
1. pôstna – 1.3.2020 

Znamenia konca 

Milosť vám! 

 

Matúš 24:4 „Hľaďte, aby vás nikto nezviedol“.  

 
Očakávanie. Pozitívne – keď sa má stať niečo úžasné a dobré, ako je 

ukončenie školy, narodenie bábätka, stretnutie s človekom, ktorého sme dlho 
nevideli, zmena života k lepšiemu. Negatívne  - keď čakáme na výsledky 

u lekára a niečo sa nám nezdá, keď sa obávame koronavírusu či výsledkov 

volieb, keď vieme, že sa budeme musieť postaviť zoči-voči niečomu zlému. 

Život – to je neustále očakávanie, ktoré nás však drží v napätí, v strehu a my 

musíme čeliť realite, či je dobrá alebo zlá. Obdobie pôstu je tiež časom 

očakávania – či sa zmeníme k lepšiemu, či sme pripravení vydať počet zo 

svojho života... Pôst nás zároveň upozorňuje, že sa máme pripraviť a očakávať 

aj udalosti posledných dní. A práve o tých Ježiš hovorí vo svojich posledných 

rečiach pred smrťou, ako ich zaznamenal ev. Matúš.  

 

Tento svet čakajú nemilé časy. Každý normálne rozmýšľajúci človek to vidí. 

Preto Pán Ježiš svojich učeníkov a nasledovníkov pripravuje na to, čo určite 

príde. Určite prídu rôzne nástrahy a ponuky myšlienkových prúdov, 

ktoré sa budú tváriť tak, že sú blízke kresťanstvu. Sú to názory, ktoré dokonca 

spomínajú Krista a z časti sú prijateľné aj pre kresťanov. Budú predsa hovoriť: 

„ja som Kristus alebo tam je Kristus“ a budú sa snažiť manipulovať myslenie 

ľudí v tom, že poukážu na rôznych záchrancov tohto sveta. Vidíme to už 

v malej forme aj teraz pri voľbách: zrazu tu máme mnoho „kristov“, ktorí nás 

chcú spasiť a ponúkajú nám raj na zemi, samozrejme pod ich vedením. 

A takých „kristov“ je plný svet. Ich ponuky sú také lákavé, že zvedú mnohých.  

 

Druhou Kristovou výstrahou je, že kresťania budú prenasledovaní 
rôznymi spôsobmi a to zvonku, ba aj zvnútra. Od nenávisti až po vraždenie. 

Tento svet neznesie počúvať o Ježišovi Kristovi a to z dvoch dôvodov, pretože 

ľuďom tohto sveta vyslovene prekáža osoba Ježiša Krista z duchovného 

hľadiska a druhý dôvod je, že konkrétni ľudia chcú získať moc nad všetkými 

ľuďmi, aby ich mohli manipulovať a nakloniť si ich na svoju stranu. Nie každý 

tento tlak znesie a tak nastanú problémy aj vo vnútri kresťanstva, medzi 

priateľmi a blízkymi. Pán Ježiš pripomína, že ochladne láska mnohých a tak sa 

rozšíri neprávosť a zloba. Presne toto sa už deje. Láska ku Kristovi, v rodinách, 

v spoločnosti sa vytráca a to so sebou prináša šírenie zla a vzájomnej 

nevraživosti, v ktorej veľmi rýchlo a ľahko rastie nespravodlivosť. 

 



Tretím znakom toho, že sa blíži koniec všetkému je veľké trápenie, vojny, 

ťažko liečiteľné choroby, zemetrasenia a prírodné nešťastia a tiež útoky na 

Izrael, ktorý je rozptýlený po svete alebo aj v Jeruzaleme. Budú narušené 

základné podmienky pre život. Na osobu človeka a tým aj na tento svet bude 

pôsobiť zlo zo všetkých strán, takže zostať verným, bude stále ťažšie. Pretože, 

keď ľudia, aj kresťania, budú počuť všetky tie negatívne správy, budú plní 

strachu a obáv, čo bude zároveň narúšať bežný chod tohto sveta. Nedeje sa to 

už aj teraz? Dnes si nemôžeme byť ničím istí. Naozaj počujeme samé zlé 

správy a to destabilizuje náš každodenný život. A to Pán Ježiš hovorí, že to ešte 

nie je koniec, že prídu aj horšie veci, na ktoré je potrebné sa pripraviť. Pretože 

ľudstvo sa najlepšie ovláda strachom, preto zošle diabol na túto zem všetko to, 

čo vyvoláva u ľudí nepokoj a strach.  

 

Čo v takej situácii máme robiť, my kresťania?  
1. byť ostražití – byť pripravení na všetko, aby sme neboli zaskočení, keď to 

príde. Znamená to, že máme byť zakotvení vo svojej viere tak, aby sme mohli 

čeliť ponukám a vo vernosti stáť pri Ježišovi Kristovi, hoci si to bude 

vyžadovať obete. Kto totiž pozná Krista, je pevne zakorenený v Jeho učení 

a láske, ten odolá každému vetru pokúšania a zvodov. Nemôžeme mať oči 

všade, ale Pán Ježiš nás svojou prítomnosťou môže ochrániť pred všetkými 

ponukami, ktoré nás od Neho odvádzajú. Preto je dobré, ak aj dnes prijmeme 

Jeho večeru, aby sme mohli cítiť Jeho prítomnosť v nás a pri nás.  

 
2. nemáme sa báť – iste, keď sa pozrieme na to, čo vidíme a počujeme, máme 

v srdci strach. Ak Ježiš hovorí o tom, že sa nemáme báť, myslí na hrôzu, 

zdesenie, úzkosť, ktoré vyplývajú z nedôvery voči Nemu a Jeho moci v tomto 

svete. Kto dôveruje Hospodinovi z lásky, ten vie, že taká láska vyháňa 

každý strach. Pretože v takej chvíli vieme, že v živote aj pri smrti patríme 

Bohu a nikto nás nevytrhne z Jeho rúk. Posilnením pre chvíle 

prenasledovania, ťažkostí a životných tragédií je viera, že sa na Pána môžeme 

spoľahnúť.  

 
3. modliť sa – potrebujeme komunikovať s Pánom Ježišom, aby sme vedeli 

reálne posúdiť to, čo sa deje, aby sme  boli uchránení alebo vytrvali 

v pokušeniach a aby sme – ak to bude nutné – vedeli zvládnuť všetko, čo nás 

čaká spolu s týmto svetom. Modliť sa musíme tak pri prenasledovaní kvôli 

viere v Ježiša ako aj pri prírodných katastrofách, aj keď počujeme o chorobách 

či vojnách. Kto sa totiž modlí, uvedomuje si, že nie je pánom života a že 

potrebuje pomoc Toho, ktorý – napriek všetkému – má všetko vo svojej 

moci a starostlivosti a ktorý počuje modlitby svojich verných, preto čas 

súženia skrátil. Naša sila v každom období života je v rozhovore s Pánom.  



Kto vytrvá do konca, bude spasený  - to je tá dobrá správa, ktorá má byť 

rozhlásená do celého sveta a to sme dostali na starosť my, kresťania. 

Samozrejme s upozornením, že tá sila a vytrvalosť nie je v nás, nepochádza 

z nás, ale pochádza jedine z Ježiš Krista. Bez Neho nemáme šancu zvládnuť 

súženie, pretože bude také veľké, že aj tí najsilnejší, najmúdrejší, najmocnejší 

ľudia, sa zosypú a zamrú strachom. Preto je dobré sa už v tomto  - nielen 

pôstnom – čase pripravovať na to, čo príde. Nie potom, nie, keď budeme mať 

čas, keď budeme starší, ale už teraz, už dnes je ten správny čas na prípravu.  

 
Pán Boh si však aj v tom ťažkom čase bude budovať svoje kráľovstvo. 

Preto do tohto boja povolal aj nás, ako zvestovateľov Jeho lásky, milosti 

a záchrany. K tomu nám dodá silu aj pri Večeri Pánovej, ktorá nám pripomína, 

že máme byť ostražití, že sa nemáme báť a že je dôležité pestovať svoj vzťah 

s Pánom cez modlitbu a počúvanie Jeho slova. Inak nevydržíme. Amen.  

 


