
„Soľ nad zlato...“ 

Suspírium: „Rozpomínam sa, Hospodin, na tvoje odveké rozhodnutia a teším 

sa.“(Žalm 119,52) Amen. 

  

Pieseň: Žalm č. 92. 1. verš: „Dobré je sláviť Pána!” 

 

Pozdrav: „Veľký a všemocný je náš Pán, jeho múdrosť je nesmierna. Hospodin sa 

ujíma pokorných, bezbožných ponižuje až po zem. Spievajte Hospodinovi pieseň 

vďaky, spievajte nášmu Bohu.“ (Žalm 147, 5-7) Amen.  

 

Suma evanjelia: je zapísaná vo Svätom Písme ako ju čítame v Liste apoštola Pavla 

Kolosanom v 4. kapitole v piatom a šiestom verši takto: 

„Počínajte si múdro voči tým, čo sú mimo a využívajte čas. Vaše slovo nech je 

vždy láskavé (okorenené soľou) a múdro povedané, aby ste vedeli, ako treba 

každému odpovedať.“ (Kol 4,5-6) Amen. 

Prosím, zaujmite si svoje miesta.  

 

Pieseň: Žalm č. 92. 2-5: „O, Tvojich skutkoch spievam...“   

 

Vzdych: „Či sa jedlo bez chuti neosolí? Má azda vaječný bielok chuť? Ja sa toho 

odmietam čo len dotknúť, je to pre mňa, ako keď sa skazí chlieb.“(Jób 6,6-7) 

Amen. 

 

Lekcia: Evanjelium podľa Marka 9, 42-50 

„Kto by zviedol na hriech jedného z takýchto malých, čo veria vo mňa, pre toho 

by bolo lepšie, keby mu na krk zavesili mlynský kameň a hodili ho do mora.Ak ťa 

zvádza na hriech tvoja ruka, odtni ju! Lepšie ti bude vojsť do života okyptený, 

ako byť uvrhnutý s oboma rukami do pekla, do neuhasiteľného ohňa.Ak ťa 

zvádza na hriech tvoja noha, odtni ju! Lepšie ti bude vojsť do života chromý, ako 

byť hodený s oboma nohami do pekla.Ak ťa zvádza na hriech tvoje oko, vylúp si 

ho! Lepšie ti bude vojsť do Božieho kráľovstva s jedným okom, ako byť hodený s 

oboma očami do pekla,kde ich červ neumiera a oheň nevyhasína.Každý bude 

solený ohňom.Soľ je dobrá; ak však soľ stratí svoju slanosť, čím ju ochutíte? 

Majte v sebe soľ a žite spolu v pokoji!“ 

Nech Pán Boh požehná čítanie, počúvanie a zachovávanie Jeho slova v našich 

srdciach. V Duchu a v pravde modlime sa.  

 

Modlitba: 

Voláme Ťa z prahu sviatania všemohúci Otče náš v mene Ježiša Krista. Naša 

ranná modlitba pred Tebou, Pane v spoločenstve je vďakyvzdanie za všetko. Ako 

naše oči otváraš, ako náš obzor viery rozširuješ, ako nás prijímaš, ako nás objímaš, 



ako sa k nám vľudne a vrúcne chováš, ako nás oslovuješ. Odpusť nám, že naše 

životy nie sú pred Tebou také zjavné. My sa ukrývame, my sa schovávame, my sa 

ospravedlňujeme, my sa bojíme, my sa zdráhame zodpovednosti, my utekáme 

pred Tebou. Dnes sme však prišli ako tí, ktorí sú zvádazní týmto svetom. Dnes 

stojíme pred Tebou, ako tí, ktorí potrebujú viac, ako si predstavujú. Dnes chceme, 

aby si nás vyučoval Ty, ktorý najlepšie vieš, čo potrebujeme. Nájdi nás v tom 

duchovnom rozpoložení, v akom sa nachádzame. Prosíme, napoj nás láskou 

evanjelia života, nádejou večného Slova, a tým oživ našu vieru v našom Pánovi, 

Ježišovi Kristovi. V Jeho mene Ťa prosíme, aby si požehnal naše služby Božie. 

Amen.   

 

Pieseň: Chválospev č. 585:  „Stvor srdce čisté, Bože...“ 

Prosím, zaujmite si svoje miesta 

 

Vzdych: „Ku každej pokrmovej obete pridaj soľ. Soľ zmluvy s tvojím Bohom 

nesmie chýbať pri nijakej z tvojich pokrmových obiet. S každým obetným darom 

prines soľ!“(IIIMojž 2,13) Amen. 

 

Textus:Evanjelium podľa Marka 9,50b 

Slovo Božie, na základe ktorého Vám zvestujem radostnú zvesť evanjelia skrze 

Ducha svätého je zapísané v Evanjeliu podľa Marka v deviatej kapitole 

v päťdesiatom verši nasledovne: 

„Majte v sebe soľ...“ 

 

Milí bratia a drahé sestry, kresťanské zhromaždenie v Pánu Ježišovi Kristovi! 

Soľ v staroveku patrila predovšetkým medzi konzervačné prostriedky. Soľ, 

ktorá chránila proti hnilobe potravín, bola súčasťou každej domácnosti v Izraeli. 

Jej očisťujúce účinky boli taktiež známe. Soľ ťažená v Palestíne sa získavala 

vyparovaním z Mŕtveho mora a výsledkom tohto vyparovania bola soľ zmiešaná 

s vápnom a so sadrou, ktorá však nemala žiadnu chuť. Následne sa soľ získavala 

práve ohňom. Najdôležitejšia prísada jedál, ktorá nemôže chýbať ani z našich 

stolovaní, veď pri prezeraní vlastného taniera sa unáhlene pýtame jeden druhého: 

„podáš mi soľ?“ Soľ je nepostrádateľnou poistkou každej gazdiny. 

Drahí bratia a milé sestry! Kto by z nás nepočul o rozprávke Soľ nad zlato, 

ktorú do našej pamäti vryl Pavol Dobšinský. Naše detstvo a v neposlednom rade 

i celý náš život poznačuje to ponaučenie, ktoré v tejto rozprávke sa objavuje 



viackrát: „Teraz poznával kráľ, aký vzácny dar boží je soľ, ale biedu svoju bol by 

ešte pretrpel, keby mu Maruška nebola na svedomí bývala, a akú jej krivdu 

urobil!“ „Obyčajná“ soľ práve láskou najmenšej dcéry sa stáva neobyčajnou pre 

toho kráľa, ktorý si nevážil vlastnosti tejto očarujúcej ingrediencie a zosmiešnil 

vlastné dieťa. Ježiš, náš kráľ, zvestovateľ Božieho kráľovstva, poučuje 

každodennými symbolmi, aký má byť učeník. Učeníci sú v pomykove, keď 

počujú Ježišovo podobenstvo. Kristus Pán zdôrazňuje zvláštne poslanie kresťana 

a neobyčajné posolstvo učeníka voči okolitému svetu. Ježiš podotýka: „To, čo 

nemá zmysel, neobsahuje soľ. To, čo má zmysel, je osolené.“ Drahí bratia a milé 

sestry! Je v nás bystrosť, čerstvosť a čipernosť evanjelia - radostnej zvesti 

o Ježišovi Kristovi? Sme opotrebovaní kresťania alebo čerství v Duchu Svätom? 

Sme triezvi členovia nášho cirkevného zboru, ktorí majú v sebe to, čím Ježiš 

vytvoril „celistvosť nášho srdca, ucelenosť našej duše a našej mysle?“ (Mt 22,37)   

V prvom rade soľ ako prostriedok lásky Božej nás varuje pred zvádzaním 

najmenších. Protiklady, protirečenia, odpor voči tomuto svetu a v ňom žijúcich 

kresťanov je záporné zmýšľanie, nepomoc, neútecha, neláska a neobozretnosť. 

Zviesť najmenšieho znamená byť nechutný. Zviesť najmenšieho znamená byť 

vynaliezavý. Ježiš nás krotí. Tí najmenší, ktorý veria v Ježišovom mene, a sú na 

začiatku cesty, potrebujú obrovské príklady. Ježiš vždy bol, vždy je a vždy bude 

jemnocitný a podčiarkuje jednomyseľnosť kresťanského spoločenstva vo svojom 

pokoji. Osoliť životy najmenších znamená zanechať osobné mudrlantstvo. Osoliť 

životy najmenších znamená zanechať to, čo nie je Božia múdrosť. Bázeň Božia nás 

musí presvedčiť, že Najmenší – Boží Syn, ktorý sa stal Najväčším Pánom sveta 

ako Boží služobník, nás varuje: „Majte v sebe soľ.“ Ježiš je pre každého sluha. 

Ochrana pred fanatizmom a nenávisťou je ukrytý práve v Ježišovom kríži, Ktorý 

pre každého je sluhom. On nám slúži a poslúži tým, aby nie mlynský kameň a nie 

neuhasiteľný oheň boli prostriedkami Jeho súdu, ale soľ nás sprevádzala po 

potulných cestách medzi najmenšími. Je pre nás Boží súd stráviteľný bez soli, 



ktorá podotýka na dobrotivosť Božej lásky? Je pre nás Boží súd očistou bez soli, 

ktorú nám Ježiš každodenne ponúka pri našich stolovaniach? Jednoznačne nie.  

Soľ, Ježišova služba smerujúca k nám, je poistka každej kresťanskej domácnosti. 

Zostať triezvy a zostať v medziach dobrej zvesti o Kristovi vie len ten, ktorý sa 

opiera len o JEHO MOC. Kresťan, ktorý stratí vedomie o tom, že je v protismere, 

nemôže svet očisťovať. Vlastné ambície musia ísť bokom. Neprajnosť a závisť 

musia ísť bokom. Pohoršenie musí ísť bokom a kde existuje, von s ním. 

Vynachádzavosť nám nepomôže. Predsudky len nás vyvedú z miery. Soľ bez 

chuti predstavuje kresťana, ktorý oslabol a ochabol. Soľ bez chuti predstavuje 

učeníka, ktorý prepadol do vedomia nepomoci aneútechy. Je tu nebezpečenstvo 

žiť bez chuti. Je tu veľké riziko žiť bez Krista. Každodenne potrebujeme kúsok 

veľkodušnosti Božej ako naše jedlo soľ. Odlišujúca podstata života a poslania 

učeníka vo svete je práve soľ. Náš život musí byť osolený Kristovou láskou 

a vernosťou. Soľ dáva jedlu to, čo nič iné: chuť. Musíme ho vkladať do jedla 

z vonka. Nenachádza sa priamo v jedle. Osolenie nevychádza z nás. Solenie nie je 

našou vlastnosťou. Milosť Božia je vložená do nás prostredníctvom zvestovania 

evanjelia. Osolenie súvisí s rozhodnutím Božím: „On je mojím vlastníctvom.“ 

Osolenie súvisí s rozhodnutím k životnému obratu. Ak celé naše srdce, celá naša 

duša a celé naše telo patrí Pánovi, Božia ochrana je naša s Božou mocou 

a Pánovou pomocou. Soľ je vnútorná istota v Kristovi k prípadnej odpovedi na 

všetky otázky. Soľ je zo života, zo smrti, zo zmŕtvychvstania a z nanebovstúpenia 

Ježiša Krista vyvierajúca čerstvosť kresťana. Evanjelista Marek poukazuje na to, 

že kresťan vôbec nie je špičkový odborník viery. On odmieta všetku heroizáciu 

človeka. Len Kristov kríž nás poučí. Len Jeho služba nás podrží. Bez Neho 

poznáme len pokrytectvo. Bez Neho prekypuje v nás len pohoršenie. Bez Neho 

sme len hanbou pre celý kresťanský svet. Bez NEHO to nezvládneme. Kristov 

nasledovník je len v Jeho šľapajach posvätený služobník.  



Práve preto Ježiš čierno na bielom zdôrazňuje, čo je dôležité celkom odvrhnúť 

a ako pristupovať k najmenším a k vlastnému životu. Mierumilovný a 

pokojamilovný postoj učeníkov mení celý svet. Učeníci bez soli sú odkázaní na 

seba. Učeníci so soľou kráčajú s Kristom. Učeníci bez korenia sa opierajú o vlastné 

skúsenosti a spoločenstvo Kristovo vedú do záhuby. Okorenení učeníci sú 

Ježišovi učeníci a sú poslednou nádejou tohto sveta. Keby oni stratili soľ, nikdy 

nikde nenachádzame JEHO, lebo soľ, ktorá stratí svoju slanosť, už nie je soľ. 

Drahí bratia a milé sestry! „Vy ste soľou zeme“ – zvolá Kristus a v tom momente 

neomylné dokazovania, chamtivý a chtivý prístup k životu musí zmiznúť. Čudné 

ohromenie a predivný úžas, že to sami nezvládneme, nás musí presvedčiť, že 

Ježiš má pravdu: „majte v sebe soľ.“ „Aj doposiaľ to stálo pred našimi očami, ale 

sme sa nezaoberali s tým“ nás musí presvedčiť, že Ježiš má pravdu: „majte v sebe 

soľ.“ Drahí bratia a milé sestry! Ponáhľame sa, ale už v skutočnosti nevieme, že čo 

nás poháňa? Chceme naraz všetko, ale nevieme zachytiť podstatu. Myslíme si, že 

sme na všetko pripravení, ale nevieme, čo nás uchvátilo. Sme zaneprázdnení, ale 

čo stojí v centre nášho záujmu? Pokladáme sa za učeníkov Ježiša Krista, ale 

nevieme nášho Pána vo všetkom a všade nasledovať. 

„Majte v sebe soľ“ je Boží odkaz na každý život, o ktorom takto svedčí Ježiš pred 

Otcom: „ľuďom, ktorých si mi dal zo sveta [...] a zachovali tvoje slovo.“ (Jn 17,6)  

Toto varovanie: „majte v sebe soľ“ je aj o tom, ako o nás bude svedčiť Kristus. Čo 

povie o nás svojmu Otcovi? Ty a ja, ktorí sme mali v sebe soľ? Ty a ja, ktorí žijeme 

v pokoji? Ty a ja, v životoch ktorých nebadať rivalitu a exkluzivitu? Toto Ježišovo 

varovanie je o nás a pre nás. O učeníkoch 21. storočia. O dnešných služobníkoch. 

Uchovať si charakteristické črty Majstra, ktorý všade stvárnil pokoj a mier. Nikdy 

sa nevyvyšoval. Nikdy nehľadal prvenstvo, ale spoločenstvo so svojím Otcom. 

Nikdy neklamal, ale zdôrazňoval pravdu. Nikdy, ale nám odkázal: „MAJTE 

V SEBE SOĽ.“ Amen.  

 



Modlitba:  

„Vedz, že ako som si dnes vážil tvoj život, tak si aj môj život váži Hospodin, ktorý 

ma vyslobodí z každej tiesne.“ (1S 26,24) 

 

„ako horúčava na suchej zemi. Umlčal si hluk cudzincov ako páľavu v tieni 

mraku, stlmil si spev tyranov.”(Iz 25,5) 

 

„Nepodarilo sa im podchytiť ho v reči pred ľudom. Užasli nad jeho odpoveďou a 

zamĺkli.”(Lk 20,26) 

 

„Možno vari učiť Boha poznatkom, keď on sám tých najvyšších súdi?“ (Jób21,22) 

 

„Buďte navzájom jednej mysle. Nebuďte namyslení, ale majte porozumenie pre 

nízko postavených. Nebuďte múdri sami pre seba.” (R 12,16) 

 

„A ten život sa zjavil; my sme ho videli, svedčíme o ňom a zvestujeme vám večný 

život, ktorý bol u Otca a zjavil sa nám.”(IJn 1,2) 

„Lebo každý, kto prosí, dostane, kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria.“ (Lk 

11,10) 

„Tento úbožiak volal, Hospodin ho vypočul a vyslobodil ho zo všetkých súžení.“ 

(Žalm 34, 7) 

Modlitba Pánova 

Ofera: „Ľud sa radoval z ich milodarov, lebo z celého srdca ochotne obetovali 

Hospodinovi (IKron 29,9a).“ 

 

Požehnanie: „Boh pyšným odporuje, ale pokorným dáva milosť.“ (IPt 5,5).“ 

Amen. 

 

Záverečná pieseň: Chválospev č. 627: „Boh buď s Vami, dovidenia zas!“ 

 

 

 

 


