
Zamyslenia na týždeň po 24. nedeli po Svätej Trojici  

 

Nedeľa 11. novembra 2018 – 24. nedeľa po Svätej Trojici – Tretia nedeľa pred koncom 

cirkevného roku 

Piesne: ES č. 317, 689 

Text: L 18, 1 – 8 

„1A povedal im podobenstvo, ako sa im treba vždy modliť a neochabovať. 2Hovoril: V 

ktoromsi meste bol sudca, Boha sa nebál a človeka nehanbil. 3A bola v tom meste vdova, 

ktorá chodila k nemu a prosila ho: Zastaň sa ma proti môjmu protivníkovi! 4Ale on dlho 

nechcel. Potom si však povedal: Čo sa aj Boha nebojím ani človeka nehanbím, 5ale že ma 

táto vdova unúva, zastanem sa jej, aby nakoniec neprišla a nedokaličila ma. 6A Pán dodal: 

Počujte, čo vraví nespravodlivý sudca. 7Či by sa Boh nezastal svojich vyvolených, ktorí dňom 

i nocou volajú k Nemu, i keď mešká s ich vyslyšaním? 8Hovorím vám: Čoskoro sa ich 

zastane. Ale keď príde Syn človeka, či nájde vieru na zemi?“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom:  

Z podobenstva o bezbožnom sudcovi zaznieva pre nás povzbudenie k modlitbám. Pán Ježiš v 

ňom poukazuje na to, aká je modlitba pre náš život potrebná a vzácna v každom navštívení 

a v každom čase. „V ktoromsi meste,“ ako hovorí podobenstvo, bol sudca, ktorý nebol 

veriacim človekom. Boha sa nebál a človeka nehanbil. V tom meste žila aj jedna vdova, ktorá 

potrebovala jeho pomoc. Táto vdova bola chudobná, a preto mu nemohla za jeho služby 

zaplatiť. No a to bol dôvod, pre ktorý ju sudca nechcel brániť, ani sa jej v jej práve zastať. 

Sudcovo odmietanie trvalo dlho, žena sa však nedala odbiť. Bola vytrvalá. Nakoniec sa jej 

bezbožného sudcu podarilo presvedčiť a získať na svoju stranu. Ukazujú na to slová: „... ale 

že ma táto vdova obťažuje, zastanem sa jej.“ Žena, vdova, bola vytrvalá. Nedala sudcovi 

pokoja až dovtedy, kým jej nepomohol, kým sa jej na súde nezastal. Dnešná Tretia nedeľa 

pred koncom cirkevného roka poukazuje tiež na súd. Na Boží súd, na ktorom bude Boh 

spravodlivo súdiť. Hriech a tí, čo ho páchali, budú odsúdení. Pán Ježiš, ktorý o tom vie, 

prišiel na svet, aby nám pomohol, aby nás poučil a poukázal nám na to, ako možno pred 

Pánom Bohom na súde obstáť. Robí tak v podobenstve, ktoré hovorí o vytrvalosti ženy, 

vdovy, ktorá prichádzala so svojou prosbou za sudcom až dovtedy, kým nedosiahla svoj cieľ. 

Pán Ježiš na túto hodnotu – vytrvalosť reaguje slovami: „Počujte, čo vraví nespravodlivý 

sudca. Či by sa Boh snáď nezastal svojich vyvolených, ktorí dňom i nocou volajú k Nemu, 

i keď mešká s ich vyslyšaním? Hovorím vám: Skoro sa ich zastane.“ Pán Boh modlitby, 



prosby, volanie svojich vypočuje a zastane sa ich. Problém spočíva v inom. „... keď príde Syn 

človeka, či nájde vieru na zemi?“ Posledné tri nedele pred koncom cirkevného roka, teda aj tá 

dnešná, prvá z nich, nám poukazujú na vážnosť času, ktorý nám je daný. Na to, že je potrebné 

v čase, ktorý je nám daný, vytrvať v dobrom i v modlení do konca, až do vtedy, kým 

nedôjdeme do cieľa. Amen.  

 

Modlitba: 

Drahý Pane Ježiši Kriste, tento sviatočný deň, ktorého sme sa dožili, nám pripomína, že sa 

koniec a teda aj Boží spravodlivý súd približuje. Chceme Ti preto ďakovať za všetko, čo si 

pre nás vykonal a konáš. Za Tvoje vzácne slovo, v ktorom nás učíš, čo je pre nás potrebné 

a vzácne. Počuli sme, že vďaka vytrvalosti v prosbe chudobná žena, vdova, dosiahla to, čo jej 

poslúžilo k dobrému, čo ju zachránilo. Ďakujeme za Tvoje vzácne slovo a prosíme, pomôž aj 

nám byť vytrvalými v modlitbe i vo viere, aby, keď znovu prídeš na zem, našiel si ju. Amen. 

Mgr. Helena Benková, evanjelická a. v. duchovná na dôchodku, Soľ 


