
Zamyslenia na týždeň po 17. nedeli po Svätej Trojici 
 

Nedeľa 23. septembra 2018 – 17. nedeľa po Svätej Trojici 

Piesne: ES č. 627, 688 

Text: L 7, 11 – 17 

„11Potom na druhý deň išiel do mesta Naimu, a šli s Ním učeníci a veľký zástup. 12Keď sa 

priblížili k mestskej bráne, ajhľa, práve vynášali mŕtveho, jediného syna matky, a tá bola 

vdova; početný zástup mesta šiel s ňou. 13Keď ju Pán uzrel, zľutoval sa nad ňou a povedal 

jej: Neplač! 14Potom pristúpil, dotkol sa már, a tí, čo ich niesli, zastali. A riekol: Mládenec, 

hovorím ti, vstaň! 15I posadil sa mŕtvy a začal rozprávať. A dal ho jeho matke. 16Tu sa 

zmocnila všetkých bázeň a velebili Boha hovoriac: Veľký prorok povstal medzi nami a Boh 

navštívil svoj ľud. 17A rozniesla sa zvesť o Ňom po celom Judsku a po celom okolí.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Na nosidlách nesú telo mŕtveho chlapca. Niet iného východiska ako mládenca pochovať. Pre 

jeho matku – vdovu to bola ťažká situácia. Stratila manžela, a teraz zomrel jej jediný syn, 

ktorý pre ňu znamenal všetko, už nemá nikoho. Všetci sa rozídu do svojich domovov a ona 

zostane sama. Čaká ju ťažká budúcnosť. Tu však prichádza nečakané stretnutie. Pri mestskej 

bráne sa stretáva smútok s radosťou, beznádej s nádejou, smrť so životom. Pán Ježiš Kristus 

stretáva vdovu, ktorej hovorí: „Neplač!“ Tým jej prejavuje svoju hlbokú vnútornú ľútosť 

a prináša nádej do smútku, ktorý poznáme z podobných situácií, v ktorých sme sa sami 

nachádzali alebo nachádzame. Pán Ježiš Kristus vidí náš smútok, bolesť, trápenie... všetky 

naše životné situácie – a ponúka nám riešenie. Potrebujeme však cítiť Jeho dotyk, z času na 

čas sa zastaviť a počuť Božie slovo, ktoré nás voláva k životu. Pán Ježiš Kristus „dotkol sa 

már, a tí, čo ich niesli, zastali. A riekol: Mládenec, hovorím ti vstaň! I posadil sa mŕtvy a začal 

rozprávať.“ Vdova pri stretnutí s Pánom Ježišom Kristom dostala to, čo nám nikto z ľudí 

nedokáže dať. Dostáva späť svojho mŕtveho syna. Kristus mení smútok vdovy k tichému, 

pevnému pokoju tým, že jej vzkriesením vracia syna do tohto života. Pri stretnutí s Kristom 

spoznala ona i všetci prítomní, že „Boh navštívil svoj ľud. A rozniesla sa zvesť o Ňom po 

celom Judsku a po celom okolí.“ Toto radostné posolstvo sa zvestuje aj nám. Boh navštívil 

svoj ľud v zajatí hriechu a smrti. Boh, ktorý nás miluje, dal nám svojho jednorodeného Syna, 

aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. Tento veľký dar spasenia 

prijímame zdarma skrze vieru v Pána Ježiša Krista. Boh nám dal svojho Syna, aby zjednotil 

svoj ľud vo viere, ktorou dosahujeme vyslobodenie z otroctva hriechu a smrti. Nebojme sa ju 



vyznať verejne vo svojom okolí, ona je tu pre všetkých. Pán Ježiš Kristus je tu! On sa chce aj 

dnes s nami stretnúť pri Božom slove a v modlitbách. Zastavme sa spolu, aby sme cez Kristov 

dotyk, pôsobenie Ducha Svätého mohli prijať nový, radostnejší a krajší život v tejto časnosti 

a raz aj vo večnosti. Amen. 

 

Modlitba:  

Hospodine, naša vďačnosť prichádza k Tebe za všetko požehnanie, ktoré sme doteraz od Teba 

prijali. Prosíme Ťa srdečne, buď nám milostivý a odpusť nám všetky naše hriechy pre Tvojho 

Syna a nášho Pána Ježiša Krista. Pane, potešuj nás vo všetkých životných situáciách 

a zachovaj v pravej viere až do smrti. Daj nám pri každom stretnutí s Tebou poznať, že si 

Spasiteľom, ktorý nás svojou smrťou vyslobodil z otroctva smrti a svojím vzkriesením nám 

navrátil život večný. Amen. 

Mgr. Martin Fečko, zborový farár v CZ ECAV Giraltovce 


