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     Beda tebe, tomu človekovi, skrze ktorého sa Syn človeka zrádza. Lepšie by mu 

bolo bývalo, keby sa ten človek nebol narodil. - Marek 14:21 Dovoľte mi to dnes urobiť veľmi 

osobným a veľmi dôrazným pre každého, kto tu dnes je: Ak nebudeš činiť pokánie zo svojho 

hriechu, ak nezaprieš samého seba, ak nevezmeš svoj kríž, ak sa nestaneš nasledovníkom Ježiša 

Krista, bolo by bývalo pre teba lepšie, keby si sa nikdy nenarodil/a. Pretože po svojej smrti 

budeš čeliť Súdu a budeš odsúdený/á, a budeš vydaný/á peklu naveky. Ak nevložíš svoju vieru 

do Ježiša Krista, ak nepobežíš do Jeho náruče milosrdenstva a milosti. Ak nevyznáš svoj hriech 

a neprijmeš od Neho odpustenie tohto hriechu. Ježiš ti hovorí: "Bolo by ti bývalo lepšie, keby 

si sa nebol/a narodil/a." Pretože to, čo ťa očakáva na druhej strane smrti je tak hrozné, je to 

tak odporné, tak strašné, že by ti bolo lepšie, keby ťa Boh nikdy nebol stvoril, než aby si žil/a 

a zradil/a Božieho Syna. Všetci, čo sme dnes tu v tejto miestnosti, máme poznanie Evanjelia 

a máme poznanie pravdy a máme poznanie Pána Ježiša Krista. A ak máme toto poznanie a 

bezprostrednú blízkosť k pravde, ak máme túto možnosť s Kristom, a máme k Nemu prístup 

skrze pravdu, a napriek tomu nečiníme pokánie z našich hriechov, a neskúmame svoje duše a 

nepovieme: "Či som to azda ja, Pane?", a zomrieme tak, ako zomrel Judáš, mimo Krista, bolo by 

bývalo lepšie, keby sme sa nikdy neboli narodili, pretože to, čo by nás čakalo, by boli plamene 

pekla na večné veky... 

 No ako veľmi túži Pán prikryť hriech? Ako zhovieva Pán a neženie sa do Súdu? 

Ako Pán túži darovať svoje odpustenie duši? A ako túži očistiť tvoj život Jeho vlastnou krvou? Ak 

si nikdy skutočne neuveril/a v Ježiša Krista, ja ťa dnes volám, aby vložil/a svoju vieru v Krista a 

odovzdal/a mu svoj život. Ostatní z nás, čo tu sme, máme našich drahých, ktorí sú na rovnakom 

mieste ako Judáš. Máme dcéry, máme synov, máme otcov, máme matky, máme tých, ktorí sú 

nám drahí... a mnohí z nich sú náboženskí. A mnohí z nich sú ako Judáš, sú vystavení pravde, 

počuli veľa o Kristovi, no napriek tomu sú od Neho tak ďaleko. Nech nám Pán dá tú istú lásku, 

ktorú On sám prejavoval Judášovi. Nech s nimi ideme druhú, tretiu aj štvrtú míľu. Nech sme tak 

pomalí v ich odpísaní. Nech aj naďalej prejavujeme milosrdenstvo a milosť smerom k nim, 

pokým je stále čas a pokým stále existuje pre nich možnosť v tomto svete vložiť celý svoj život do 

Kristových rúk. A aké veľké spasenie môže Boh učiniť, aj tomu, u ktorého by sme to najmenej 
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čakali - ako v prípade Saula z Tarzu na ceste do Damašku. A tak si všetci vezmime príklad z 

Krista, a buďme trpezliví a vytrpme mnohé, vytrvajme v dlho trvajúcich utrpeniach pri šírení 

Evanjelia Ježiša Krista smerom k tým, ktorí majú obuté Judášove topánky, tu na tejto zemi. 

Nikdy nebudeme vedieť, kto je Boží vyvolený a kto nie, kým sa nenájdeme v nebi a 

nepoobzeráme sa. Ale dovtedy nech sme tými, ktorí sú tak milostiví a trpezliví a tak odolávajúci 

utrpeniu ako Kristus, aby títo ľudia prijali Evanjelium, ktoré im predkladáme. Pomodlime sa.
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