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Piatok 18. týždňa                                                               Mt 16,24-28 
 

Vezmi svoj kríž 

Povzbudiť veriacich k neseniu kríža 

 

Je medzi nami niekto, kto nenesie nejaký kríž, nemá ťažkosti, choroby...? 

Ježiš hovorí svojim učeníkom: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám 

seba, vezme svoj kríž a nech ma nasleduje“ (Mt 16, 24). 

Vieme, čo je zaprieť druhého človeka. Svätý Peter zaprel Ježiša pri 

umučení. On vtedy prehlásil, že nepozná toho človeka a že s tým človekom 

nemá nič spoločného. Čo však v Ježišových slovách znamená zaprieť sám seba? 

Znamená to toľko, ako prestať byť v strede svojho záujmu. Hlavným záujmom 

Kristovho učeníka má byť iba Kristus, ku ktorému sa majú obracať naše 

myšlienky, túžby, trápenia, aby sa celý náš deň premenil na skutočnú obetu 

Bohu. On dá všetkému zmysel a náplň. Vezmi svoj kríž znamená, že máme 

oddane prijať svoju životnú cestu ako Božiu vôľu.  

Vziať svoj kríž vyjadruje pevné rozhodnutie, ochotu ísť za Kristom, a ak 

bude treba, až na smrť. Vo všetkom ho napodobňovať. On prijal svoj kríž bez 

váhania a vyniesol ho na Kalváriu, kde sa obetoval Bohu Otcovi v obete 

nekonečnej hodnoty a lásky. Kristus chcel vytrpieť všetky tie hrôzy mučenia  

a smrti na kríži, aby nám ukázal, ako veľmi každého jedného z nás miluje. 

Človek či už chce, alebo nechce s krížom sa stretne v bežných maličkostiach 

dňa, keď je vyčerpaný, keď sa musí niečoho zrieknuť, keď musí s láskou znášať 

chyby a nedostatky iných ľudí, s ktorými sa stretáva, keď je ponižovaný, keď sa 

mu nedarí všetko tak, ako by chcel.  

Vždy aj v takýchto situáciách je pri nás Pán, ktorý nám ukazuje kríž ako 

cestu k šťastiu. On nám ukazuje kríž nielen ako cestu k vlastnému šťastiu, ale 

i šťastiu druhých. Je, ale pochopiteľné, že ten, kto uverí v Ježiša Krista, je 

vyzvaný, aby šiel za ním a s ním. Nie preto, aby definitívne skončil smrťou na 

kríži. Ale, aby aj  cestou strácania, obety, utrpenia a smrti došiel k cieľu. 

A naším cieľom je Boh. On je plnosť života, plnosť lásky, plnosť šťastia a 

plnosť nádeje. Ak chceme nasledovať Ježiša Krista, ak sa chceme s ním 

stotožniť. Potom sa nebojme prijať kríž  a statočne nasledovať nášho Pána 

a Majstra. 

Pane, nenechaj nás samých niesť kríž. Vieme, že vo všetkom potrebujeme 

Tvoju milosť a Tvoju pomoc. Len s tebou Pane sa nebudeme báť toho, čo nás 

v živote stretne.  

Amen . 

 

 


