
Zamyslenia po nedeli 14. januára 2018 – 2. nedeli po Zjavení 

 

Nedeľa 14. januára 2018 – 2. nedeľa po Zjavení 

Piesne: ES č. 210, 447 

Text: Mk 2, 18 – 22  

„18Jánovi učeníci a farizeji sa postievali. I prišli (niektorí) a povedali Mu: 

Prečo sa postia Jánovi učeníci a učeníci farizejov, ale Tvoji učeníci sa nepostia? 

19Ježiš im riekol: Či sa ženíchovi družbovia môžu postiť, dokiaľ je ženích s 

nimi? Pokým majú ženícha so sebou, nemôžu sa postiť. 20Ale prídu dni, keď im 

ženích bude odňatý, v ten deň sa budú postiť. 21Nikto neprišíva na staré rúcho 

záplatu z nového súkna, lebo nová záplata by vydrapila kus starého súkna a 

diera bude ešte väčšia. 22A nikto nevlieva nové víno do starých nádob, lebo víno 

by roztrhlo nádoby a nazmar vyjdú aj víno aj nádoby. Ale nové víno do nových 

nádob!“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom:  

Za Pánom Ježišom prichádzali ľudia a kládli Mu rôzne otázky. Jedni prišli preto, 

aby sa niečo dozvedeli, iní preto, aby Ho nachytali, alebo odmietli Jeho učenie a 

pozvanie k nasledovaniu. Boli aj takí, ktorí boli zvyknutí na určitý poriadok, 

nejakú tradíciu alebo zvyk a videli, že Pán Ježiš sa správa inak. Jeho konanie im 

nebolo jasné. Takýchto ľudí máme pred sebou v evanjeliovej správe. Sú to 

ľudia, ktorí počuli Jánovu zvesť a videli Jeho konanie. To im imponovalo, 

pokladali to za nasledovaniahodné, a preto sa stali Jánovými učeníkmi. Keď Ján 

uvidel, že Ježiš k nemu prichádza, povedal: Ajhľa, Baránok Boží. To bola 

zároveň ústredná téma Jánovej zvesti. Pripravoval cestu Pánovi Ježišovi. To 

všetko zrejme videli a poznali aj tí, ktorí prišli od Jána za Ježišom. A zrazu 

videli nejaký rozpor – Ján dodržiaval pôst, aj jeho nasledovatelia, ale Ježišovi 

nie. Otázka bola namieste, pretože tí ľudia premýšľali o duchovných veciach. 

Chceli sa dopátrať nejakého vysvetlenia. Pán Ježiš im zjavuje v odpovedi 



zmysel svojho príchodu a učenia. S Ním a v Ňom prichádza to nové – Nová 

zmluva medzi Bohom a človekom. V tom novom je naplnenie a zmysel toho 

starého – čo je tradičné, čo mnohí dodržiavajú a zachovávajú. Ale ak to robia len 

zo zvyku, potom to nemá žiadny význam. Akoby im Ježiš hovoril: Hľadajte a 

konajte len to, čo má skutočný význam a zmysel, čo privádza k Bohu, čo vás 

nezotročuje, ale napĺňa vieru aj život radosťou. Ak sa chcete postiť, robte to nie 

preto, aby ste si tým niečo zaslúžili u Boha, ale preto, aby to prinieslo vo vašej 

viere a živote nejaký zmysel a význam. Aj dnes sa ľudia pýtajú mnohé otázky, 

ktoré sa týkajú viery a vzťahu k Bohu. Nehľadajú formálne odpovede, ale to, čo 

prinesie konkrétne ovocie do ich života. Preto Pán Ježiš aj nám dnes hovorí, aby 

sme konali vo viere, nie z povinnosti a tradície, ale tak, aby sme niečo nové 

prijali od Pána Boha a aby to zmysluplne naplnilo náš život. Dnes je nedeľa, 

poďme do chrámu – nie z tradície alebo povinnosti. Poďme preto, aby sme 

počuli, čo má Boh pre nás pripravené do nášho života cez počuté a zvestované 

slovo, cez piesne a modlitby. Aby sme sa neochudobnili o Jeho požehnanie. 

Amen.  

 

Modlitba:  

Pane Ježiši Kriste, v dnešný nedeľný deň prichádzame opäť k Tebe: s vďakou za 

ochranu počas uplynulej noci, za všetko, čo sme od Teba prijali v minulom 

týždni, ako aj s prosbou, aby si požehnal dnešný deň a bol pri nás prítomný 

svojím slovom. Daj, aby sme v Tebe a vo viere v Teba nachádzali zmysel a 

význam nášho života, aby sme rozumeli Tvojmu slovu a boli ochotní ho 

prijímať do svojho života, a tak prežívali každodenne Tvoju prítomnosť a 

požehnanie. Amen. 

ThDr. Peter Švehla, zborový farár v CZ ECAV Skalica a konsenior Myjavského 

seniorátu  

 


