
Zamyslenia na týždeň po 20. nedeli po Svätej Trojici 29. 10. 

 

Nedeľa 29. októbra 2017 – 20. nedeľa po Svätej Trojici 

Piesne: ES č. 314, 273 

Text: 1K 7, 29 − 31 

„Ale prízvukujem, bratia, čas je krátky! Ostatne, aj ženatí nech sú, akoby nemali ženu...“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Keď sa človek naplno oddá práci, záľube, rodine alebo sebe, neraz ho to pohltí natoľko, že mu 

už na iné veci neostáva čas a vytratia sa i z centra jeho pozornosti. Aj to je dôvod, prečo si 

dnes moderní ľudia nenachádzajú čas na duchovné veci a návštevu chrámu. Kresťania v 

prvotnej cirkvi veľmi vážne očakávali príchod Pána Ježiša. Počítali s Ním každý deň a každé 

ráno vstávali s nádejou, že možno dnes... Príchod Pána Ježiša bol pre nich taký blízky, že sa 

už často ani nepúšťali do väčších prác. Z tohto dôvodu aj apoštol Pavel radí kresťanom v 

Korinte, aby sa už ani neženili, ani nevydávali. Nemá zmysel uzatvárať manželstvá, pretože 

každým dňom príde Pán. Výnimkou sú iba tí, ktorí to bez ženy nemôžu vydržať (1K 7, 8 − 9). 

Cieľom apoštola Pavla je, aby sa kresťania už nevenovali iným veciam, ktoré by ich pohltili 

natoľko, že by azda prestali byť duchovne ostražití, a tak pripravení na druhý príchod Pána. 

Preto hovorí, aby sa už ľudia neženili, zbytočne nenakupovali, nehýrili, ba dokonca aby sa ani 

príliš neoddávali smútku či radosti, ktoré by ich mohli odpútať od duchovných vecí. To 

najdôležitejšie bolo: zostať duchovne bdelým, pretože Pán príde a svet sa pominie. 

Aj my, dnešní kresťania, často hovoríme o príchode Pána Ježiša. Napriek tomu sa však 

oddávame svojej práci, svojim záľubám, manželstvu, obchodu, hýreniu, smútku či radosti a 

na duchovné veci nám už neostáva ani čas, ani chuť, ani energia. Je to opačný extrém, do 

ktorého sme skĺzli, mysliac si − na rozdiel od prvých kresťanov, že Pán tak skoro nepríde. To 

však nie je správne. Pán môže prísť kedykoľvek. Aj keď sa teda my dnes ženíme a vydávame, 

venujeme sa práci, obchodu či svojim rodinám, predsa by sme mali stále pamätať na to, že 

výzva „byť duchovne bdelý“ ani po stáročiach neprestala byť aktuálna. Nikdy teda popri 

svojej práci, rodine či záľubách neodsúvajme do úzadia duchovné veci. Amen. 

 

Modlitba:  

Pane Bože náš, prosíme Ťa o dar Tvojho Svätého Ducha, ktorý v ľudskom srdci spôsobuje 

živú a úprimnú vieru. Daj, aby sme si skrze Neho neustále uvedomovali, že je dôležité, aby 

sme boli pripravení na príchod Tvojho Syna. Daj, aby sme bdeli a tento Jeho príchod túžobne 

a radostne očakávali. Amen. 

 

Mgr. Štefan Kiss, evanjelický a. v. farár, tajomník GBÚ pre vzdelávanie a misiu, Generálny 

biskupský úrad ECAV na Slovensku 

 


