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Utorok 29. novembra 2016 

Piesne: ES č. 27, 269 

Text: Mich 2, 1 – 5. 12 – 13 

„Beda tým, čo vymýšľajú neprávosť a pášu zlo na svojich lôžkach. Keď svitne ráno, uskutočňujú 

ho, lebo majú moc v rukách... Preto takto vraví Hospodin: Ajhľa, ja osnujem zlo proti tejto 

čeliadke...“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom:  

Ak chceš vedieť, aký je kto človek, daj mu moc. Moc odhalí aj skryté črty jeho povahy. Tí, ktorí 

boli na základnej vojenskej službe, majú možno rovnakú skúsenosť ako ja. Chlapci, ktorí boli 

doma veľmi tichí a nepriebojní, takí, čo v ničom nevynikali, tí, na ktorých si každý dovolil, sa po 

polovičke vojenskej služby zrazu akosi zmenili. Keď ich šikanovali mazáci, dušovali sa, že oni to 

robiť nebudú. No keď dostali príležitosť a stali sa mazákmi, často boli prví, ktorí sa pustili do 

šikanovania nováčikov, bažantov. Prišli k moci a využili príležitosť.  V mnohých prípadoch 

jedinú v živote. Pri čítaní týchto slov si človek povie: To sa ma netýka! No pravda je, že každý 

z nás sa občas dostane do pozície moci, a vtedy musíme byť ostražití, aby sme túto príležitosť 

nezneužili a nehľadali spôsoby, ako túto moc využiť vo svoj prospech na úkor blížneho. S mocou 

vždy prichádza aj zodpovednosť za rozhodnutie. Budeš ju niesť ako otec či matka, učiteľ či 

vedúci v práci, možno iba parťák. No moc je vrtká, človek ju ľahko stratí. Okrem pomsty ľudí 

môže aj Pánu Bohu dôjsť trpezlivosť a potom On usnuje plán, z ktorého nevybŕdneš. Modlime sa, 

aby tí, ktorí majú moc, mali citlivé svedomie na Boží hlas, ktorý prehovára k veriacim aj 

neveriacim. Amen.  

Modlitba:   

Nebeský Otče, prosíme Ťa za všetkých ľudí, ktorí majú moc nad inými. Prosíme, aby ju 

nezneužívali vo svoj prospech, aby svojim podriadeným neubližovali a nevyvršovali sa nad nimi. 

Prosíme Ťa za tých, ktorí majú v rukách politickú, zákonodarnú, výkonnú či cirkevnú moc, aby si 

im zachoval citlivé svedomie a aby výkon ich moci nad ľuďmi bol na požehnanie. Prosíme aj za 

seba, aby sme, ak sa dostaneme do pozície moci nad iným človekom, prežívali za neho veľkú 

zodpovednosť. Daj nám múdrosť, ako zverenú moc používať. Amen. 
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