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Určite sme zažili situáciu, keď večer v byte náhle vypnú elektrický prúd. 

Všade tma, všetko stíchne. Malé deti dostávajú strach. Aká radosť, keď 

zapálime sviecu, ktorá ožiari tmu. Všetko sa rozprúdi, ožije reč i pohyb. V tme 

nikto z nás nepochybuje o potrebe a užitočnosti horiacej sviece. Je viac ako 

logické, že sviecu nepostavíme pod posteľ, ale, že ju umiestnime tak, aby 

osvecovala, čo najväčší priestor. 

 

My kresťania máme byť svetlom sveta. Máme svietiť svojím dobrým príkladom, 

skutkami, evanjeliovými postojmi.  

 

Pán Ježiš nám v evanjeliu pripomína, že viera v neho a vzťah k nemu nie 

je niečo výsostne súkromné, skryté a utajené. Úprimný vzťah s Bohom sa musí 

nutne prejaviť aj navonok v našom konaní a správaní. „Nič nie je také utajené, 

aby nevyšlo najavo...“ (Lk 8,17). 

 

Nie je možné, aby sa niekto nábožne modlil, prijímal sviatosti, 

zúčastňoval sa liturgie a neprejavovalo by sa to v jeho živote.   

Ak, by to tak bolo podobali by sme sa človeku, ktorý v tme nepostaví sviecu na 

svietnik, ale pod posteľ. 

 

Chybou nás kresťanov je, že sme svoju vieru zredukovali na nedeľný príkaz 

zúčastniť sa na svätej omši a dvakrát do roka prijať sviatosti. S plnením týchto 

povinnosti naše kresťanstvo končí. Mimo kostola a na verejnosti sa často 

správame ako neveriaci. Pokladáme sa síce za veriacich, ale naše konanie 

prezrádza plytký a povrchný vzťah ku Kristovi a jeho Cirkvi. Skutočne, 

opravdivo žitá viera je nevyhnutne spojená so svedectvom. 

Naše kresťanstvo musí mať aj vonkajší prejav. Nemôžeme sa ukryť, 

uzatvoriť za kostolné dvere, obmedziť len na liturgické prejavy. Akou mierou sa 

budeme snažiť žiť podľa Kristovho evanjelia, v takej miere sa bude radostná 

zvesť šíriť a ohlasovať v našom okolí. Čím viac si budeme budovať osobný 

vzťah  s Kristom, tým viac aj to skryté, osobné, čo prežívame s Ježišom sa bude 

dostávať na verejnosť. 

 

                                                 
1
 Porov.: KNÁPIK, F.: Semestrálna práca z Homiletiky. Spišská Kapitula : 2003. 
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Je to jediný účinný spôsob, ako robiť dnešný svet lepším 

a kresťanskejším. Neexistuje iná cesta, ako dostať Kristovu blahozvesť do 

myslenia a správania ľudí. 

 

Prosme pri svätej omši o milosť, aby sme sa snažili o pravý a skutočný 

vzťah s Kristom, ktorý sa prejaví aj v našom živote, v prostredí, ktorom žijeme. 

„Lebo nič nie je skryté, čo by sa neprezvedelo  a nedostalo na verejnosť.“  

Amen. 

 


