
Nedeľa 13.12.2020 
UŽ NEMUSÍ BYŤ PRÍLEŽITOSŤ ROZHODNÚŤ SA! 
Text: Ev. Matúša 3,1-12 
 
 

Ján Krstiteľ bol naozaj „veľkým“ mužom. Nie, že by bol veľkým čo do jeho vzrastu, ale veľkým 
preto, lebo vážne a zodpovedne prijal svoju „veľkú“ službu. Ňou poukázal na prichádzajúceho 
Mesiáša – Spasiteľa sveta, Ježiša Krista. Jeho kázanie a reč boli dosť ostré, dynamické, 
nekompromisné, pulzujúce, možno provokujúce, ale v každom prípade vyzývajúce k 
radikálnemu rozhodnutiu dať si svoj život do poriadku. Veď Ježiš sám svojim nasledovníkom 
prízvukoval dôležité slovo: „Blahoslavení čistého srdca, lebo oni Boha uvidia.“ (Mt 5, 8) Vidieť Boha 
môže naozaj iba ten, v koho srdci nie je miesto pre hriech. 

Určite sa zhodneme na tom, že sa nám nepáči to, ak nás niekto do niečoho núti mysliac si, že 
jedine to je to najsprávnejšie a najlepšie. Radšej sme, ak sa môžeme rozhodnúť sami a slobodne a nie 
pod tlakom. A ešte k tomu, ak je z čoho vyberať. Ak je k dispozícii viacero možností, resp. alternatív. 
U Jána Krstiteľa ide o niečo úplne iné! Tu nejde o možnosť vybratia takého alebo onakého životného 
štýlu. Tu nejde o to, či teraz alebo neskôr sa rozhodnem nasledovať Mesiáša. Jeho naliehavá výzva 
„Pokánie čiňte, lebo sa priblížilo kráľovstvo nebeské...“ je výzvou rozhodnúť sa hneď teraz. Nie 
potom! Vlastne, to „potom“ už nemusí byť. Takáto príležitosť sa nemusí zopakovať. On veľmi dobre 
vedel, že Mesiáš je predo dvermi. Že On je tu! 

Pravdupovediac, a ruku na srdce, my nie sme veľmi zvyknutí na typ kázne Jána Krstiteľa. 
Radšej počúvame to, ako nás všetkých Boh miluje. Ako nám z lásky odpúšťa naše previnenia. Ako 
trpezlivo čaká, kedy sa rozhodnem rozhodnúť sa. Veď sme slobodní ľudia. Všetko je v poriadku! Ešte 
máme čas! Veď nehorí! Teraz nie! Možno neskôr! ... Etc.  

Veci a rozhodnutia, ktoré sa týkajú vzťahu nás k Bohu a večnosti je treba riešiť vtedy, keď sme 
k tomu vyzývaní. To znamená, že hneď! Teraz! Dnes sa môžeš opäť slobodne rozhodnúť, či chceš 
nasledovať Ježiša Krista. Či Mu chceš podriadiť svoj život so všetkým, čo máš. Prakticky to znamená, 
že nebudeš robiť nijaké kompromisy a vyjednávania. Teraz je ten najvhodnejší čas, aby si urobil to 
„radikálne“ rozhodnutie. Prečo? Lebo čas Kristovho druhého príchodu sa blíži! Ten čas, je tu!  
Sú dve možnosti. Buď sa s Ním stretneš pri svojej smrti, ktorá môže nastať, v podstate, kedykoľvek. 
Pretože v Jeho rukách sú aj Tvoje časy! Alebo vtedy, keď On príde vo svojej sláve a v sprievode svojich 
svätých anjelov (cf. L 9, 26) a Ty sa budeš diviť, že už je tu! 

Za svoje životné rozhodnutie si zodpovedný. Aj za tie, ako sa rozhodneš vo vzťahu 
k Najvyššiemu. On je trpezlivý, láskavý a vo svojej milosti zhovievajúci! Čaká! Ale takéto čakanie 
nebude trvať večnosť. Urob rozhodnutie ísť za Ježišom Kristom, dať svoj život do poriadku, pripraviť 
sa na stretnutie s Ním ako tou najväčšou Autoritou teraz! 
 
S prianím Božieho požehnania, 
Ivan Lukáč, ev. a. v. kaplán  
CZ ECAV Bratislava - Dúbravka 
 
Pieseň na povzbudenie: 
https://www.youtube.com/watch?v=4Pm5W0BUGYE&list=PLjQH-

0I_wMHjFqo7IhJIENAN8nd9L9TtH&index=3&ab_channel=V%C3%A1clavKytner 
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