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AI Ľudia, ktorí mali kedysi vinice a dorábali víno vedeli aké 
nebezpečenstvo hrozí pri jeho kvasení. Uvoľňuje sa kysličník uhličitý 
ktorý môže človeka zadusiť. Jeho nebezpečenstvo je o to väčšie, že 
nemá chuť, ani vôňu, ani zápach. Človek ho jednoducho dýcha a 
vôbec o tom nevie. Stávali sa rozličné tragédie, ale ľudia prišli na to, 
ako sa uchrániť. Vedeli, že sa nemôžu spoliehať na svoje zmysly a 
začali si brávať so sebou do pivnice horiacu sviecu. Akonáhle začala 
svieca hasnúť bolo jasné, že nemá kyslík a treba utekať. Svetlo 
sviečky udržovalo bdelosť, aby si človek mohol uchovať život. 
KE Cirkev  nám hneď na začiatku cirkevného roka predkladá 
zaujímavé evanjelium. Ježiš nás v ňom povzbudzuje: „Bdejte teda, 
lebo neviete, kedy príde pán domu.“ 
DI Vykladatelia Svätého písma sa domnievajú, že táto veľká reč o 
konci časov bola dodatočne pridaná k ostatnému textu evanjelia. 
Došlo k tomu pravdepodobne po roku 70, keď bola cirkev zmietaná 
nepokojom, vyvolaným udalosťami, akými bolo napríklad zničenie 
Jeruzalema. Nepokoj medzi kresťanmi spôsobovali tiež blúznivci, ktorí 
hlásali bezprostredný koniec sveta. Pri pozornom čítaní celej tejto reči 
môžeme zreteľne rozpoznať, že sa nevzťahuje na žiadne odhalenie 
tajomných budúcich udalostí, ale chce byť napomenutím a útechou 
pre prítomnosť. Hlavné poučenie spočíva v krátkej napomínajúcej 
reči, ktorá si kladie jediný cieľ: "bdejte!". Toto slovo sa tu vyskytuje 3 
krát a v inej forme aj viac krát. Evanjelista nechce dať kresťanom 
žiadne odhalenie budúcich udalostí, ale ich povzbudiť ku 
kresťanskému spôsobu života v prítomnom okamihu. Na tento účel 
používa podobenstvo, ktoré raz rozprával Ježiš svojim poslucháčom, 
aby ich pripravil na nastávajúce udalosti a aby ich pohol k okamžitej 
odpovedi, ktoré toto posolstvo vyžaduje. Toto podobenstvo má určité 
charakteristické rysy. Keby zámerom rozprávania bolo iba 
napomenutie k bdelosti, potom by všetko záležalo len na vrátnikovi, 
aby umožnil pánovi vstup do domu. Zmienka o ostatných 
služobníkoch, ktorým sú zverené jednotlivé úlohy, je potom vlastne 
nadbytočná. Títo služobníci sa javia ako vedľajšie postavy, pretože im 
nepripadá žiadna významná úloha pri príchode pána. Avšak v 
pohľade na kresťanské spoločenstvo je možné rozpoznať zámer 

evanjelistu. Veriaci majú seba vidieť v týchto služobníkoch. Každý totiž 
má vlastnú úlohu zverenú Kristom - Pánom. Všetci však bez rozdielu 
nehľadiac na zverenú úlohu a s tým spojené poslanie sú nabádaní k 
bdelosti. Hospodár z podobenstva odovzdal moc, prácu a výzvu bdieť. 
Nezostal nik, kto by sa vyhol starostlivému hospodárovi. Ten pamätal 
na každého. Každý sa musí pričiniť v s duchom bedlivosti. 
PAR Prvá zapálená sviečka na adventnom venci môže symbolizovať 
obnovu k bdelosti v živote každého kresťana. Pretože Písmo nás 
slovami svätého Petra upozorňuje: „Buďte triezvi a bdejte! Váš 
protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral. 
Vzoprite sa mu, pevní vo viere.“ Žijeme vo svete a ak chodíme s 
otvorenými očami presviedčame sa, že v ňom hynie veľa ľudí. Aj 
fyzicky, ale ešte viac duchovne. Nie je zriedkavosťou, že stretneme 
človeka, ktorý nad všetkým mávne rukou a povie: „Mňa už nič nebaví“. 
Alebo povie: „Stačia mi peniaze“, alebo: „Čo tam po duši, kariéra je 
dôležitejšia“. Taký človek je už otrávený diablom. Je to živá, chodiaca 
mŕtvola. Zasiahol ho aj vplyv súčasnej kultúry, ktorý sa do neho 
dostáva postupne, pomaly, nebadane, až zrazu zmení zmýšľanie a 
začne žiť i hovoriť naopak ako doteraz. Aj preto nás Božie slovo 
povzbudzuje, aby sme hneď od začiatku cirkevného roka pamätali 
nielen na bdelosť, ale na uskutočňovanie povolania, ktoré od Boha 
máme ako jeho služobníci.  
MY Stalo sa to v Indii. Mali tam operovať chorú ženu. Pred operáciou 
si veľmi žiadala, aby počas operácie prisluhovala istá ošetrovateľka. 
Lekári sa ju snažili prehovoriť, že v ich nemocnici sú všetky 
ošetrovateľky dobre vyškolené, a že jej dobre poslúžia. Žena však 
trvala na svojom. Svoju žiadosť odôvodnila tým, že z ošetrovateľky, o 
ktorú prosí, sála sám kresťanský Boh. Vycítila to, hoci sama bola 
pohankou. Jej žiadosti napokon vyhoveli. Keď sa vrátila domov, dala 
sa pokrstiť nielen ona, ale aj celá jej rodina. Táto ošetrovateľka, práve 
preto, že bedlivou službou naplňovala Božie povolanie, dokázala 
strhnúť za Kristom aj iných.  
ADE Je to výzva aj pre nás. Nech tá prvá zapálená sviečka 
symbolizuje aj náš nový zápal pre hlbší vzťah s Kristom. Amen. 
 


