
Zamyslenia na týždeň po 10. nedeli po Svätej Trojici 
 

Sobota 11. augusta 2018 

Piesne: ES č. 188, 650 

Text: L 12, 42 – 48 

„42A Pán odpovedal: Kto je teda verný a rozumný šafár, ktorého Pán ustanoví nad svojou 

čeľaďou, aby jej načas dával určenú stravu? 43Blahoslavený sluha, ktorého pán, keď príde, 

nájde tak robiť. 44Pravdu vám hovorím, že ho ustanoví nad celým svojím majetkom. 45Keby 

si však ten sluha myslel: Môj pán ešte nepríde, a začal by sluhov a slúžky biť a hodovať, piť, 

opíjať sa; 46príde pán toho sluhu v deň, keď sa nenazdá, a v hodinu, ktorú nepozná, rozpoltí 

ho a s nevernými určí mu podiel. 47Ale sluha, ktorý poznal vôľu svojho pána, a nebol 

pripravený a nekonal po jeho vôli, bude veľmi bitý: 48ten však, čo nepoznal a spáchal, čo je 

trestuhodné, bude menej bitý. Lebo od každého, komu bolo mnoho dané, bude sa mnoho 

pohľadávať; a komu mnoho zverili, od toho budú viac žiadať.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom:  

Aká bude známka nášho konania pred posledným súdom? To je otázka, ktorú nám kladú 

dnešné slová Písma Svätého, ale aj rešpekt a obava pred posledným súdom. Nezadržateľne sa 

blíži posledný súd a Hospodin bude súdiť každého z nás. Preto naň treba pamätať a konať tak, 

ako prikázal Pán. Jeho slovo a Jeho prikázanie je smernicou, ktorá určuje naše povinnosti i 

naše práva. Pán Ježiš Kristus pripomenul svojim učeníkom veľké privilégium, že nemusia byť 

o nič ustarostení. Sú v Božej láske a starostlivosti. Na otázku Petra, či sa zasľúbenia a 

napomenutia týkajú len učeníkov alebo všetkých, odpovedá, že všetkých. Preto si pri 

počúvaní tohto slova musíme povedať: patrí mne. A hneď vystúpi pred nás otázka: Som verný 

a rozumný sluha? Ako konám službu, ktorou ma poveril Pán? Pavel hovorí, že naše dielo 

preverí oheň posledného súdu. Dobré zostane a zlé zhorí. Pán si ho neprijme za svoje. Aký 

šťastný bude služobník, ktorému Pán povie: Čokoľvek si urobil jednému z týchto najmenších 

bratov, mne si urobil, a príjme Jeho dielo. Koľko smútku zaľahne na súdenú dušu, keď uvidí, 

že námahy jej života ľahli popolom. Ešte väčší žiaľ padne na dušu toho, komu povie Pán: 

odíď odo mňa, páchateľ neprávosti. Kým je daný čas milosti, pamätajme na smrť, ktorá 

ukončí tento čas a už nič nebudeme môcť konať. Obzrime sa okolo seba všade tam, kde nás 

postavil Pán a pridelil nám konať prácu v Jeho mene. Poprosme Ho o silu a moc Ducha 

Svätého, aby sme s Jeho pomocou vykročili novotou života. Potom nás nebude strašiť súd, ale 

v istote spasenia budeme konať dobre všetkým, najmä domácim viery. Aby ľudia videli naše 



dobré skutky a oslavovali nášho Otca, ktorý je v nebesiach. Bolo nám veľmi veľa dané, a 

preto bude aj veľmi veľa od nás požadované. Poznáme svoje slabosti a hriechy. Milostivý Pán 

nám hovorí, že nechce smrť hriešnika. Chce nám dať život v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. 

Odovzdajme svoje srdcia celkom Jemu. Amen. 

 

Modlitba:  

Drahý náš Pane! Ďakujeme za Tvoje pravdivé slovo, ktoré nás upomína nad tým, že keď od 

Teba mnohé prijímame, aj Ty od nás mnohé požaduješ. Prosíme Ťa, posilňuj nás svojím 

Duchom Svätým, aby sme plní viery, lásky a nádeje boli každodenne ochotní konať podľa 

Tvojej vôle a na Tvoju česť a chválu. Amen. 

Mgr. Jozef Horňák, námestný farár v CZ ECAV Dunajská Streda  

 


