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Pondelok 26. septembra 2016 

Text: Jk 2, 1 – 13 
1Bratia moji, neuprednostňuje nikoho, keďže veríte v nášho osláveného Pána Ježiša Krista. 2Veď 

ak by do vášho zhromaždenia vošiel muž so zlatými prsteňmi, v nádhernom rúchu, a vošiel by aj 

chudobný v chatrnom rúchu, 3a vy by ste s úľubou pohliadli na toho, čo má nádherné rúcho, a 

povedali by ste: Ty sa posaď pekne sem! ale tomu chudobnému by ste povedali: Ty stoj tam, 

alebo sadni si mi ku nohám! 4či ste nerobili rozdiel medzi sebou a nesúdili podľa zlého 

uvažovania? 5Počujte, bratia moji milovaní: či Boh tých, čo sú v očiach sveta chudobní, 

nevyvolil, aby boli bohatí vo viere a dedičia kráľovstva zasľúbeného tým, čo Ho milujú? 6Ale vy 

ste znevážili chudobného. Či nie bohatí vás utláčajú a vláčia po súdoch? 7Či sa nie oni rúhajú 

slávnemu menu, ktoré bolo vyslovené nad vami? 8Iste, ak plníte kráľovský zákon podľa Písma: 

Milovať budeš blížneho ako seba samého! dobre činíte. 9Ale ak uprednostňujete osoby, páchate 

hriech a zákon vás usvedčuje ako priestupníkov. 10Lebo keby niekto celý zákon zachoval, ale 

previnil by sa v jednom (prikázaní), previnil sa proti všetkým. 11Veď Ten, ktorý povedal: 

Nescudzoložíš! povedal aj: Nezabiješ! A keď aj nescudzoložíš, ale zabíjaš, prestúpil si zákon. 
12Aj hovorte aj konajte ako ľudia, ktorí majú byť súdení podľa zákona slobody. 13Lebo 

nemilosrdný bude súd nad tým, kto nepreukazoval milosrdenstvo; milosrdenstvo nemá strach 

pred súdom. 

Piesne: ES č. 547, 544 

Zamyslenie nad Božím slovom: 
Milý brat, milá sestra v Kristovi! Ktorému z nasledujúcich dvoch ľudí by si sa skôr prihovoril? 

Mužovi v obleku s dokonale vyžehlenou košeľou a dobre uviazanou kravatou, alebo mužovi 

v zablatených džínsoch, za ktorým sa navyše šíri nepríjemný zápach? Odvážim sa tvrdiť, že 

s vysokou pravdepodobnosťou by sme si vybrali tú prvú možnosť. Upravený a už na prvý pohľad 

úspešný a finančne zabezpečený človek nás viac priťahuje. Ale prečo? Možno ten chudobný 

človek v nás vzbudzuje strach, že by práve na nás padla zodpovednosť finančne mu pomôcť… A, 

naopak, možno sami chceme byť bohatí a nádejame sa, že ak sa budeme zdržiavať v okolí 

bohatých, staneme sa jednými z nich, pomôžu nám byť súčasťou ich „vyššej vrstvy“… Nezáleží 

na tom, aké sú naše pohnútky k tomu, prečo si vyberieme jedného človeka a druhého nie. Božie 

slovo nás dnes nanovo napomína: „… neuprednostňujte nikoho…“ V kresťanskej viere nemá 

miesto vybrať si niekoho len pre bohatstvo alebo len pre chudobu. A takisto nemá miesto 

odvrátiť sa od niekoho iba preto, že je bohatý, alebo iba preto, že je chudobný. V kresťanskej 

viere nemá miesto favorizované vyberanie si osôb. Boh sám nám ukazuje, že neuprednostňuje 

nikoho. On nerobí rozdiely, nemá preferencie. Dokonale nám to ukázal v Ježišovi Kristovi, 

svojom Synovi, ktorý zomrel na kríži za všetkých rovnako a ktorý rovnako pre každého človeka 

vstal z mŕtvych. 

Dnes máme pred sebou novú šancu a novú výzvu. Usmejme sa i na toho, kto nám je 

nesympatický. Pomôžme aj tomu, kto je podľa nás hodný opovrhnutia. Porozprávajme sa i s tým, 

o ktorého by sme včera ani „nezakopli“. A hlavne prinášajme evanjelium všetkým rovnako. Bez 

ohľadu na majetkové postavenie človeka, na naše sympatie či vlastné sebecké motívy. Amen. 

Modlitba: 
Drahý Pane, Ty vieš, ako veľmi nás láka bohatstvo a peniaze, ktoré v dnešnom svete tak veľa 

znamenajú. Ľahko zmanipulujú naše zmýšľanie a rozhodovanie. Prosíme Ťa, pomáhaj nám, aby 

peniaze neboli prekážkou k viere v Teba. Uč nás milovať všetkých ľudí a pristupovať ku všetkým 

ľuďom rovnako, bez rozdielu a bez výnimiek. Chvála Ti za to, ako nám svoju neuprednostňovanú 

lásku Ty ukazuješ každý deň. Amen. 
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