
Zamyslenia na týždeň po 15. nedeli po Svätej Trojici 
 

Piatok 14. septembra 2018 

Piesne ES č. 245, 554 

Text: J 13, 31 –35 

„31Keď vyšiel, riekol Ježiš: Teraz je oslávený Syn človeka a Boh je oslávený v Ňom. 32A keď 

je Boh oslávený v Ňom, aj Boh oslávi Jeho v sebe, a hneď Ho oslávi. 33Deti, ešte máličko som 

s vami. Budete ma hľadať, ale ako som Židom povedal, aj vám hovorím teraz: Kam ja idem, 

tam vy nemôžete prísť. 34Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa vzájomne milovali; ako som 

vás ja miloval, aby ste sa aj vy vzájomne milovali. 35Podľa toho poznajú všetci, že ste moji 

učeníci, keď sa budete vzájomne milovať.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Láska. Koľko sa už o nej popísalo, pospievalo, pohovorilo, a predsa po nej, opravdivej 

a nepokryteckej, ľudia túžia. Poznáme niekoľko druhov lásky, aj keď o niektorých jej 

prejavoch by sa dalo polemizovať – či je to láska, alebo len zamilovanosť, ktorá časom 

pominie. Odchádzajúci Spasiteľ, lúčiaci sa so svojimi učeníkmi, ktorý má pred sebou bolestnú 

cestu utrpenia a smrti, akoby v tejto chvíli na ňu nemyslel a snaží sa tú poslednú chvíľu, keď 

sú ešte spolu, využiť na napomenutie a usmernenie o veciach, ktoré prídu potom. Hovorí o 

návrate k nebeskému Otcovi a o tom, že Ho budú hľadať, ale kam On ide, tam oni teraz 

nemôžu prísť. Napriek tomu ich nenecháva v nečinnosti, ale dáva im úlohu. A ťažkú úlohu! 

„Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa vzájomne milovali, ako som vás ja miloval.“ Dá sa 

to vôbec? Dokáže niekto milovať tak dokonalo, tak obetavo, tak, ako to vedel, ukázal a 

dokázal len Pán Ježiš? Ak by Mu snáď povedali, že to sa nedá, že tak milovať, dokonca 

svojich nepriateľov, človek nedokáže, snáď by im povedal, aby to skúšali, trénovali, v tom sa 

zdokonaľovali, a tak sa dokazovali ako verní nasledovníci svojho Pána. Podľa toho poznajú 

všetci, že ste moji učeníci, keď sa budete vzájomne milovať tak, ako som vás ja miloval. A 

táto veta a táto úloha nepatrí len oným jedenástim, ale aj nám a všetkým, ktorí chcú byť 

učeníkmi a nasledovníkmi svojho Pána. Chceme to? Amen. 

 

Modlitba: 

Drahý náš Spasiteľ, Pane Ježiši Kriste, Ty, odchádzajúci k svojmu nebeskému Otcovi, si nám 

dal nové prikázanie, prikázanie vzájomnej a obetavej lásky. Vyznávame však v pokání, že nie 

vždy sa nám darí aspoň trošku plniť v tomto Tvoju vôľu. Odpusť nám to, prosíme, a Ty sám 



nás veď svojím Duchom Svätým, aby sme dokázali Teba verne nasledovať aj v láske a 

odpúšťaní. Amen. 

Anna Gabčanová, diakonka v CZ ECAV Ladzany  


