
Deň matiek – 9.5.2021 – Mama je nenahraditeľná 

Ďakujem, Bože, za ten dar lásky, ktorý už poznačili vrásky. Za srdce plné nehy a vrúcnosti. Za chvíle smútku, šťastia 

aj radosti. Ďakujem, Pane, za krásu mamy, za to, že navždy bude už s nami. Amen.  

 

Izaiáš 66:13 „Ako keď matka teší niekoho, budem vás tešiť“.  

 

Dnes viac ako inokedy myslíme na svoje mamy. Ak žijú, môžeme ich objať. Ak nie, môžeme ísť k ich hrobu. 

Vďačnosť za všetko, čo pre nás urobili, obetovali, za ich starostlivosť a lásku, je nielen dnes, na mieste. Biblia hovorí 

o mnohých matkách, ktoré boli dôležitou súčasťou života ich detí. Bez nich by to nebolo ono. Ani jedna nebola 

dokonalo dobrá, ale Pán Boh im dal múdrosť pre úlohu, ktorou ich poveril: byť mamou nie je vôbec jednoduché. 

Nerodíme sa s touto schopnosťou. Učíme sa spolu s deťmi, ako byť mamou. Preto sa nám občas darí a občas každá 

matka zlyhá. Božie slovo nám však pripomína, aké povinnosti má každá mama.  

 
1.Mama má svoje deti v prvom rade milovať. Ako kresťanské ženy to máme robiť, okrem tých bežných dôvodov, 

ešte z jedného: aby sme nepriniesli potupu na Pána Ježiša Krista, v ktorého veríme a ku ktorému sa hlásime. Naša 

výchova má byť teda odrazom našej viery. Veď deti sú darom od Pána Boha  a našou úlohou je s týmto darom správne 

zaobchádzať. Každá mama sa o to snaží zo všetkých síl. Zároveň aj ona však musí, má byť milovaná svojimi deťmi, 

aby tú ťažkú úlohu materstva mohla zvládnuť na výbornú.  

 
2.Mama má byť prítomná. Jej úlohou – ktorú niekedy členovia domácnosti zneužívajú – je byť blízko svojej rodiny. 

Ak by ju niekto potreboval, ona musí byť pripravená poslúži, pomôcť, zachrániť ráno, na obed aj večer. Koľkokrát by 

sme ráno bez maminho budenia zaspali do školy alebo práce, čo by sme jedli, keby nám mama nenavarila alebo nás 

nenaučila veriť, ako by sme večer vedeli v pohode zaspať, keby už mami nebolo? A mamy to dokážu: byť stále so 

svojimi deťmi. Všetko zanechať a utekať im na pomoc. Bez ohľadu na únavu, vek alebo zaneprázdnenosť. Keby tak aj 

deti boli prítomné pri svojich mamách a boli tu pre ne vtedy, keď ony potrebujú pomoc.  

 
3.Mama sa zapája a zapája aj svoje deti. Áno, občas naše mamy majú na všetko svoj neoblomný názor. Ale to je 

iba kvôli svojim skúsenostiam a pádom, ktorých nás chcú vyvarovať. Ale mamy chcú so svojimi deťmi diskutovať, 

chcú im dať slobodu myslieť, čakajú na spätné väzby a odozvy, túžia žiť život spolu s deťmi. Preto sa mamy tak veľa 

pýtajú, zisťujú, vyšetrujú. Preto sa tak rady rozprávajú a možno niekedy zostávajú nepochopené a neprijaté, pretože 

deťom sa nechce vždy odpovedať na ich zvedavé otázky. Nie vždy sa však mamy dočkajú otázok od svojich detí: ako 

sa máš, ako ti môžem pomôcť, ako sa cítiš, čo sa ti stalo? A tak rady by na ne odpovedali a zdieľali svoj život s tými 

najbližšími.  

 
4.Mama pomáha deťom rozvíjať sa. Veľa krúžkov, nútenie do učenia, veľa domácich prác a ďalšie požiadavky zo 

strany mamy nie sú prejavom jej tyranie, ale práve naopak jej túžby rozvinúť v živote jej detí zručnosť. Mama pomáha 

objaviť v deťoch ich dary, schopnosti, talenty, silné stránky a povzbudzuje ich k tomu, aby sa v živote uplatnili, aby 

boli samostatné, aby boli šikovné a zručné. Niekedy je to deťom na príťaž a možno sú na svoje mamy aj nahnevané, 

ale je to len jeden z prejavov lásky a tiež túžby dopriať deťom to, čo ony samé nemali. Len keby sa aj všetky mamy 

dožili pomoci od svojich detí, aby im ich potomkovia vrátili aspoň malý kúsok ich snahy.  

 
5.Mama musí pristupovať k deťom aj prísne. Znamená to neustále viesť tým správnym smerom. Občas milujúco 

a nežne, inokedy pevne a prísť a to všetko s cieľom vychovať z detí správnych ľudí. My, kresťanské matky, máme 

ešte jednu úlohu: vyžadovať disciplínu, aby sa deti naučili bázni pred Pánom Bohom. Ale každá mama, hoci trestá 

a karhá, cíti v srdci veľký bôľ a túžbu, aby to už nikdy nemusela robiť. Škoda, že mnohé deti nemajú zábrany a svoje 

mamy súdia, odmietajú, zabúdajú na ne a chcú ich akoby vychovávať bez úcty a tolerancie.  

 
6.Mama poskytuje zázemie. Hovorí sa, že mama je tá, čo udržuje oheň v rodinnom krbe. Ale ona mnohokrát musí 

zvládnuť nielen to, ale absolútne všetko. Robí to preto, aby svojim deťom poskytla priestor, kde budú podporované, 

prijímané, kde pocítia bezpodmienečnú lásku, kde môžu slobodne myslieť aj sa rozhodovať a predsa sa budú cítiť 

v bezpečí. Mama vytvára priestor, kde sa učí cez zdary aj zlyhania, pripravená urobiť všetko preto, aby sa deti cítili 

doma ako doma. Kiežby všetky deti dokázali svojim mamám, rodičom, vrátiť ten pocit, že niekam patria, že sú 

potrební.  

 
7.Mama je príkladom. Netreba poúčať, treba žiť a deti,  kopírujúc, čo vidia, začnú žiť rovnako. Mama, ktorá sa 

obetuje a žije pre svoje deti, je tým najlepším príkladom života. Dieťa sa môže naučiť zo života svojej mamy, že láska 

sa prejavuje skutkami, že si vyžaduje obetavosť. Dieťa sa môže naučiť dosahovať ciele, ale zároveň zostať v pokore. 

Dieťa sa v rodine, na príklade mamy, aj otca, má naučiť ako milovať iných, ako pomáhať núdznym, ako sa postarať 

o seba a svoju domácnosť. Kiežby všetky deti v tom dobrom kopírovali svoje mamy aj svojich otcov. Rodičia nie sú 

dokonalí, ale oni si to dokážu priznať a prosiť o prepáčenie. Kiežby sa to naučili aj deti.  



8.Kresťanská mama vedie deti k Bohu. To je úlohou matky, ktorá sama verí: modliť sa s deťmi, čítať im Bibliu, 

viesť ich do spoločenstva cirkvi, vydávať svedectvo o Pánu Bohu, modliť sa za svoje deti. Preto sú prázdne kostoly, 

lebo rodičia v tomto zlyhávajú. Naučia deti žiť vo svete, ale nie s Bohom. Raz sa nám, rodičom, naša ignorácia 

kresťanskej výchovy vráti. Len aby nebolo neskoro.  

 

Mama má jedinečnú a rozhodujúcu úlohu v živote svojich detí. Byť matkou je záväzok na celý život. Ale aj byť 

dieťaťom je záväzok. A preto: ak ešte máte mamu, zavolajte jej, objímte ju, povedzte pár slov, v ktorých vyjadríte 

lásku a vďačnosť. Ak už nie je medzi živými, odneste jej na hrob kvet alebo sviečku alebo len v tichej modlitbe 

postojte pri jej hrobe a poďakujte za to, že tu pre vás vždy bola. Lebo mama je Božím poslom na zemi. Amen.  

 


