
Zamyslenia na týždeň po 24. nedeli po Svätej Trojici  

 

Štvrtok 15. november 2018 

Piesne: ES č. 288, 246 

Text: 1J 2, 18 – 29 

„18Deti, je posledná hodina, a ako ste počuli, že antikrist prichádza, aj teraz zjavili sa mnohí 

antikristovia; podľa toho poznávame, že je posledná hodina. 19Spomedzi nás vyšli, ale neboli 

z nás. Veď keby boli bývali z nás, zostali by s nami; ale (odpadli), aby sa ukázalo, že nie všetci 

sú z nás. 20Aj vám sa dostalo pomazania od toho Svätého, a viete to všetci. 21Nenapísal som 

vám preto, že nepoznáte pravdu, ale preto, že ju poznáte a že nijaká lož nie je z pravdy. 22Kto 

je klamárom, ak nie ten, čo popiera, že Ježiš je Kristus? Antikrist je ten, kto popiera Otca a 

Syna. 23Ktokoľvek popiera Syna, nemá ani Otca. Kto vyznáva Syna, má aj Otca. 24Čo ste 

počuli od počiatku, nech zostáva vo vás. Ak zostane vo vás, čo ste počuli od počiatku, aj vy 

zostanete v Synovi a v Otcovi. 25A to je zasľúbenie, ktoré nám On sám zasľúbil: večný život. 

26Toto som vám napísal o tých, čo vás zvádzajú. 27A vy ani nepotrebujete, aby vás niekto 

učil; veď pomazanie, ktoré ste prijali od Neho, zostáva vo vás; ale ako vás Jeho pomazanie 

učí o všetkom - a ono je pravdivé, a nie lož - a ako vás naučilo, v tom zostávajte! 28Teraz, 

deti, zostávajte v Ňom, aby sme mali dôveru, keď sa zjaví, a neboli sme Ním zahanbení pri 

Jeho príchode. 29Ak viete, že je spravodlivý, vedzte, že aj každý, kto činí spravodlivosť, 

narodil sa z Neho.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom:  

V malom mestečku Sovereign Hill, kde ľudia chodili hľadať zlato, sme s mojimi známymi 

videli malý kostol, do ktorého sme sa išli pomodliť. Bolo tam niekoľko mladých ľudí. Keď 

nás videli, prestali spievať. Poprosili sme ich, aby niečo zaspievali. Spievali nádherne. Mal 

som z nich dojem, že sú pokojní, pokorní, jednotní, radostní. Všimli sme si, že dievčatá sú 

trochu nezvyčajne oblečené. Keď dospievali, spýtali sme sa, z akej cirkvi pochádzajú. 

Povedali názov ich cirkvi, ktorý sme nikdy predtým nepočuli a ani si nepamätám ten názov. 

Spýtali sme sa, či veria v Boha Otca, Syna i Ducha Svätého. Na ich kladnú odpoveď jeden z 

nás povedal: Keď veríte v Trojicu, tak môžeme o sebe povedať, že sme bratia a sestry. S tým 

súhlasím. Nech sú naše názory akokoľvek rozdielne, nech máme akékoľvek nedorozumenia 

medzi nami, stále sme však bratmi a sestrami, ak veríme v Otca, ktorý nás stvoril; v Syna, 

ktorý nás vykúpil; v Ducha, ktorý nás posvätil. Keď sme si na týchto mladých ľuďoch všimli 

niečo nezvyčajné, spýtali sme sa základnú otázku: Veríte v Boha Otca, Syna i Ducha 



Svätého? To je základ. Ale ak niekto neverí v Syna alebo Ducha, potom nepozná ani Otca. Pri 

rozhovore s takýmito ľuďmi treba byť obzvlášť opatrný. K vážnej opatrnosti nás vyzýva aj 

apoštol Ján, keď píše o antikristovi. Keď v Biblii čítame o antikristovi, píše sa o ňom v dvoch 

rovinách. Na jednej strane je v Zjavení Jána antikristus opísaný ako osoba, ktorá sa na konci 

sveta postaví proti Pánu Bohu. Na druhej strane v liste Jánovom poznávame, že nie je len 

jeden antikristus, ale že ich je veľa. Sú to ľudia, ktorí neuznávajú Pána Ježiša ako Božieho 

Syna a Vykupiteľa. Pri takýchto ľuďoch potrebujeme byť obzvlášť opatrní a dávať si pozor, 

aby nás nezviedli zo správnej cesty viery. Biblia je plná svedectiev ľudí, ktorí boli očitými 

svedkami toho, čo robil Pán Ježiš, že bol pre nás ukrižovaný a vzkriesený. Akokoľvek veľké 

miesto dáme Ježišovi vo svojom živote, nikdy to nebude dosť veľa. Zdá sa, že prvá cirkev 

lepšie a zreteľnejšie chápala osobu Pána Ježiša, a preto jasne vyznávala, že Ježiš je Boží Syn. 

Apoštol Ján nás aj dnes povzbudzuje, aby sme zostali verní Bohu a aby sme verili tomu, čo 

nám Boh hovorí skrze svoje slovo a nenechali sa strhnúť tým, kto svoje srdce ešte neodovzdal 

naplno Pánu Bohu. Amen. 

 

Modlitba:  

Pane Ježiši, ďakujem Ti, že si zomrel pre nás a vyznávam, že si pre mňa pravdou, cestou i 

životom. Prosím Ťa, aby si ma naučil rozpoznať Tvoju pravdu a diablovo klamstvo a zároveň, 

aby som sa pevne držal Teba. Prosím, aby si nás utvrdzoval vo viere v Teba a posmeľoval vo 

vydávaní svedectva o Tebe ako o našom Pánovi a Spasiteľovi. Amen. 

Mgr. Michal Belanji, námestný farár v CZ ECAV Liptovská Porúbka 


