
Zamyslenia po 3. nedeli po Veľkej noci – 22. apríla 2018  
 

Streda: 25. apríla 2018 

Piesne: ES č. 327, 652 

Text: Mk 1, 1 – 4. 14 – 15 

„Počiatok evanjelia Ježiša Krista. 2Takto píše prorok Izaiáš: Ajhľa, posielam svojho posla 

pred Tebou, a ten pripraví Ti cestu; 3hlas volajúceho na púšti: Pripravujte Pánovi cestu, 

vyrovnávajte Mu chodníky. 4Ján Krstiteľ vystúpil na púšti a kázal krst pokánia na odpustenie 

hriechov. 

14Keď Jána uväznili, prišiel Ježiš do Galiley, zvestoval evanjelium Božie 15a hovoril: Naplnil 

sa čas a priblížilo sa kráľovstvo Božie; pokánie čiňte a verte v evanjelium!“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Dnešné slovo Písma nám predstavuje dvoch jedinečných Božích svedkov pre večnú spásu 

a záchranu – Jána Krstiteľa a Pána Ježiša. Veď to bol Ján Krstiteľ, ktorý pred samotným 

Pánom Ježišom volal ľudstvo k opravdivému pokániu, k odvráteniu sa od zlého, 

k vnútornému obráteniu sa, čoho dôkazom bol aj jeho samotný život, keď všetko, čo 

hovoril, dokazoval životom. Čiže jeho slová sa zhodovali so skutkami, nie však naopak, čoho 

sme, žiaľ, neraz svedkami na ceste viery, na ceste do večnosti. Preto aj my nasledujme to, čo 

je hodné nasledovania, aby sme raz na konci vekov neboli nemilo prekvapení. Teda tak, ako 

Ján pri svojom vystúpení bol hlasom volajúcim na púšti: prihotoviť cestu prichádzajúcemu 

Pánovi, učiniť priame chodníky. Krstil, volal k pokániu, k odpusteniu, veď prichádza Ten, 

o ktorom sám vyznal, že „On musí rásť a ja sa umenšovať.“ Je to Pán, ktorý svojím 

príchodom potvrdzoval Jánove slová, keď rovnako hovoril: „pokánie čiňte a verte 

v evanjelium.“ Áno, prišiel Ten, ktorý prísť mal, Spasiteľ a Pán, pre záchranu ľudstva celého 

i každého z nás hriešneho. Čo iného si môžeme priať, nič – iba k Nemu sa utiekať. Keďže 

činením pokánia sa vchádza do kráľovstva Božieho, ono je po Pánovom príchode už tu medzi 

nami, len to máme naplno využiť a nenechať si ujsť vzácnu príležitosť osobného stretnutia 

s Ním. Napokon, všimnime si ešte aj koniec týchto dvoch vzácnych postáv. Ján z tejto 

nespravodlivej časnosti odchádza násilnou smrťou na požiadanie bezbožnosti – sťatím hlavy, 

predtým však uväznením. A Pán Ježiš Kristus ukrižovaním, predtým však rôznorodým 

utrpením. Z toho vyplýva, že tento svet nechce poznať ani prijať Božiu pravdu, vieru, nádej, 

lásku. Dôkazom sú i tieto skutky násilnosti, rozmáhajúce sa aj dnes v nezvyčajnej miere. 

Preto nech nás nič neodradí na ceste viery, lebo spejeme do večnosti, kde každý vezme 



spravodlivú odplatu za život v tejto časnosti, ktorá je len tieňom oproti tomu, čo všetko čaká 

spravodlivých v Pánu tam. Preto ponúkané pravdy Písma vierou prijímajme a Jeho 

očakávajme. Tak nám pomáhaj Trojjediný Boh Otec, Syn a Duch Svätý, naveky požehnaný. 

Amen. 

 

Modlitba:  

Dobrotivý a láskavý náš Bože, my nehodní a hriešni sa k Tebe utiekame a prosíme o Tvoju 

radu, silu, pomoc v každom čase po celý náš život. Stoj pri nás a pomáhaj v každom boji 

života, nech nás vedie a podopiera Tvoja božská dobrota. Aby sme nevykročili z cieľa a nikdy 

nezblúdili, lež z Tvojej milosti a pravdy vždy sa tešili. Keď aj nás pozveš tam, do nekonečnej 

večnosti, nech sa tak stane so všetkými Tebe vernými z Tvojej milosti. A nech tam spoločne 

Tvoje meno slávime, Teba bez prekážok a bez konca velebíme. Amen. 

Mgr. Danuša Marinková, evanjelická a. v. duchovná na dôchodku, Kecerovce 

 


