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Utorok 28. júna 2016 

Text: 1K 13, 6 

neraduje sa z neprávosti, ale teší sa s pravdou 

Piesne: ES č. 304, 477 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Keď apoštol Pavel v Hymne lásky opisuje to, čo láska prameniaca z tej Božej lásky robí, ale aj to, 

čo za žiadnych okolností nerobí, uvádza, že v rozpore s láskou je radosť z toho, keď sa deje niečo 

nesprávne. Láska sa teda neraduje z neprávosti. Láska nemôže obdivovať niečo, čo je vo svojej 

podstate zlé, čo škodí iným. Láska sa neraduje, keď počuje o katastrofách, keď počuje 

o nedostatkoch, o chybách, pádoch či hriechoch toho druhého. Práve naopak. Opravdivá láska je 

ochotná urobiť pre ostatných len to najlepšie. Aj napriek tomu, že rôzne médiá čím ďalej, tým 

viac upriamujú našu pozornosť na rôzne boje, katastrofy, ľudské tragédie a mnohé nešťastia 

iných, pretože to nás, ľudí, akýmsi spôsobom láka, tá skutočná, Božia láska, agapé, sa v takýchto 

chvíľach neraduje. Na to nás upomínajú nielen slová Novej zmluvy, ale aj autor starozmluvnej 

knihy Prísloví, kde čítame: „Neteš sa, ak padne tvoj nepriateľ, a ak sa potkne, nech ti srdce 

nejasá.“ (Pr 24, 17) Láska však nie je ani neutrálna, ale ona sa – ako píše apoštol – teší 

s pravdou. Pravda a láska idú teda ruka v ruke. Nedá sa teda skrývať za lásku, ak naše konanie 

nie je pravdivé, ale ak sa za tým ukrýva lož. Pravda je teda predmetom radosti. Láska sa raduje 

tam, kde pravda dostáva priestor. My kresťania vieme, že tou pravdou je Ježiš Kristus, ktorý 

v Jánovom evanjeliu hovorí: „Ja som cesta i pravda i život.“ (J 14, 6) On je teda tou pravdou, 

s ktorou sa máme v prvom rade tešiť. Bratia a sestry, aj na základe dnešných dvoch charakteristík 

lásky vidíme, že znova nachádzame dokonalý príklad v Ježišovi Kristovi, ktorého láska sa nikdy 

neraduje z neprávosti – ani keby sa neprávosť diala Jeho nepriateľom, ale, naopak, teší sa 

s pravdou, ktorou je On sám a ktorá vyslobodzuje. Veď u Jána čítame: „A poznáte pravdu 

a pravda vás vyslobodí.“ (J 8, 32) 

Preto poznávajme pravdu, ktorou je Ježiš Kristus, ktorá nás vyslobodí od smrti večnej a z moci 

diabolskej. Žime touto pravdou, ale aj žime v tejto pravde. Nech ona nás spolu s tou Božou 

láskou vedie nielen k podobným skutkom lásky, ale aj k radosti. Amen. 

Modlitba: 

Pane Ježiši, skrze Ducha Svätého daj, aby sme boli tými, ktorí sa budú myšlienkami, slovami 

i skutkami zasadzovať za Tvoju lásku, ktorá sa neraduje z neprávosti, ale dokáže sa tešiť 

s pravdou. Odpusť nám, ak neraz stojíme na strane tých, ktorí sa tešia z pádov nepriateľov, a za 

našimi peknými skutkami je často ukrytá lož. Upevňuj našu vieru a dôveru v Teba, veď nás 

cestou večnosti a neodnímaj od nás svoje požehnanie. Amen. 
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