
Zamyslenia na týždeň po 18. nedeli po Svätej Trojici 
 

Pondelok 1. októbra 2018 

Piesne: ES č. 694, 686 

Text: Zjav 14, 6 – 16 

„6Potom som videl iného anjela letieť stredom neba: mal večné evanjelium, aby ho zvestoval 

obyvateľom zeme, každému národu, kmeňu, jazyku a ľudu 7a volal mohutným hlasom: Bojte 

sa Boha a vzdajte Mu česť, lebo prišla hodina Jeho súdu, a klaňajte sa Tomu, ktorý stvoril 

nebo i zem, more i pramene vôd. 8Za ním nasledoval iný, druhý anjel a volal: Padol, padol 

veľký Babylon, ktorý opájal všetky národy vínom náruživosti svojho smilstva. 9Zase 

nasledoval za nimi iný, tretí anjel a volal mohutným hlasom: Ak sa niekto bude klaňať šelme a 

jej obrazu a prijme znak na čelo alebo na ruku, 10aj ten bude piť z vína hnevu Božieho, 

čistého vína, naliateho do kalicha Jeho hnevu a bude mučený ohňom a sírou pred svätými 

anjelmi a pred Baránkom! 11Dym ich múk vystupuje naveky vekov a nemajú odpočinku ani 

dňom ani nocou tí, ktorí sa klaňajú šelme a jej obrazu a ktokoľvek by prijal znak jej mena. 

12V tomto je trpezlivosť svätých, ktorí zachovávajú prikázanie Božie a vieru v Ježiša. 

13Potom som počul hlas z neba, ktorý hovoril: Napíš: Blahoslavení sú mŕtvi, ktorí odteraz 

umierajú v Pánovi! Áno, hovorí Duch, nech si odpočinú od práce, lebo ich skutky idú s nimi. 

14Pozrel som, a hľa, biely oblak a na oblaku sedel podobný Synovi človeka. Na hlave mal 

zlatý veniec a v ruke ostrý kosák. 15Aj iný anjel vyšiel z chrámu a volal mohutným hlasom na 

Toho, ktorý sedel na oblaku: Spusť svoj kosák a žni, lebo prišla hodina žatvy, keďže dozrela 

žatva zeme! 16A Ten, čo sedel na oblaku, hodil svoj kosák na zem a zožal zem.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom:  

Zjavenie je videnie sprostredkované vzkrieseným Kristom Jánovi a adresované kresťanským 

zborom v Malej Ázii. V našom texte Ján vidí letiaceho anjela, ktorý svetu pod sebou prináša 

večné evanjelium ako posledné varovanie a poslednú možnosť k náprave. Je to apel na 

človeka tesne pred katastrofou. Volá k poslušnosti živému Bohu. „Bojte sa Boha!“ To je 

výzva predovšetkým svetu vzbury a pýchy. Ale majú ju počuť všetci, aj cirkev. Báť sa Boha 

znamená žiť vo vedomí Jeho svätosti, s ktorou nie je možné sa zahrávať, ktorú nie je možné 

oklamať cirkevnými rituálmi či predstieranou zbožnosťou. Má to byť bázeň milujúceho, ktorý 

nechce zarmútiť svojho Otca. Druhý anjel zvestuje pád Babylona, ktorý predstavuje ľudskú 

pýchu v podobe veže, miesto násilného odvlečenia Izraela a v apoštolskej dobe označuje 

modloslužobný Rím. Babylon však predstavuje aj svet stojaci proti Bohu. V Jánovej dobe je 



moc zla ešte silná, a predsa z úst anjela počuť slová: „Padol, padol veľký Babylon.“ Budúce je 

oznámené ako minulé, ako skutočnosť, pretože Boh je spoľahlivý. Už akoby sa to stalo. Svet, 

ktorý sa opájal vínom smilstva, bude podľa zvesti tretieho anjela piť víno Božieho hnevu. Je 

to súd nad všetkými ľuďmi, ktorí vytrvalo odmietajú Boha a Jeho lásku vo svojom živote. Ich 

trápenie zavrhnutých je trvalé a opísané plameňmi ohňa a síry. V našom živote to znamená 

toľko: keď anjel Pána prichádza, vnútorne nás napĺňa Duch Svätý, pokora, pokoj Kristov. To 

je pád Babylona v nás. Už tu nemá miesto pýcha či boj proti Bohu, ktorý nás ženie do záhuby 

a spaľuje. Lebo i keď na konci života človeka stojí smrť a niet výnimky, predsa tu počujeme 

rozdiel. Tí, ktorí zomierajú vo viere v Krista, sú blahoslavení. Neodchádzajú do ničoty, ale do 

odpočinutia. A dobré, čo urobili, sa nestráca, ale ide s nimi ďalej. Po troch anjeloch Ján vidí 

oblak, na ňom podobného Synovi človeka, v ruke drží ostrý kosák. Prichádza súdiť živých 

i mŕtvych. I keď má veľkú moc, nekoná podľa svojho uváženia. Čaká na anjela, ktorý vyšiel 

z chrámu, z Božej blízkosti. Syn je poslušný svojmu Otcovi, koná na Boží rozkaz. Jeho kosák 

je hodený na zem, lebo prišiel čas žatvy – obraz pre poslednú epochu ľudských dejín, nastáva 

rozdelenie toho, čo bolo doteraz zmiešané. Kúkoľ a pšenica. My ľudia vo svete sme na poli. 

Pozrime sa každý na svoj život, čo sme, kúkoľ alebo pšenica, dozrievame k dobrému alebo 

k zlému? Tak aj podľa toho čakajme svoju žatvu k životu alebo zatrateniu. Amen.  

 

Modlitba:  

Bože neba i zeme, zmiluj sa nad nami! Daj nám čisté a verné srdce, ktoré Ťa bude 

chváliť, oslavovať, a ktoré nezabudne, že Ty si Pánom. Daj nám silu a trpezlivosť vytrvať až 

do chvíle, keď i my budeme zožatí, veríme, pre Božie kráľovstvo. Amen.  

Mgr. Zuzana Durcová, zborová farárka v CZ ECAV Košariská  


