
Zamyslenia na týždeň po 13. nedeli po Svätej Trojici 
 

Streda 29. augusta 2018 

Piesne: ES č. 553, 689 

Text: Mk 6, 14 – 29 

„14Aj kráľ Herodes počul o Ježišovi, lebo Jeho meno bolo už známe; hovorilo sa: Ján 

Krstiteľ vstal z mŕtvych, a preto pôsobí v Ňom zázračná moc. 15Iní hovorili: To je Eliáš, iní 

zase hovorili: To je prorok ako niektorý z prorokov. 16Keď to však počul Herodes, povedal: 

Ján, ktorého som dal sťať, vstal z mŕtvych. 17Herodes totiž dal zlapať Jána a v putách 

uvrhnúť do väzenia pre Herodiadu, manželku svojho brata Filipa, lebo si ju vzal za ženu, 18a 

Ján bol povedal Herodesovi: Nie ti je dovolené žiť so ženou bratovou. 19Preto Herodias 

zanevrela na neho a chcela ho zabiť, ale nemohla, 20lebo Herodes sa bál Jána vediac, že je 

spravodlivý a svätý; a dal ho strážiť. Keď ho počúval, bol mnoho razy v rozpakoch, a jednako 

rád ho počúval. 21Prišiel však vhodný deň, keď Herodes svojim hodnostárom a vysokým 

dôstojníkom a popredným Galilejcom vystrojil hostinu na svoje narodeniny. 22Vtedy vstúpila 

dcéra onej Herodiady, tancovala a zaľúbila sa Herodesovi a jeho spoluhodovníkom. Kráľ 

povedal dievčaťu: Zažiadaj si odo mňa, čo len chceš, a dám ti; 23aj sa jej zaprisahal: Čo si 

len zažiadaš, dám ti, až do polovice svojho kráľovstva. 24Ona vyšla a spýtala sa matky: Čo si 

žiadať? Odvetila jej: Hlavu Jána Krstiteľa. 25Hneď sa poponáhľala ku kráľovi a predniesla 

mu svoju žiadosť: Chcem, aby si mi dal hneď na mise hlavu Jána Krstiteľa. 26Kráľ sa veľmi 

zarmútil, ale pre prísahu a kvôli spoluhodovníkom nechcel jej odrieknuť. 27Kráľ teda ihneď 

poslal kata s rozkazom priniesť hlavu Jánovu. Ten odišiel, sťal ho vo väzení, 28priniesol jeho 

hlavu na mise a odovzdal ju dievčaťu, dievča ju dalo zas materi. 29Keď to počuli Jánovi 

učeníci, prišli, vzali jeho mŕtvolu a vložili do hrobu.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom:  

V dnešných biblických veršoch sme čítali o Herodesovi, kráľovi. Ako kráľ nevie, čo so sebou. 

Má všetko, čo chce, má moc, je z toho unudený. Ako kráľ mal veľkú moc ale aj veľký strach. 

Bol bojazlivým človekom. Môžu s ním manipulovať. Bál sa Jánovej obľúbenosti, bál sa 

Herodiady, bál sa svojich hostí, no nebál sa Boha. Škoda. K Jánovi si vytvoril zvláštny vzťah 

láskavého väzniteľa. Prorocké slovo, ktoré počuje, si neberie pre seba. Je pre neho len 

vzrušením. Takto aj my môžeme čítať Bibliu. Ako zaujímavý príbeh so zápletkami, ale 

neberieme ho vážne pre seba. Keď sa s Jánom rozprávali, bol pritiahnutý k pravde, ale 

odmietal svetlo. Pripomína nám Piláta. Tuší, že sa niečo deje, ale ostáva v hmle otázok, 



neistôt. V nich preváži to staré: upevnenie svojej moci. Herodes má slobodnú vôľu sa 

rozhodnúť. V dnešnej dobe máme obrovskú slobodnú vôľu. Sme podobní starovekým 

kráľom. Sme rozdelení na to, čo chceme robiť a čo môžeme robiť. On svoju slobodnú vôľu 

vydáva niekomu k dispozícii. Keby to neurobil, uchoval by si slobodnú vôľu. My veľmi často 

konáme podobne. Salome je v centre diania filmov a muzikálov. Umelci idú rovnakou cestu. 

Udalosť čítajú očami Herodesa. Pre nás kresťanov je Ján vo väzení hlavnou postavou. Máme 

počúvať Jánov hlas. Zlomom v príbehu je prinesená Jánova hlava. V tomto okamihu 

nastupuje súd. Ide o mrazivú udalosť. Najviac obdarovaní môžu zneužiť svoje nadanie. 

Dostávame od Pána Boha veľa, tým pádom máme aj veľkú zodpovednosť. Dajme pozor, aby 

sme ju nezneužili. Blahoslavení chudobní duchom, ktorým sa to nestane! Tento príbeh nám 

hovorí, že nemôžeme byť neutrálni ani vlažní. V evanjeliu neplatí zlatá stredná cesta. Preto sa 

svedkovia evanjelia často stretávajú s odmietnutím, lebo to, čo prinášajú, si robí nárok na 

človeka. Aj to, čo je na prvé počutie príťažlivé, sa bude stretávať s odmietnutím. Zvestovanie 

evanjelia nie je všeobecná informácia, chce od nás aktivitu. Amen. 

 

Modlitba: 

Milostivý Bože, ďakujeme Ti za slobodnú vôľu, ktorou si nás obdaril. Tiež si uvedomujeme, 

aká je to krehká vec. Prosíme Ťa, aby si v nás upevnil túžbu po Tebe, horlivosť v slovách 

a skutkoch, aby sme sa nemuseli báť súdu. Ale aby sme Tebou zverené hrivny rozmnožovali 

na Tvoju česť a slávu. Odpusť nám všetky naše hriechy v mene Tvojho Syna a nášho Pána. 

Amen. 

Mgr. Monika Vdovjáková, zborová farárka v CZ ECAV Spišské Vlachy  


