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Božie volanie 

Správne sa postaviť k povolaniu kresťana 

 

V centre dnešného evanjelia stojí pozvanie ako obraz Boţieho volania, 

ktoré prichádza k nám v Jeţišovi Kristovi. Spočiatku toto pozvanie bolo 

adresované vyvolenému ţidovskému národu. Oni však pre zatvrdilosť svojho 

srdca, toto jeho pozvanie odmietli. Ţidia neprijali plán spásy, ktorý im Boh 

ponúkal, pretoţe neprijali Jeţiša Krista ako Spasiteľa a Pána. Preto sa Boh 

obrátil na pohanov a práve im ponúkol toto pozvanie do Boţieho kráľovstva. 

Boh týmto neodvrhol Ţidov, ale ich pád sa stal spásou pre pohanov. Čiţe 

teológia dejín spásy spočíva v tom: nevera Izraela slúţi na spásu pohanom 

a spása pohanov bude viesť ku konečnej spáse Izraela. 

 

V našom ţivote sa mnohokrát správame ako tí, ktorí si zatvrdili srdce pred 

svojím Bohom. Teda ako vyvolený ţidovský národ. Nie sme schopní otvoriť sa 

Bohu, ktorý je Láska. Hľadáme výhovorky, aby sme si ospravedlnili svoje 

konanie a správanie. Ale Boh nás i napriek tomu, všetkých zahŕňa do svojej 

lásky a pozýva nás k svojmu stolu. Nikto nie je vylúčený z účasti na jeho 

dobrodeniach a z jeho veľkej a nekonečnej lásky. A však rozhodnutie ponecháva 

na nás. Buď pozvanie prijmeme, a tým si získame večný ţivot, alebo ho 

odmietneme, a tým si úplne zatvoríme dvere k večnej radosti a spáse. Práve tu je 

potrebná otvorenosť a vnímavosť srdca. Kým sme tu, na tomto svete, máme ešte 

stále čas, aby sme sa rozhodli pre Boha a prijali ho, ako súčasť svojho ţivota. 

No treba konať rýchlo, lebo dnes môţe byť človek tu a zajtra uţ tu nebude. 

Podobenstvo nás upozorňuje na skutočnosť chladu a nevšímavosti, ktorým tak 

často odpovedáme na Boţiu veľkodušnosť. Boh je nám tak blízko. Je prítomný 

v Eucharistii, najväčšej sviatosti lásky. Ten, kto spoznal Jeţiša a jeho lásku, 

nikdy neodmietne jeho pozvanie, k svadobnému stolu. K tomuto tak veľkému 

tajomstvu, je potrebné, aby sme pristupovali s dôverou a láskou. Jeţiš ukrytý 

pod spôsobom chleba, čaká na nás a na našu odpoveď. On chce našu spásu. 

Uverme teda Boţím slovám a oddajme mu svoje ţivoty. Veď on je ten, ktorému 

na nás záleţí. Boh nás vykúpil bez nás, ale nespasí nás bez nás. Z našej strany je 

potrebné, aby sme prejavili svoje rozhodnutie a boli ochotní spolupracovať 

s Bohom a s jeho milosťou.  

Amen. 

 


