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Streda 22. júna 2016 

Text: R 12, 17 – 21 
17Nikomu sa neodplácajte zlým za zlé; starajte sa o dobré pred všetkými ľuďmi. 18Ak je možné, 

nakoľko je na vás, majte pokoj so všetkými ľuďmi, 19nepomstite sa, milovaní, ale ponechajte to 

hnevu (Božiemu) - lebo je napísané: Mne patrí pomsta, ja odplatím; hovorí Pán. 20Naopak: ak je 

tvoj nepriateľ hladný, nakŕm ho; ak je smädný, napoj ho; lebo keď tak urobíš, žeravé uhlie 

zhrnieš mu na hlavu. 21Nedaj sa premôcť zlému, ale zlé premáhaj dobrom! 

Piesne: ES č. 554, 461 

Zamyslenie nad Božím slovom: 
Prečo sa mne ako kresťanovi, pokrstenému, praktizujúcemu vieru v Pána Ježiša, tak nedarí? 

A keď sa pozriem okolo seba, vidím ľudí, Pane, ktorí možno len na sviatky prídu do kostola, 

a majú sa lepšie. Darí sa im. Ja sa snažím byť spravodlivý a im, nespravodlivým, sa darí viacej. 

Prečo mňa tak trápiš a ich požehnávaš?… Toto, drahí čitatelia, sú otázky, ktoré nás často trápia. 

A potom mám hľadať pokoj so všetkými? Áno, vieme, Pane Ježiši, že každému odplatíš podľa 

viery a Tebe patrí pomsta, ale kedy to bude?… Cítime sa ukrivdení, niekto nám ublížil, prišla 

choroba, strata zamestnania, úmrtie blízkeho, mladého… Takéto situácie prichádzajú do života 

každého jedného z nás. Ťažko povzbudiť a nájsť vhodné slová povzbudenia pre blížneho, ktorý 

sa nám zverí s takýmito myšlienkami. Jedno je však isté: žito je ešte zelené. Nemôžeme hneď 

vytrhávať kúkoľ a plevy spomedzi pšenice, keď ešte nedozrela. Ešte treba byť trpezlivý. Počkať, 

kým príde žatvy čas. A potom, po žatve, bude kúkoľ oddelený od pliev. Nestavajme sa do úlohy 

odplatiteľov a nestrácajme čas zamýšľaním sa nad pomstou ani trápením sa nad tým, ako by sme 

my aplikovali „hnev Boží“. Pán Ježiš, Slnko spravodlivosti, svieti a zosiela dážď na 

spravodlivých aj na nespravodlivých. Jeho slnko svieti a obilie dozrieva. Jediná naša povinnosť 

je, aby sme sa snažili o pokoj. Nielen s tými pokojnými, ale aj s tými zelenými, nedozretými… 

Aj my máme v tomto dozrievať a svedčiť im pokorne o Pánovi Ježišovi. On, keď Mu zlorečili, 

nezlorečil a neodplácal sa. Modlime sa za týchto ľudí, je to naša povinnosť lásky. Veď aj Boží 

Syn sa za nás modlil. Hneď po zrade a stolovaní v Getsemane… Nechajme sa premôcť Jeho 

láskou, ktorá môže premôcť pomstu, zlo, nenávisť a odsúdenie. Ak sa necháme premôcť láskou, 

tým dobrým, tak potom premôžeme aj zlo, hriech a temnotu tohto sveta. Tou láskou nech je Pán 

Ježiš, dokonalý hospodár a žnec. Aj my sa cítime niekedy ako klasy zbožia. Staviame sa do úlohy 

Božích vyvolených. Ale koľko zrniečok je v našom srdci, klase?… Nebude Pán Ježiš aj v našom 

srdci mlátiť len prázdnu slamu, teda budeme podobní tomu kúkoľu, ktorý nám tak prekáža? 

Pridŕžajme sa toho Dobrého – a potom budeme túžiť po tom, aby naše klasy boli plné, 

a nebudeme si všímať okolo seba len kúkoľ. Amen. 

Modlitba: 
Milostivý Pane Ježiši Kriste! Ty si spravodlivý sudca a Tebe patrí odplata a pomsta. Nedovoľ, 

aby v našich srdciach a mysliach boli zaťažujúce myšlienky na samospravodlivosť 

a porovnávanie sa s ostatnými. Zmocni nás svojím Duchom Svätým, aby sme túžili po pokoji, 

láske a veciach, ktoré budujú. Modlíme sa za pokoj v ľudských srdciach a vo svete. Len tam, kde 

vládne Tvoj pokoj, je Tvoje požehnanie. Pane Ježiši, pomôž nám vzrastať vo viere v Teba, a tak 

priniesť hojnú úrodu viery. Amen. 

Kpt. Mgr. Viktor Sabo, evanjelický a. v. farár, starší kaplán na Akadémii ozbrojených síl 

generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši, Ekumenická pastoračná služba v OS a OS v SR 


