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Streda 23. týždňa                                                                Lk 6,20-26 
 

Chceš byť svätý? 

Pripomenúť povolanie, ku ktorému sme všetci povolaný 

 

Mám pre vás jednu otázku. Neviem, či ste si ju dakedy položili. Je to 

otázka skutočne aktuálna pre každý jeden deň nášho pozemského putovania. 

Chcete byť svätí? Je to veľmi krátka otázka a veľmi jednoduchá, pretože 

odpoveď na ňu by nás nemala stáť veľa námahy, keďže k odpovedi na túto 

otázku sme povolaní od krstu, kedy sme dostali povolanie k svätosti. Práve preto 

som presvedčený, že určite chceme byť všetci svätí. Ak by nie, tak sme sa 

spreneverili svojmu povolaniu. Ale, kto by sa chcel vedome spreneveriť, keď 

vieme, že takéto spreneverenie má v konečnom dôsledku zlé následky. A ak sa 

teda nechceme spreneveriť povolaniu k svätosti, znamená to, že chceme byť 

svätí. Byť svätým nie je ľahké, byť hriešnym ľahké je. Avšak potom, po 

uplynutí nášho času pozemského žitia, sami viete, ako rýchlo sa minie, potom 

znášať večné muky, to je už ťažko, žiť však naveky v blaženosti práve naopak, 

je ľahké. Preto skutočne niet čo váhať a treba sa nám rozhodnúť pre svätosť. 

Svätý, to nie je človek bez viny. Svätý je človek, ktorý v pokore vyzná svoju 

vinu pred Bohom  a túži i snaží sa napriek svojej slabosti, posilňovaný však 

milosťou, pomocou Božou žiť čoraz dokonalejšie, aby tak dosiahol absolútnu 

dokonalosť, svätosť pred Božím trónom.  

 

Keď diakon či kňaz prečíta evanjelium, v tichosti hovorí: „Slová svätého 

evanjelia nech zmyjú naše previnenia.“ Slová svätého evanjelia, ktoré nabáda, 

volá k svätosti. I v dnešnom evanjeliu počuli sme slová Krista. On práve 

v blahoslavenstvách poukázal všetkým na život, ktorý vedie k svätosti. 

Blahoslavenstvá ukazujú, čo potrebujeme, aké duchovné, vnútorné prežívanie, 

žeby sme boli svätí. Chudobní v duchu, hladujúci, plačúci, nenávidení pre 

Kristovo meno. Vy budete nasýtení, budete sa radovať, vám bude patriť nebeské 

kráľovstvo.  

 

V modlitbe a dôvere vytrvať počas života v dobrom až do konca, napriek 

slabosti, ale v pokore pred Bohom v dobrom i zlom, bez pýchy a zloby. Keď tak 

žijeme a snažíme sa žiť, sme blahoslavení, svätí a Kristus nám hovorí: „Radujte 

sa a jasajte, lebo máte veľkú odmenu v nebi“ (Lk 6,23).  

Amen.  

 

 


