňom poznali nášho milujúceho 
nebeského Otca. Preto vstaňme a poďme k Otcovi, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
     O nepoctivom správcovi 
 
 
     ( Lk 16, 1-13 ) 
 
 
     "Bol istý bohatý človek, ktorý mal správcu a toho obžalovali u neho, že mu 
rozhadzuje majetok..." ( Lk 16, 1 ), hovorí Ježiš v podobenstve o nepoctivom 
správcovi. 
     V podobenstve ide o správcu, ktorému bola zverená starostlivosť nad veľkým 
majetkom. Z podobenstva ďalej vyplýva, že toto bohatstvo a majetok bolo dané 
do prenájmu viacerým, ktorí mali načas odovzdávať správcovi nájomné. 
     Najprv to bolo všetko v poriadku. Nájomníci platili svoje nájomné a správca 
sa staral, aby to bolo načas odovzdané majiteľovi. Stalo sa však, že ho ktosi u 
pána obžaloval, že márni majetok. Pán si ho predvolal a povedal: "Čo to 
počúvam o tebe? Vydaj počet zo svojho šafárenia, lebo už nemôžeš ďalej 
šafáriť" ( Lk 16, 2 ). 
     Správca si až teraz uvedomil svoj osud. Preto sa "chytil" rozumu a povedal 
si: "Čo budem robiť, keď ma môj pán zbavuje správcovstva? Kopať nevládzem, 
žobrať sa hanbím. Viem, čo urobím, aby ma niekde prijali do domu, keď ma 
zbavia správcovstva" ( Lk 16, 3-4 ). I zavolal si dlžníkov svojho pána a začal im 
každému zrážať dlžobu, takmer o polovicu. Takýmto spôsobom si získal ich 
priazeň, aby mu boli dvere dlžníkov kedykoľvek otvorené, ak by ho pán 
prepustil z práce. 
     Správca sa nemýlil. Keď prišiel jeho pán a dozvedel sa, čo urobil, pochválil 
ho. Pán ho chváli nie pre jeho nevernosť a nespravodlivosť, ktorej sa dopúšťal 
ešte aj v poslednej chvíli, ale chváli jeho múdru opatrnosť, ktorou sa chcel 
postarať o svoju budúcnosť.  
     Ježiš iste neschvaľuje ťahy nepoctivého správcu, ale dáva nám ho za vzor. 
Ako si máme počínať, keď ide o Božie kráľovstvo. Tu sme málo vynachádzaví, 
málo aktívni. Na tomto príbehu poučuje, že čo všetko vedia vynaložiť svetskí 
ľudia na ochranu a obhajobu svojich hmotných záujmov: "Synovia tohto sveta 
sú voči sebe navzájom predvídavejší ako synovia svetla" ( Lk 16, 9 ). Práve tak 
si majú počínať aj kresťania, "synovia svetla", v záujme budúcej spásy svojej 
duše: "Robte si priateľov z nespravodlivej mamony, aby vás, až sa pominie, 
prijali do večných príbytkov" ( Lk 16, 9 ). Kto tak robí, koná opatrne. Aj hmotné 
veci využíva tak, aby mu nebránili, ale naopak, pomohli získať večnú spásu. 
     V životopise pápeža Gregora Veľkého čítame, že v jeho dobe žil istý 
pustovník, ktorý žil veľmi čnostne, nič si pre seba nenechal, iba jednu mačku a 
tú si vo svojej samote nosil v náručí a hladkal ju. Raz prosil Boha o milosť 



vidieť, aké miesto mu pripravil Boh v nebi za to, že z lásky k Bohu zanechal 
svet a všetok majetok. V noci mal videnie, že v nebi môže očakávať také miesto 
ako pápež Gregor. Pustovník sa prebudil a nebol s tým spokojný. Sťažoval sa, že 
čo mu osožila dobrovoľná chudoba, samota a pôst, keď má byť v nebi na 
rovnakom stupni s takým, čo na zemi žije v nádhere. Keď tak dlho o tom 
uvažoval,  dostal v sne poučenie: "Nie ten je bohatý, kto má veľa, ale ten, kto 
lipne svojím srdcom na bohatstve a túži po ňom. Ako sa opovažuješ prirovnať sa 
k pápežovi, keď ty preukazuješ viacej príchylnosti k svojej mačke, než on k 
všetkým pokladom, ktoré iba spravuje a ktoré ustavične rozdeľuje medzi ľudí." 
     Boh každému človekovi zveril nielen čiastku hmotných majetkov, ale pozval 
ho aj na cestu spásy. Toto posledné je ďaleko dôležitejšie než všetko ostatné.  I 
hmotné veci, ktorými sme obdarení, máme použiť k tomu, aby nám zaistili 
večnú spásu. Časný život a všetky dobrá užívame správne len vtedy, ak 
nezabúdame  pritom na spásu svojej duše. Podľa Kristových slov takto si robíme 
priateľov z mamony, aby raz, až príde deň účtovania, aby nás "prijali do 
večných príbytkov" ( Lk 16, 9 ) Božích v kráľovstve Boha Otca. 
     Nedajme sa teda prevýšiť šikovnosťou ľudí tohto sveta, ale zveľaďujme a 
rozmnožujme bohatstvá nie pre hrob, ale pre večnosť. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
  O boháčovi a Lazárovi 
 
 
     ( Lk 16, 19-31 ) 
 
 
     Sväté písmo nám podáva formou rozličných podobenstiev a prirovnaní 
hlbokú Kristovu náuku. V tejto náuke je vidieť starostlivosť o človeka, o jeho 
časné a večné šťastie... V podobenstve o boháčovi a Lazárovi nám pripomína 
život po smrti. 
     "Bol istý bohatý človek. Obliekal sa do purpuru a kmentu a deň čo deň 
prepychovo hodoval..." ( Lk 16, 19 ). Hostina bola u neho na dennom programe. 
Pred jeho domom líhal akýsi žobrák menom Lazár, plný vredov. Iste bol aj 
chudobný, pretože túžil nasýtiť sa z toho, či padalo z boháčovho stola. Lenže ani 
to mu nikto nepodal. Iba psy prichádzali a lízali mu jeho rany. 
     Stalo sa, že zomreli obidvaja. Boháč prišiel po smrti do pekla a Lazár do 
neba. Keď už bol boháč v pekle a veľmi sa trápil, pozdvihol svoje oči a uvidel 
šťastného Lazára v Abrahámovom lone. Vtedy zvolal: "Otec Abrahám, zľutuj sa 
nado mnou a pošli Lazára, nech si namočí aspoň koniec prsta vo vode a zvlaží 
mi jazyk, lebo sa hrozne trápim v tomto plameni!" ( Lk 16, 24 ). 
      Je zaujímavé sledovať ďalší rozhovor medzi boháčom a Abrahámom. Boháč 
nepochodil so svojou prosbou, pretože každý dostal to, čo si za svoj život 
zaslúžil. "Teraz sa on tu teší a ty sa trápiš", dostal odpoveď boháč ( Lk 16, 25 ). 
Preto boháč volí inú cestu. On, ktorý počas života nemal dobré srdce k biede 
Lazára, teraz sa rozpamätal, že doma má ešte päť bratov. Prosí teda Abraháma, 
aby poslal Lazára do domu jeho otca a napomenul ich, "aby sa nedostali aj oni 
na toto miesto múk" ( Lk 16, 28 ). Odpoveď Abraháma je však jednoznačná: 
"Majú  Mojžiša a Prorokov, nech ich počúvajú..." ( Lk 16, 29 ). Boháč však  
zdôvodňoval, že "ak príde k nim niekto z mŕtvych, budú robiť pokánie" ( Lk 16, 
3O ). Abrahám však odpovedá: "Ak nepočúvajú Mojžiša a Prorokov, neuveria, 
ani keby niekto z mŕtvych vstal" ( Lk 16, 31 ). 
     Abrahám mal pravdu. Koľko sa už napísalo a povedalo v tejto veci - a svet 
stojí aj dnes na svojom. Pre svetácky zmýšľajúceho človeka večnosť neexistuje. 
Nebo a peklo sú pre nich bájky, ktoré vymysleli kňazi, aby zastrašovali biedny 
ľud. 
     V Škótsku je známa historka o kazateľovi, ktorý opisoval útrapy zatratených 
takto: Až po krk sú ponorení vo vriacej smole. Tu sa náhle preletí ponad nich 
anjel s kosou. V desnom strachu zanoria svoje hlavy do smolného jazera, potom 
ich poloslepí znovu vynoria a s bolesťou zvolajú: "Ale, Pane, my sme nevedeli." 
Vtedy sa nachýli k nim Boh a povie im: "No, tak teraz už viete!" 



     Toto je prirodzene anekdota. Ale zveličenie nie je celkom náhodilé; je v ňom 
čosi vážneho. Nebolo by dobré mať nesprávnu predstavu o pekle, - teda o večnej 
odmene a večnom treste. Takto učenie Svätého písma veľmi pekne potvrdzuje 
nemecký básnik J. W. Gothe ( 1749-1832 ) v liste Eckermanovi: "Musím 
povedať s Lorencom Medici, že všetci tí, ktorí nedúfajú v iný život, i pre tento 
život sú mŕtvi." 
     Boháč z podobenstva si vo svojom živote snáď ani nespomenul, že raz bude 
musieť všetko toto nechať a odísť na večnosť. Až v pekle pochopil, čo všetko 
premárnil, keď nepočúval "Mojžiša a Prorokov", ktorí jestvovanie neba a pekla 
dosvedčovali nad každú pochybnosť. 
     Toto je varovaním pre každého, kto sa nazdáva, že po smrti niet života. Že  
sa neoplatí dobre žiť. Peklo nie je nejakým trikom na zachovávanie morálnych 
zákonov. Nie je ani Božou hrozbou, ktorý si vraj nevie inakšie získať ľudí na 
svoju stranu. Peklo je prirodzeným dôsledkom hriechu, ako napr. slepota je 
následkom očných zranení. Spočíva na biblickom základe. Nielen Starý, ale aj 
Nový zákon hrozí zlým a bezbožným možnosťou zatratenia ( porov. Mt 5, 29-
3O; 10, 18; 23, 15 a i. ); večným ohňom ( porov. Mt 8, 12 a i. ); plačom a 
škrípaním zubami ( porov. Mt 13, 42; 50 ).  
     Tu si tiež treba uvedomiť, že týmto podobenstvom nás Ježiš učí, že tento stav 
po smrti - odmena a trest - nás skutočne čakajú. Sú výstrahou a výzvou. 
Predstavujú hriešnikovi následky jeho konania, aby sa obrátil, a tak dosiahol 
večný život. Ako si človek ustelie, tak bude spať. Možno teda v určitom zmysle 
povedať, že Boh ani netrestá, ani neodmeňuje , ale otvára človekovi oči, aby 
videl, posúdil a prežil dobre svoj život, po ktorom by prišiel "do raja a počul 
tajomné slová, ktoré človek nesmie vysloviť" ( 2 Kor 12, 4 ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
     O sudcovi a vdove 
 
 
     ( Lk 18, 1-8 ) 
 
 
     "V istom meste bol sudca,  ktorý  sa Boha nebál a ľudí  nehanbil..."  ( Lk 18, 
2 ), hovorí Ježiš v podobenstve o sudcovi a vdove. Bol to naozaj bezbožný 
sudca, keď sa ani "Boha nebál a ľudí nehanbil", povieme si. Ale Ježiš nám toto 
podobenstvo povedal, aby nás poučil: "Ako sa treba modliť a neochabovať" ( Lk 
18, 1 ). 
     Toto podobenstvo možno porovnať s podobenstvom o neodbytnom 
priateľovi, ktorý v nočnej hodine prosí o chlieb ( Lk 11, 5-8 ). Ježiš tu zaručuje, 
že každý bude vypočutý nebeským Otcom, ak bude v modlitbe vytrvalý: "Či 
"Boh neobráni svojich vyvolených, čo k nemu volajú dňom i nocou, a bude k 
nim nevšímavý?" ( Lk 18, 7 ). Počujme teda, čo nám hovorí ďalej. 
     V tom meste žila aj vdova, ktorá prišla k nemu s prosbou, aby jej robil 
obhajcu pred protivníkom. Sudca dlho nechcel. No potom si povedal: "Hoci sa 
Boha nebojím a ľudí nehanbím, obránim tú vdovu, keď ma tak unúva..." ( Lk 18, 
4-5 ). Ježiš potom už poučuje: "Počúvajte, čo hovorí nespravodlivý sudca! A 
Boh neobráni svojich vyvolených, čo k nemu volajú dňom i nocou, a bude k nim 
nevšímavý? Hovorím vám: Zaraz ich obráni" ( Lk 18, 6-8 ). 
     V tomto podobenstve je návod, "ako sa treba modliť a neochabovať" ( Lk 18, 
1 ). Keď bezbožný a nespravodlivý sudca vie vypočuť prosbu neodbytnej vdovy 
a pomôže jej, o čo viac majú dôverovať apoštoli a všetci vyvolení, že im 
dobrotivý Boh pomôže, ak " k nemu volajú dňom i nocou" ( Lk 18, 7 ). Túto 
istotu vidíme aj v Kristových slovách v reči na vrchu: "Keď teda vy, hoci ste zlí, 
viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá váš Otec, ktorý je na 
nebesiach, dobré veci tým, čo ho prosia" ( Mt 7, 11 ). 
     V roku 1972 kultúrny svet užasol nad konverziou známeho anglického herca 
Aleca Guinnessa. Jeho syn Matúš ako päťročný ochrnul na celom tele. Otec k 
nemu volal svetové lekárske kapacity, ale bez výsledku. Roku 1968 natáčal v 
Ríme film. Cestou k ateliérom sa raz zastavil pred kostolom. Poslúchal hlas 
srdca. "Bol to Boží hlas", povedal. Vstúpil do kostola a modlil sa. I ďalšie dni. 
Po skončení natáčania filmu sa vrátil do Londýna. Na letisku ho čakal syn, ešte 
na vozíku, ale už ho sám viedol a tak šikovne, že otec žasol. O niekoľko dní 
vozík opustil, začal samostatne chodiť, bol úplne zdravý. Svedectvo lekárov: 
lekárska veda nemôže toto uzdravenie vysvetliť. Ale otec konvertoval a v 



septembri 1972 bol pokrstený. Povedal: "To, čo teraz v sebe prežívam, je druhý 
autentický zázrak. Ja verím. A som šťastný!" 
     Ak nám Ježiš hovorí, že sa máme modliť a neochabovať, potom myslel na 
ten spôsob modlitby, ktorej nič nebude nemožné, lebo všetko, o čo budeme 
prosiť, stane sa nám ( Mk 11, 24 ). 
     Matúš Talbot ( 1856-1923 ) po svojom obrátení sa smutne vyznal: "Trýznil 
som srdce mamičke." To ho najviac bolelo. Ale matkina láska bola silnejšia ako 
synova neresť. Matka pevne verila v účinnosť modlitby a ako svätá Monika 
moderných čias modlila sa za svojho blúdiaceho syna, pričom mala vieru 
schopnú prenášať vrchy. Nechcela počuť ani veriť, čo si ľudia nevyhnutne 
povrávali v domácom dialekte: Úbohý Maťo, ten sa vrhá priamo čertovi do 
náručia! - Ona mu zatarasovala cestu ružencami. A zátarasy boli vždy hustejšie. 
Syn sa obrátil ( v roku l975 bol vyhlásený za blahoslaveného ). 
     Ozajstná modlitba nikdy nie je bez účinkov! Privádza k návratu a obráteniu k 
Bohu a k blížnym, vlieva istotu, že skutky lásky nikdy nemôžu byť nezmyselné. 
Modlitba je vždy schopná vypočutia, lebo je prosbou. A je Boha dôstojné a ním 
poriadku ustanoveného, že nám niektoré veci dáva až vtedy, keď prosíme. Tak 
koná každý múdry otec a vychovávateľ. Preto prosme, hľadajme a klopme v 
dôvere, že keď budeme prosiť o chlieb, že nám nedá kameň. Dobrotivý nebeský 
Otec dá každému dobré veci, "čo k nemu volajú dňom i nocou" ( Lk 18, 7 ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
     O farizejovi a mýtnikovi 
 
 
     ( Lk 18, 1O-14 ) 
 
 
     Poľský kňaz Z. Chlewiňski urobil raz prieskum medzi ľuďmi s úmyslom 
zistiť, čo odpudzuje ľudí od náboženstva. Táto otázka bola položená ľuďom 
hlboko veriacim, ateistom i ľuďom nábožensky ľahostajným. Na prvom mieste 
bolo: časté pokrytectvo a náboženská povrchnosť veriacich. Keď si tieto 
odpovede všimneme, zistíme, že sa veľmi zhodujú s Kristovými výčitkami na 
adresu farizejskej zbožnosti ( porov. Mt 23, 1-36 ). 
     Kto boli títo farizeji, o ktorých sa tak často hovorí na stránkach Svätého 
písma? Táto židovská skupina náboženskej elity, ktorá vznikla približne 13O 
rokov pred Kristom sa neskoršie stala vládnucou triedou popri sekte saducejov a 
mala rozhodujúci vplyv na náboženský i politický život v Izraeli. Takéto 
rozhodujúce postavenie mala aj za čias Ježiša Krista. 
     Charakteristickou  črtou  učenia  farizejov  bolo, že  okrem  napísanej  "tóry" 
( zákona ) kládli na plecia ľudu veľké jarmo kultových úkonov, ktoré ľud popri 
svojich denných povinnostiach a prácach ani nestíhal robiť. Ich farizejstvo 
odkryl a verejne karhal Ježiš. Odsúdil ich preto, že dbali iba na vonkajší spôsob 
zbožnosti a pritom zabúdali na vnútorné pohnútky a na to, "čo je v zákone 
dôležitejšie - spravodlivosť, milosrdenstvo a vernosť" ( Mt 23, 23 ). Preto im 
povedal: "Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo zatvárate nebeské 
kráľovstvo pred ľuďmi! Sami doň nevchádzate, a tým, čo vchádzajú, vojsť 
nedovolíte" ( Mt 23, 13 ). 
     Práve "tým, čo si namýšľali, že sú spravodliví,  a ostatnými pohŕdali, povedal 
toto podobenstvo" ( Lk 18, 9 ) o farizejovi a mýtnikovi. Predstavil v ňom dvoch 
ľudí, ktorí sa prišli pomodliť do chrámu. Jeden bol farizej, druhý mýtnik. Farizej 
sa v chráme postavil a nahlas sa modlil. V modlitbe vypočítaval, čo všetko 
dobre robí. Jeho pohľad spočinul na prítomnom mýtnikovi a hneď na ňom vidí 
iba zlé. Mýtnik však stál celkom vzadu a neodvážil sa ani oči pozdvihnúť k 
nebu, ale bil sa do pŕs a hovoril: "Bože, buď milostivý mne hriešnemu" ( Lk 18, 
13 ). Preto "odišiel domov ospravedlnený, a nie tamten. Lebo každý, kto sa 
povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený" ( Lk 18, 14 ). 
     Taká zbožnosť, akú prejavil tento farizej v chráme, si naozaj zasluhuje 
Kristovo: "Beda vám!" Ježiš žiada celkom inú zbožnosť. Chce, aby bol naplnený 
celý zákon. No nesmieme pritom zabudnúť na to, čo je v zákone najdôležitejšie: 
milosrdenstvo a láska. 



     Matka s dieťaťom v náručí sa ponáhľa k autobusu. Ten ju predchádza, potom 
zastaví na zastávke, čaká, až ľudia vystúpia a nastúpia a ide ďalej. Žena s 
dieťaťom príde neskoro. Vodič, ktorý ženu videl a odišiel, držal sa presne 
cestovného poriadku. Nič mu nemožno vyčítať. Alebo predsa? Áno! Neukázal 
sa voči žene a dieťaťu: ľudským. 
     Týmto zdanlivým zachovávaním predpisov hrešíme často viac, než si 
myslíme.. Ako často  nám slúži nejaký predpis len ako maska, aby sme v 
blížnom nevideli človeka. Z tejto príčiny hovorí aj Ježiš, že najdôležitejšie v 
zákone je prikázanie lásky. 
     Čo najviac odpudzuje ľudí od náboženstva? Pokrytectvo a náboženská 
povrchnosť veriacich. To nám vytýkajú mnohí neveriaci. Veriaci človek má byť 
vo svete svetlom a soľou, Kristovým svedkom, cestou k nemu. Ak sa stane 
prekážkou, beda mu. Takým adresuje Ježiš aj toto podobenstvo o farizejovi a 
mýtnikovi. 
     Ježiš Kristus sa najprv sám ponížil a stal sa poslušným až na smrť na kríži. 
"Preto ho Boh nad všetko povýšil..." ( Flp 2, 8-9 ). Najprv sám bol tichý a 
pokorný srdcom a až potom povedal: "Učte sa odo mňa..." ( Mt 11, 29 ). Preto 
nič nie je také cudzie Kristovmu duchu a jeho evanjeliu, ako pokrytectvo a 
farizejstvo. Z tejto príčiny povedal: "Každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a 
kto sa ponižuje, bude povýšený" ( Lk 18, 14 ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
     O dobrom pastierovi 
 
 
     ( Jn 10, 1-18 ) 
 
 
     Každý z nás si iste vie dobre predstaviť pastiera oviec. Ide vpredu a ovce za 
ním. V ruke má palicu, ale nie preto, aby ovci bil, ale skôr preto, aby sa o ňu 
opieral a v starších dobách ju nosil preto, aby chránil ovce pred 
nebezpečenstvom. 
     Tomuto obrazu zo života prirovnal Ježiš seba v podobenstve o dobrom 
pastierovi. "Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier položí svoj život za ovce..." ( Jn 
10, 11 ). Predstavuje sa ako pastier, ktorý vyvádza svoje ovce na pašu, "kráča 
pred nimi a ovce idú za ním, lebo poznajú jeho hlas" ( Jn 10, 4 ). Ako každý 
dobrý pastier chráni svoje ovečky pred nebezpečenstvom, ba dá aj život za svoje 
ovce ( Jn 10, 15 ). 
     Obraz dobrého pastiera, ktorý Ježiš použil k dôvernému vzťahu medzi sebou 
a ľuďmi, sa veľmi páčil už prvým kresťanom. Zvýraznenie tejto myšlienky 
nachádzame v katakombách, kde vidíme obraz Krista, ktorý nesie na pleciach 
poblúdenú ovečku. Toto prirovnanie bolo pre nich veľmi potešujúcou 
okolnosťou, pretože vedeli, že Ježiš ako dobrý pastier vie o ich prenasledovaní a 
utrpení. "Poznám svoje a moje poznajú mňa..." ( Jn 10, 14 ). V prenasledovaní 
sa tešili jeho bohatej pastve, na ktorej ich vychovával. Tešili sa jeho láske, z 
ktorej položil aj svoj život za svoje ovce, aby ich zachránil. 
     Vlastnosťou dobrého pastiera je, že dáva svoj život za svoje ovce. Toto pekne 
vyjadril Ježiš pred svojím umučením slovami: "Nik nemá väčšiu lásku ako ten, 
kto položí svoj život za svojich priateľov" ( Jn 15, 13 ). Jeho slová o takejto 
láske pastiera sa stali skutkom - obeťou na kríži. 
     V televíznej hre gruzínskeho dramatika Georgija Chuchašviliho Dve hodiny 
večnosti sme pred časom mohli vidieť mladého, úspešného a obetavého chirurga 
Tamaza, ktorý si po prvý raz vymení úlohu so svojimi pacientmi, aby sám 
podstúpil riskantnú operáciu. To, nad čím pracoval niekoľko rokov, chce 
potvrdiť tým, že sa dáva operovať. Pozoruhodné sú slová, ktoré na otázku jeho 
priateľov: "Pre koho to vlastne urobil?" - starý profesor odpovedá: "Pre nás!" 
     Neplatia tieto slová v nekonečnom zmysle aj o Synovi človeka? Ježiš Kristus 
zomrel za nás na kríži. Toto si musíme uvedomiť pri každom pohľade na kríž, z 
ktorého žiari láska Dobrého pastiera za svoje ovce, "aby mali život a aby ho 
mali hojnejšie" ( Jn 1O, 1O ). Za všetkých sa obetoval a položil svoj život, 
pretože taká bola vôľa nebeského Otca a taká bola jeho úloha. Práve tým sa líši 



od nájomníkov, ktorí nie sú pastiermi, ktorí si v dejinách robili nároky viesť 
ľudí, ale iba pre svoj vlastný prospech. 
     "Ja som brána" ( Jn 10, 9 ). Boží Syn je jediným právoplatným  a milujúcim 
vodcom ku spáse a večnému životu. Je jediným Spasiteľom a neexistuje iná 
cesta k večnému životu, iba cez neho. 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
     O viniči 
 
 
     Každý človek chce žiť a dobre žiť. Od života očakáva mnoho a je ochotný 
preto aj mnoho zaplatiť. Ale napriek tomu, nech by ten život bol akokoľvek 
krásny, nemôže plne uspokojiť človeka, ktorý túži po večnosti. Večný, 
nekonečne plný život, ten existuje. Boh ho má a chce ho nám darovať: "Ja som 
prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie" ( Jn 1O, 1O ). 
     Ježiš Kristus je pre nás jediným prostredníkom Božieho života. Je jediným 
mostom z ľudstva k Otcovi, preto niet spásy mimo neho, mimo spoločenstva s 
ním. "Ja som brána. Kto vojde cezo mňa, bude spasený...", hovorí v podobenstve 
o dobrom pastierovi ( Jn 1O, 9 ). Toto chcel povedať aj svojim učeníkom v 
podobenstve o viniči, keď sa s nimi lúčil pri Poslednej večeri. 
     "Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník... Ja som vinič, vy ste 
ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa 
nemôžete nič urobiť" ( Jn 15, 1-5 ). 
     Obraz viniča bol učeníkom veľmi blízky a známy, lebo Palestína bola 
odpradávna krajom hrozna a vína. Symbolika viniča mala vo východných 
náboženstvách i v Starom zákone veľkú úlohu v zmysle života a pozemského 
blahobytu. Starozákonní proroci túto symboliku prevzali k označeniu 
spoločenstva nadprirodzeného života s Bohom vo vyvolenom národe a veľmi 
často ju používali ( Iz 5, 7; Oz 10, 1; Vlp 7, 13; Ž 80, 9-12 ). Aj sám Ježiš 
prevzal tento obraz v mesiášskych podobenstvách o robotníkoch vo vinici ( Mt 
2O, 1-6 ); o zlých vinohradníkoch ( Mt 21, 33-39 ) a i. Preto aj Ježiš, keď chcel 
objasniť spojenie medzi sebou a veriacimi, použil k tomu obraz viniča. On je 
tým duchovným viničom, ktorý je zdrojom všetkých milostí. Ako ratolesti 
vyrastajú z kmeňa a čerpajú z neho silu, tak aj veriaci, ktorí sa s vierou a láskou 
do neho zapojujú, čerpajú z neho šťavu nadprirodzeného života. Preto naveky 
bude platiť: "Bezo mňa nemôžete nič urobiť" ( Jn 15, 5 ). 
     Podľa týchto slov je jasné, že Kristove slová sa vťahujú na nadprirodzené 
záslužné skutky. Je mnoho vecí, ktoré možno robiť bez Krista. Boží Syn tu 
hovorí, že takéto veci nie sú ovocím večného života a pre večný život sú 
pominuteľné. Nebeský Otec každú ratolesť, ktorá neprináša ovocie, odrezáva a 
hodí na oheň ( Jn 15, 2; 6 ). Podobne kto nie je s Kristom spojený, je k ničomu a 
hodí sa len "do ohňa" ( 6. verš ). Ježiš Kristus je tým pravým duchovným 
viničom a len v spojení s ním ako ratolesti s viničom čerpáme šťavu 
nadprirodzeného života. Len skrze neho budú v živote kraľovať tí, čo takto 
dostávajú hojnosť milosti ( Rim 5, 17 ). V spojení s Kristom je človek 
premenený  v Božie  dieťa  a prináša sladké ovocie Svätého Ducha ( Gal 5, 22-
23 ). 



     Istý záhradník si svojou usilovnosťou vypestoval ovocnú záhradu. Mal dosť 
ovocia pre svoju rodinu, ba mohol ešte aj predať. Ktosi mu to ale závidel. 
Jedného dňa prišiel do záhrady a našiel stromy poškodené a konáre polámané. 
Susedia ho našli, ako plače. Vysvetľoval: "Len sa pozrite na tie konáre plné 
kvetov. Teraz, keď sú od kmeňa odlomené, neprinesú ovocie a vyschnú." 
     "Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak neostane na viniči, 
tak ani vy, ak neostanete vo mne" ( Jn 15, 4 ). 
     Daniel Dalohoun, študent z Afriky, ktorý k nám prišiel študovať medicínu, sa 
v relácii Prameň vyznal: "Keď sme odchádzali, rodičia nám povedali: Môžete 
na všetko zabudnúť, len nie na Ježiša..." ( STV l, 22.11.1992 ). 
     Krásne, však? 
     "Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa 
ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť" ( Jn 15, 5 ). Ježiš Kristus je 
jediným prostredníkom Božieho života v nás, je jediným "transformátorom"  
tohto života. Bez neho, totiž, pre spásu, naozaj nemôžeme nič urobiť. Volajme 
preto s apoštolom Petrom: "Pane, a ku komu by sme išli? Ty máš slová večného 
života. A my sme uverili a spoznali, že ty si Boží Svätý" ( Jn 6, 68-69 ).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O b s a h  
 
 

Ú v o d o m 
O rozsievačovi 
O kúkoli medzi pšenicou 
O horčičnom zrnku a o kvase 
 O poklade v poli 
O vzácnej perle 
O rybárskej sieti 
O zasiatom semene 
 O smietku a brvne 
O svojhlavých deťoch 
O stratenej a opäť nájdenej ovci 
O nemilosrdnom sluhovi 
O robotníkoch vo vinici 
O dvoch synoch 
O zlých vinohradníkoch 
O svadbe kráľovho syna 
O desiatich pannách 
 O talentoch 
O sluhoch, čo čakajú na svojho pána 
O dvoch dlžníkoch 
O milosrdnom Samaritánovi 
 O neodbytnom priateľovi 
O nerozumnom boháčovi 
O neplodnom figovníku 
O prvom a poslednom mieste 
O veľkej večeri 
O stratenej ovci a stratenej drachme 
O márnotratnom synovi 
O nepoctivom správcovi 
O boháčovi a Lazárovi 
O sudcovi a vdove 
O farizejovi a mýtnikovi 
 O dobrom viniči 
O b s a h 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
      
 
 
           
 
 
       
 
 

 



 
 
 
 
 
 


