
Zamyslenia na týždeň po 24. nedeli po Svätej Trojici  

 

Sobota 17. novembra 2018 

Piesne: ES č. 630, 667 

Text: Mk 13, 33 – 37 

„33Majte sa na pozore, bdejte, lebo neviete, kedy príde čas. 34Ako človek, vzdialený na 

cestách, keď opúšťal dom a svojim sluhom dal moc, každému určil jeho prácu a vrátnikovi 

naložil, aby bdel, 35tak aj vy bdejte; lebo neviete, kedy príde pán domu, či večer, či o polnoci, 

či keď kohút spieva, a či ráno. 36Aby vás nenašiel spať, keď príde nečakane. 37A čo vám 

hovorím, hovorím všetkým: Bdejte!“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom:  

Ako vyzerá taký dobrý vrátnik? Páčil by sa mi v uniforme. Slušný, milý, ochotný. Má 

o všetkom prehľad a všíma si ľudí. Dobrý vrátnik má od všetkého kľúče. To znamená, že 

majiteľ domu mu dôveruje. A dal mu dôležitú úlohu. Zodpovednosť. A nakoniec určité 

inštrukcie. Povedal: dovidenia a... neviem, kedy sa vrátim! A teda to hlavné, čo majiteľ domu 

od svojho dobrého strážnika očakáva je, že ho bude čakať. Že strážnik počíta s tým, že sa pán 

domu vráti a môže to byť dnes večer alebo aj o polnoci, no hoci aj nad ránom, to je vtedy, 

keď sa zobúdzajú kohúti. Alebo, predstavte si, aj ráno, a to už treba čakať aj s kávou 

a croissantom. Takže dobrý strážnik má určitú moc a zodpovednosť. Ale to hlavné je, že musí 

byť v strehu a musí čakať majiteľa domu. Jediné, čo nemôže je: zaspať. Žiaden „šlofík“ 

poobede a žiadne zdriemnutie o polnoci. To si nemôže dovoliť. Náš Pán domu sa vráti 

nečakane. Nemôžeme povedať, že neohlásene. Len od toho ohlásenia až do jeho návratu 

plynie dosť času. A viete, ako to chodí, na vrátnici ide čas pomaly. Ale pre Pána domu to 

bude ako mihnutie oka. Chce nájsť otvorené dvere a vrátnikov, ktorí ho už s radosťou čakajú. 

Všetko to vyzerá tak jednoducho. Keď si predstavíte, čo robí taký vrátnik, poviete si: nič. Ale 

keby som bola vrátničkou ja, riešila by som jednu veľmi dôležitú vec. Ako nezaspať?! V tom 

našom prípade je to podobné ako v živote. Môžem si čítať. Najlepšie inštrukcie majiteľa 

domu. Tie sú v evanjeliách. Môžem telefonovať. Najlepšie s majiteľom domu. Rozhovor 

s Pánom je vždy dobrý nápad a dokáže povzbudiť do služby. Môžem niečo robiť, pre 

druhých. Určite sa nájdu nejaké zamknuté dvere srdca človeka a keďže kľúče mám ja, tak by 

aj on mohol čakať so mnou. Vo dvojici sa lepšie čaká. Ale stále je tu riziko, že zaspím. Aj 

vám sa to stalo? Napríklad pri čítaní Biblie alebo pri modlitbe? Ale pri čom určite nezaspíte 



je, keď si spievate. A čo by bolo krajšie, ako keď majiteľ domu nájde pospevujúceho si 

vrátnika? Amen. 

 

Modlitba: 

Ďakujem, Pane, že mi dôveruješ, že si ma poveril službou aj dnes. Byť pripravený na tvoj 

návrat. Prosím, pomôž mi nezaspať! Bez Tvojej pomoci nedokážem bdieť, ale nechcem 

premeškať Tvoj návrat. A otváram dvere svojho srdca aj dnes. Veď si jeho majiteľom. A aby 

sa mi ľahšie čakalo, chcem Ťa chváliť spevom. Amen. 

Mgr. Ilona Bázliková, námestná farárka v CZ ECAV Ružomberok  

 

 


