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Utorok 23. týţdňa                                                                Lk 6,12-19 
 

Postav sa s otázkou pred Pána 

Poukázať na dôveru v Boha v dôležitých otázkach života 

 

V perikope evanjelia sv. Lukáša máme moţnosť sledovať nášho Pána, ako 

trávi modlitbou čas celej noci. Po celú noc sa rozpráva s Bohom. Prečo trávi 

toľko času v rozhovore so svojím Otcom? Text evanjelia nám odpovedá na túto 

otázku, keď poukazuje na úkon, ktorým je povolanie apoštolov. Bolo dôleţité 

vybrať tých správnych, a preto sa Jeţiš v modlitbe radí o tejto dôleţitej 

skutočnosti so svojím Otcom. A aj ich vybral.  

 

Táto udalosť z Jeţišovho pozemského účinkovania je akýmsi návodom, 

ktorý môţe veľmi zasiahnuť do rozhodnutí v našom ţivote, ovplyvniť ich 

správnosť a rozhodnosť s akou ich vykonáme. A ţe týchto dôleţitých 

rozhodnutí, pred ktoré sme postavení počas celého ţivota je mnoho, vie kaţdý 

z nás. Určite si spomenieme, aké a koľké chvíle premýšľania, vyratúvania za 

a proti, chvíle pochybovania striedajúce sa s chvíľami istoty a tak dokola, čo 

všetko sme z tohto preţili, kým sme zaujali nejaké rozhodnutie. A či sme si boli 

vţdy istí tým, pre čo sme sa rozhodli, či to bolo správne, alebo nie? Dnes uţ 

vieme posúdiť správnosť či nesprávnosť minulých rozhodnutí. S odstupom času 

je nám uţ moţné hodnotiť tieto rozhodnutia. Avšak v ţivote kaţdého jedného 

z nás je pred nami ešte mnoho rozhodnutí. Ale nie je rozhodnutie ako 

rozhodnutie a nie je dôsledok týchto rozhodnutí ako dôsledok. Kaţdá voľba, 

pred ktorú sme postavení má takú dôleţitosť, aké veľké následky môţe vyvolať. 

Ak sa rozhodujem, do ktorého obchodu pôjdem a potom zistím, ţe v tom 

druhom som mohol kúpiť liter mlieka o tridsať halierov lacnejšie, dôsledok tejto 

voľby nenaruší aţ tak veľmi rovnováhu môjho ţivota a ţivota tých, s ktorými ho 

zdieľam. Ale čo pred dôleţitým, či dokonca vrcholne dôleţitým zaujatím postoja 

k veci, pred ktorú sme postavení a musíme, ba sami sa chceme zodpovedne a čo 

najlepšie rozhodnúť. Školáci, teda najmä tí starší sa rozhodujete pre odbor, 

v ktorom budete vo svojom vzdelávaní pokračovať. Vy, starší dorast, uţ istotne 

pomýšľate na voľbu povolania, cez ktoré chcete naplniť svoj ţivot. Tu sa 

vynárajú dôleţité otázky, ktoré ţivotné povolanie ma priťahuje. Manţelstvo či 

zasvätený ţivot? A hneď zasa pri manţelstve sa natíska ďalšia otázka: Kto je ten 

správny partner, s ktorým chcem toto povolanie naplniť? Pri zasvätenom ţivote 

sú tieţ viaceré moţnosti. Kňazstvo, rehoľný ţivot? A mnoho iných, tak 

dôleţitých otázok. Nemáme to vôbec ľahké, ba povedal by som, ţe niekedy aţ 

priťaţké, ak sa chceme zodpovedne a správne rozhodnúť. A tu vstupuje 

z evanjeliovej state obraz Jeţiša, ktorý stojac tak isto pred váţnym rozhodnutím 



 

 

DENNÉ MEDITÁCIE ĽUBOMÍRA STANČEKA r. 2010 / 2011 

 

 

    
 

neváha stráviť celú noc v modlitbe, v rozhovore so svojím Otcom, naším 

Bohom. Ţe jeho rozhodnutie bolo správne a zapadalo presne do Boţieho plánu 

spásy je potvrdené skutočnosťou jeho slávneho zmŕtvychvstania a Cirkvi 

vybudovanej na základoch, ktorými sa stali z jeho poverenia práve títo apoštoli. 

Nuţ tak i my, bratia a sestry, neváhajme sa so svojimi otázkami postaviť pred 

Boha a pýtať sa. Môţeme sa pred neho postaviť v modlitbe, rozjímaní, 

v blízkom človeku, ktorý nám môţe pri rozhodovaní pomôcť, lebo Boh účinkuje 

aj cez jemu verných ľudí. Je dôleţité zostať pred rozhodnutím v pokojnom 

postoji, pýtať sa a čakať, načúvať odpovedi, ktorá sa nám iste dostaví v nejakej 

forme pre nás, ak budeme pozorní, zrozumiteľnej.  

 

Dôleţitosť nášho posledného cieľa, to jest spásy, ţivota večného si od nás 

vyţaduje zodpovedne a podľa najlepšieho vedomia a svedomia sa rozhodnúť. 

O odvahu pýtať sa a trpezlivosť na odpoveď čakať prosím pre vás, a tak aj vy za 

mňa, aby naše rozhodnutia boli čo najsprávnejšie a pre spásu nás i našich 

blíţnych najuţitočnejšie.  

Amen. 

 


