
Pondelok 19. februára 2018 

Piesne: ES č. 322, 333 

Text: L 13, 31 – 35 

„31V tú hodinu pristúpili k Nemu niektorí farizeji a povedali Mu: Vyjdi a odíď odtiaľto, lebo 

Herodes Ťa chce zabiť. 32Povedal im: Choďte a povedzte tej líške, že ajhľa, vyháňam 

démonov a liečim dnes i zajtra a tretieho dňa dokončím. 33Beztak dnes, zajtra, pozajtra 

musím (ďalej) ísť; lebo nie je možné, aby prorok zahynul mimo Jeruzalema. 34Jeruzalem, 

Jeruzalem, ktorý vraždíš prorokov a kameňuješ tých, čo boli posielaní k tebe, koľko ráz som 

chcel zhromaždiť tvoje deti ako sliepka svoje kuriatka pod krídla! A nechceli ste. 35Ajhľa, 

zanecháva sa vám dom váš [pustý]. Hovorím vám: Neuvidíte ma, až príde chvíľa, keď 

poviete: Požehnaný, kto prichádza v mene Pánovom!“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Čo nám chce povedať tento text z Písma svätého dnes, keď sme už v pôstnom období 

v cirkevnom roku, už v roku 2018? Pán Ježiš Kristus vo svojej dobe tu na zemi neúnavne 

pôsobil, konal dielo spásy. Chcel zachrániť hriešnika, aby sa obrátil, žil a došiel spásy. Pán 

Boh chce, aby sa človek obrátil zo svojej zlej cesty, vyznal svoje hriechy a navrátil sa 

k svojmu Stvoriteľovi. Toto je cieľ všemohúceho Pána Boha. Pán Ježiš Kristus sa pre toto 

obetoval, prišiel na zem, zvestoval nepochopiteľnú lásku Otca nebeského voči padlému 

človeku. A aká bola odozva zo strany človeka? Veru smutná. Pán náš Ježiš Kristus bol 

nespočetne veľa krát ponížený, nepochopený, robili si z Neho posmech, zbičovali Ho, mučili, 

napľuli Mu do tváre, nakoniec Ho pribili na potupný kríž. Hoci pospolitý ľud Ho túžil poznať, 

obyvatelia hľadali odpoveď na svoje ťažké životné situácie. Na všetky životné problémy, 

ľudské trápenie On mal riešenie. Niektorí z Jeho rovesníkov to pochopili, žiaľ, mnohí to 

nepochopili, ba odmietli Pána Ježiša Krista a Jeho evanjelium. Preto vyslovil tieto zarážajúce 

slová. „Jeruzalem, Jeruzalem...“ Vari sú dnešní kresťania lepší? Naše kresťanské chrámy sa 

vyprázdňujú, dnešní „kresťania“ už tiež nechápu nábožnú reč. Mnohí sa búria, keď počujú reč 

o ľudskom hriechu, o pokání, o vyznaní svojich vín, o návrate k Pánu Bohu. Ale i teraz v tzv. 

postmodernej dobe sú platné Jeho slová. „Ale slovo Pánovo zostáva naveky. A toto je to 

slovo, ktoré sa vám zvestovalo ako evanjelium.“ (1Pt 1, 25). Amen. 

 

Modlitba: 



Hoc by šiel som celým svetom a záchranu v ňom hľadal, zistil by som s ťažkým srdcom, že 

úľavu mi nedal. Nuž, odpusť zlosť, udeľ milosť, daj mi srdce poslušné, nech nereptám 

a neprehrám spasenie svoje večné. Amen. 
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