
2. pôstna – 8.3.2020 

Príchod Syna človeka 

Milosť, milosrdenstvo a pokoj od Božieho Syna. 

 

Matúš 24:30 „A vtedy sa zjaví znamenie Syna človeka na nebi...“.  

 

Strach, vykupovanie obchodov, mediálne šírenie paniky... Nachádzame sa 

v období, ktoré si už ľudstvo viackrát zažilo: po svete sa šíri korona vírus a my 

sme médiami priam motivovaní či nútení, aby sme sa báli. Statusy, ktoré sa 

rozmáhajú po internete, v novinách či televízii sú od tých, ktoré vyvolávajú 

strach, cez vtipné až po praktické rady, ako sa na príchod korony pripraviť. 

Toto všetko je len „ukážka“ toho, čo svet čaká podľa slov Pána Ježiša, ktorý 

svojich učeníkov oboznamoval so znameniami, ktoré budú naznačovať koniec 

všetkého. A to ešte nie je koniec. 

 

Keď príde Syn človeka, všetky udalosti sa budú týkať celého sveta. 

Všetko, čo sa deje, iba poukazuje na vrchol celého dejinného diania a tým je 

príchod Syna človeka. Ten budú sprevádzať rôzne nebeské úkazy. Už raz sme 

o nich počuli. No kým znamenia, o ktorých sme hovorili, sa budú týkať skôr 

jednotlivých krajín či národov, tieto, ktoré  nastanú bezprostredne pred 

príchodom Pána Ježiša na túto zem, budú celosvetové. Hoci to dnes nevidno, 

ono sa to všetko naozaj stane. Pán Ježiš ukončil svoju zvesť o znameniach 

slovami: „kde bude mŕtvola, tam sa zhromaždia aj supy“. Tie najprv nevidíme, 

ale oni sa k mŕtvole určite dostanú. A to isté platí aj o druhom Kristovom 

príchode – zatiaľ nič nevidno, možno nič nenaznačuje, že sa to blíži, ale pravda 
je taká, že Ježiš určite príde.  

 

Predtým ako príde, nastane prevrat v rámci celej svetovej situácie, čo vystraší 

a naplní úzkosťou všetky národy, ktoré budú „kvíliť“ a budú sa triasť, pretože 

sa to dotkne všetkých bez rozdielu. Ide tu o pohyb prírodných živlov, kvôli 

ktorých sa vytratí rovnováha vesmíru a každé ďalšie znamenie ľuďom iba 

ukáže, že sa blíži totálny kolaps. Až potom príde Syn človeka.  

 

Možno sa dnes bojíme rôznych chorôb a máme obavu z toho, čo nás čaká, ale 

to ešte nie je všetko. Tento svet si prejde horším peklom a ľudia v ňom budú 

vystavení situáciám, ktoré ich budú ohrozovať na toľko, že nebude na zemi 

človeka, ktorý by sa nebál toho, čo príde, keď už to, čo je, je také príšerné.  

 

Pán Ježiš pripodobnil celú situáciu k prírode. Sami vieme zistiť, ako to  s tými  

prírodnými zmenami je. Kým stromy nepučia, vieme, že je ešte zima, potom sa 

začnú rozvíjať  a my vieme, že prichádza jar a leto. Už aj tu pomaly začínajú 



kvitnúť snežienky, ktoré ohlasujú príchod jari a čím viac kvetov a stromov bude 

pučať, tým viac budeme presvedčení, že je leto už bližšie. A možno zasvieti 

slnko intenzívnejšie a všetko sa urýchli a možno bude svietiť menej 

presvedčivo a všetko sa spomalí. Či to príde rýchlo alebo pomaly, mali by sme 

si položiť niekoľko otázok: keď bude Ježiš zhromažďovať svojich zo všetkých 

svetových strán, budem medzi nimi? Je moja viera v Neho živá a úprimná? 

Uvedomujem si, že táto domovina raz pominie a preto musím dbať na to, aby 

som sa dostala do večného domova?  Keď príde Ježiš, môžem sa osvedčiť ako 

Jeho učeník a nasledovník? 

 
My sa asi bojíme viac toho, čo bude príchodu Ježiša Krista predchádzať 

a málo sa bojíme toho, v akom rozpoložení, v akej viere, nás Boží Syn 

nájde. A predsa je práve to druhé dôležitejšie a na to by sme mali dávať dôraz 

v tomto svete. Pretože Pán Ježiš môže prísť do nášho života skôr, ako sa toto 

všetko stane, a to cez moc smrti a nemusí to byť ani následkom korona vírusu. 

Preto by sme sa nemali pýtať: zvládnem udalosti posledných dní? Ale skôr by 

sme si mali položiť otázku: som pripravená postaviť sa pre Ježiša Krista už 

dnes?  

 

Ľudia totiž budú v tých posledných časoch, ako aj teraz, rozdelení podľa toho, 

aký postoj majú k Božím cieľom, zámerom, k príchodu Pána Ježiša do tohto 

sveta. Napriek tomu, že dnes si nie sme istí, ako to všetko dopadne, v podstate 

je tento svet príliš sebaistý. Ľudia s totiž myslia, že nakoniec sa všetko 

vyrieši, a na tomto svete bude nakoniec dobre. Ježiš to pripodobňuje dňom 

pred potopou. Život prebiehal normálne, klasicky, jedli, sobášili sa a akosi si pri 

tom všetkom ani nevšimli, že sa čosi deje. Pán Boh zasiahol netušene, 
neohlásene, znenazdajky do chodu tohto sveta a všetko sa zrazu zmenilo. Pán 

Boh sa chce s človekom stretnúť v jeho každodennom živote, nie vo 

sviatočnej atmosfére, nie v slávnostnej nálade, ale pri úplne bežných 

činnostiach. Jednoducho ľudia budú žiť svoj život – veriaci s Bohom 

a v neustálom očakávaní Jeho príchodu a neveriaci bez Boha v neustálej istote, 

že všetko bude dobre a že nastane pokoj. Tých veriacich môže Pán Boh nájsť 

v každom čase, pretože ich srdce bude blízko Neho za každých okolností. Tých 

neveriacich môže Pán Boh navštíviť v každom čase, pretože ich srdce je 

ďaleko od Neho za každých okolností. Boží zásah však všetko zmení: tento 

svet, vzťahy medzi ľuďmi aj zmýšľanie mnohých. Lenže práve ten strategický 

okamih Ježišovho príchodu o všetkom rozhodne  - ak sa človek od tohto 

pozemského sveta odpútal, pôjde s Kristom, ak sa dostatočne neodpútal, 

zostane bez Krista.  

 



Jedinou normou – pri príchode Božieho Syna a tým pádom  aj dnes – je: aký 

vzťah máme s Pánom Ježišom. Pri stretnutí s Pánom nebudú dôležité rodinné 

vzťahy, zdedená viera, priateľstvá, povolanie, vzdelanie, peniaze, postavenie 

alebo čokoľvek iné pozemské, dočasné. Dôležité bude iba to, či človek patrí 

Pánovi, či s Ním žije, či Ho miluje – tí budú potom Kristom vzatí z tohto 

sveta, ostatní budú ponechaní tam, kde sú. Všetko nastane veľmi rýchlo 

a definitívne. Nebude čas vyjednávať, prosíkať, podplácať. Ježiš pozná každého 

z nás a On presne vie, koho by mal vziať a koho ponechať.  

 

Kiežby sme si uvedomili tú skutočnosť, že sa nemusíme báť korona vírusu ani 

ničoho podobného, pretože to nám zaisťuje iba telesnú smrť a tou každý z nás 

skôr či neskôr prejde. To, čoho sa treba skutočne báť, je príchod Božieho 

Syna a naša pripravenosť naň. Nevieme, kedy príde a preto musíme byť bdelí 

za každých okolností, pretože hoci sme veriaci, nedostaneme nijaké osobitné 

upozornenie, že Ježiš prichádza. Jednoducho bude tu a o všetkom sa razom 

rozhodne. V konečnom dôsledku však, ak vieme, že prichádza v Božom Synovi 

náš Spasiteľ, potom nie je čoho sa báť, ale treba sa tešiť.  

 

Kiežby sme čakali na svojho Majstra, aby o nás platil výrok z ev. podľa Lukáša 

12:37 „Blahoslavení sluhovia, ktorých Pán, keď príde nájde bdieť“. Amen 


