
Zamyslenia na týždeň po 21. nedeli po Svätej Trojici 
 

Piatok 26. októbra 2018 

Piesne: ES č. 332, 694 

Text: Mk 13, 9 – 20  

„9Vy sa však majte na pozore: vydajú vás súdom, budú vás biť v synagógach a stavať pred 

vladárov a pred kráľov pre mňa, aby ste im vydávali svedectvo. 10Ale najprv sa musí 

evanjelium zvestovať všetkým národom. 11A keď vás povedú, aby vás vydali, nestarajte sa 

vopred, čo budete hovoriť; ale hovorte, čo vám bude dané v tú hodinu. Lebo nie vy ste to, 

ktorí hovoríte, ale Duch Svätý. 12Brat vydá na smrť brata a otec dieťa; a povstanú deti proti 

rodičom a usmrtia ich. 13A všetci vás budú nenávidieť pre moje meno; ale kto vytrvá do 

konca, bude spasený. 14Keď však ohavnosť spustošenia uvidíte tam, kde by jej nemalo byť - 

kto čítaš, rozumej! - vtedy tí, čo budú v Judsku, nech utečú do vrchov; 15kto je na streche, 

nech nezostupuje a nevchádza do domu vziať si niečo z neho; 16a kto je na poli, nech sa 

nevracia vziať si plášť. 17Ale beda tehotným a tým, čo koja v tie dni! 18Preto modlite sa, aby 

to neprišlo v zime! 19Lebo tie dni budú súžením, akého od počiatku, keď Boh stvoril svet, 

nebolo až doteraz a ani viac nebude. 20A keby Pán nebol skrátil tie dni, nebol by zachránený 

ani jeden človek. Ale pre vyvolených, ktorých si vyvolil, skrátil tie dni.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom:  

Tento náročný a členitý text nás vovádza do troch období dejín spásy. Predovšetkým je to 

doba pred príchodom Pána Ježiša Krista, doba Starej zmluvy, doba prorokov. Totiž mnoho z 

Ježišových napomínajúcich a varujúcich slov nášho textu nachádzame už v Starej 

zmluve (Mich 7, 6; Dan 9, 27; 12, 11; Ez 7, 16). Pán Ježiš o slovách starozmluvného zákona 

povedal, že ho neprišiel zrušiť, ale naplniť. Podobne ani slová prorokov neruší, ale ich 

dopĺňa, aktualizuje, aby zvestoval všetko, čoho sa majú dožiť tí, ktorí sa priznávajú ku 

Kristovi. Každá časť Písma sa však nejakým spôsobom dotýka aj nás, a preto Kristove slová 

smerujú aj do budúcnosti. O mnohých Jeho slovách sa dá špekulovať, môžeme sa snažiť 

priradiť k nim rôzne udalosti, rôzne postavy. Dnes sa to apokalyptickými víziami len tak 

hemží. Čakáme na pád kozmického telesa, ktoré všetko zrovná so zemou, výbuch sopky, 

ktorá zastrie nebo, zvýšenú aktivitu slnka, ktoré spáli všetko živé. Tieto vízie sú dnes však 

skôr záležitosťou atrakcií na prvých stránkach bulváru. V minulosti, v dobe prorokov boli 

možnosťou k pokániu, možnosťou zmeniť svoj život a obrátiť ho k Pánu Bohu. Preto ani my 

nemusíme nutne hľadieť do diaľok vesmíru, alebo hlbín Zeme, aby sme boli zasiahnutí 



týmito Ježišovými slovami. Veď či nenastal koniec sveta pre človeka, ktorý uškodil svojej 

duši, či ju dokonca stratil? Preto ani Ježišove slová nie sú len o záchrane holého života ale 

aj o záchrane ľudskej duše. A tento zápas o našu dušu sa nedeje len pri veľkých 

globálnych katastrofách, ale každučký deň. Preto sa modlite, aby to neprišlo v zime! Aby 

náš osobný koniec neprišiel v čase, keď je naše srdce studené, keď ochladne láska mnohých. 

Aby každý mal ešte šancu vrátiť sa k Bohu, konať pokánie a s radosťou a odvahou mohol sa 

priznať k Pánovi Ježišovi Kristovi, svojmu Spasiteľovi. Amen. 

 

Modlitba: 

Pane Ježiši, ďakujem Ti za slovo napomenutia i slovo povzbudenia. Daj mi, prosím, 

milosť zostať pri Tebe. Nech ma z pravej cesty nezvedie ani lesk sveta, ani hrozba utrpenia. 

Prebúdzaj vo mne lásku k Tebe i k blížnemu svojmu. Prosím i za tých, ktorí z tohto sveta 

odchádzajú, aby odišli v nádeji večného života i v pevnej viere, že Ty si ich Spasiteľom 

a Záchrancom. Amen. 

Mgr. Ján Čáby, zborový farár v CZ ECAV Ostrá Lúka a senior Zvolenského seniorátu  

 

 


