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Streda 5. pôstneho týždňa                                                      Jn 8,31-42 
 
 

Vezmi a čítaj 

Povzbudiť veriacich k pravidelnému čítaniu Svätého písma, a tak aby ostali 

v Ježišovom slove 

 
Keď som bol v prvom ročníku v seminári, profesor dejín filozofie nám dal 

v rámci skúšky čítať dielo svätého Augustína „Vyznania“. 

 

Svätý Augustín opisuje svoj vnútorný boj pred obrátením. Sedel sám v akejsi záhrade 
keď zo susedného domu počul slová, ktoré sa opakovali. Tieto slová zneli: „Vezmi, čítaj; vezmi 
čítaj!“ Svätý Augustín to opisuje:  

„ ... vstal som a nevedel som si to nijako vysvetliť, len tak že mi Boh nariaďuje, aby som 
otvoril Písmo a čítal to miesto, ktoré nájdem najprv.“ „Vezmi, čítaj; vezmi čítaj!“1

 

 

„Ak ostanete v mojom slove..., poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí“ (Jn 

8,31). 

Ježiš adresuje slová Židom, ktorí mu uverili. Židia mu uverili, ale napriek tomu 

vidíme, že im nestačí len uveriť, ale je potrebné ostať v jeho slove. Výsledkom prijatia 

Ježišovho slova do nášho života je poznanie pravdy – „ak ostanete v mojom slove, 

poznáte pravdu“ (Jn 8,31). Poznanie pravdy nás privádza k slobode – „pravda vás 

vyslobodí“ (Jn 8,31).  

Čo znamená ostať v jeho slove? Predovšetkým osvojiť si ho, prijať ho do 

svojho života, a tak ním posilňovať svoju vieru v neho. „Poznáte pravdu.“ Poznať 

pravdu znamená, poznať veci, situácie, také aké skutočne sú, ak sú dobré, poznať ich 

ako dobré, ak sú zasa zlé, spoznať ich ako zlé. Môžeme povedať, že pravda nám 

pomáha ľahšie sa rozhodovať pre dobro a odmietať zlo. „Pravda vás vyslobodí.“ O akú 

slobodu ide? Je to sloboda od hriechu. Hriech robí človeka neslobodným. Ježiš to 

vyjadruje slovami: „Každý, kto pácha hriech, je otrok“ (Jn 8, 34). Dnes sa 

v spoločnosti hovorí presný opak toho. Som slobodný, preto si robím čo chcem. 

Môžem hrešiť, veď som slobodný. Ale skutočne som práve vtedy slobodným? Nie. 

Podmetom slobody je láska. Láska, ktorá sa prejavuje v mojom osobnom postoji. 

V postoji voči Bohu a ľuďom. Voči Bohu je to v tom, že si uvedomujem a žijem 

v neustálej prítomnosti Boha a voči ľuďom to môžeme vyjadriť tým známym: „Čo 

nechceš, aby ľudia robili tebe, nerob ani ty im.“ Ale vidíme, že ku skutočnej slobode 

sa dopracujem len vtedy, keď budem poznať pravdu a pravdu spoznám len vtedy, keď 

ostanem  v Kristovom slove. 

 

                                                 
1
 SV. AUGUSTÍN.: Vyznania. Bratislava : Lúč 1997, s.222 - 223. 
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Ale ako ostať v Ježišovom slove, ako si ho osvojiť, dostať ho do svojho života? 

Použime športovú terminológiu – trénovať. Zoberme si napríklad krasokorčuliarov, 

koľko námahy a tvrdého tréningu stojí za nimi, kým sa dostanú na súťaž, nehovoriac 

o tom, keď tú súťaž vyhrajú. Alebo deti v škole, čítať sa naučia čítaním, počítať 

počítaním, spievať spievaním. Chlapi sa možno teraz zasmejú, keď poviem, že fajčiť 

sa naučia fajčením...,a tak by som mohol pokračovať ďalej. Ak si chceme niečo 

dokonale osvojiť, musíme sa s tým deň čo deň stretávať. Presne tak je to aj 

s Ježišovým slovom. Deň čo deň je potrebné, aby sme sa ním zaoberali, aby postupne 

vnikalo do nás. Rozmýšľať nad ním, poviem to tak slangovo – „prísť mu na chuť“. 

Nechcem teraz povedať, žeby sme nič inšie nemali robiť len sedieť pri Svätom písme 

a čítať, nie. Pokúsme si nájsť si päť, desať, možno dvadsať minút denne. Rodičia, starí 

rodičia vezmite svoje deti, vnúčatá a prečítajte si spolu krátky úryvok, vysvetlite im 

ako ho previesť do konkrétneho života. Tak sa nám podarí ostať v Ježišovom slove, 

potom spoznáme pravdu a pravda nás vyslobodí a skutočne prestaneme byť otrokmi 

hriechu. 

Slová: „Ostaňte v mojom slove“ (Jn 8,31) znejú nám dnes z Ježišových úst. 

Ako? „Vezmi, čítaj; vezmi čítaj!“ odpovedá nám svätý Augustín.  

Amen. 

 


