
Pondelok 30. novembra 2015 

Text: R 13, 8 – 12 
8Nikomu nič nedlhujte, len to, aby ste sa milovali. Lebo kto blížneho miluje, naplnil 

zákon. 9Veď prikázania: nescudzoložíš, nezabiješ, nepokradneš, [nevydáš krivé 

svedectvo], nepožiadaš, a ak je nejaké iné prikázanie, v tomto slove sú zhrnuté: Miluj 

blížneho ako seba samého. 10Láska blížnemu zle nerobí. Plnosťou zákona je teda láska. 
11A toto (čiňte), keďže vidíte príhodnú chvíľu, že vám je už čas prebudiť sa zo sna. Lebo 

teraz je nám spasenie bližšie, ako keď sme uverili. 12Noc pokročila, deň sa priblížil. 

Odložme teda skutky tmy a oblečme sa do výzbroje svetla. 

Piesne: ES č. 5, 30 

Zamyslenie nad Božím slovom: 
Včera sme vstúpili do adventného obdobia. S vďakou si pripomíname prvý príchod Pána 

Ježiša Krista do nášho sveta a túžobne očakávame Jeho druhý príchod. Vieme, že náš 

nebeský Otec sa v láske sklonil k človeku, a tak sa splnili dávne zasľúbenia o príchode 

Mesiáša. Preto veríme, že sa splnia aj zasľúbenia o Kristovom druhom príchode. Lebo je 

napísané: „Syn človeka zaiste príde v sláve svojho Otca so svojimi anjelmi, a vtedy 

odplatí každému podľa jeho skutkov.“ (Mt 16, 27) Pri prvom príchode ľudia nevedeli, 

kedy príde zasľúbený Mesiáš. „Ale keď prišla plnosť času, poslal Boh Syna svojho, 

narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom, aby vykúpil tých, čo sú pod zákonom, aby 

sme prijali synovstvo.“ (G 4, 4 – 5) A podobne to bude pri druhom príchode Spasiteľa. 

Otázkou už len zostáva, prečo a načo je toto všetko. Nuž preto, lebo Hospodin má s nami 

„úmysly smerujúce k blahu, a nie k nešťastiu a chce nám dať budúcnosť a nádej“ (Jer 29, 

11). Ale je tu jeden veľký problém: náš hriech. Alebo, ako to povedal prorok Izaiáš, 

„lebo, hľa, tma kryje zem a temnota národy, ale nad tebou vychádza Hospodin a Jeho 

sláva sa zjavuje nad tebou“ (Iz 60, 2). Nuž a tým, kto premáha tmu hriechu a temnotu 

smrti, je náš Pán a Spasiteľ, ktorý hovorí: „Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, 

nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.“ (J 8, 12) Noc pokročila, deň sa 

priblížil. Odložme teda skutky tmy a oblečme sa do výzbroje svetla. Je čas prebudiť sa zo 

sna. Lebo teraz je nám spasenie bližšie, ako keď sme uverili. Odložme skutky tmy, ktoré 

sú apoštolom opísané ako skutky tela, teda „cudzoložstvo, smilstvo, nečistota, 

zmyselnosť, modloslužbu, čarodejníctvo, nepriateľstvá, svár, nenávisť, hnevy, zvady, 

rozbroje, roztržky, závisti, vraždy, opilstvá, hodovania a im podobné“ (G 5, 19 – 21). 

Lebo „tí, čo robia také veci, nebudú dedičmi kráľovstva Božieho“ (G 5, 21). A oblečme 

sa do výzbroje svetla. Tou výzbrojou je ovocie Ducha, a to „láska, radosť, pokoj, 

zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť“ (G 5, 22 – 23). 

Najväčšou z týchto kresťanských cností je láska. „A my sme poznali a uverili v lásku, 

ktorú má Boh k nám. Boh je láska, a kto zostáva v láske, zostáva v Bohu a Boh zostáva 

v ňom.“ (1J 4, 16) A preto „milovaní, keď si nás Boh takto zamiloval, aj my sa máme 

milovať navzájom“ (1J 4, 11). V tomto adventnom čase, i po všetky dni. Amen. 

Modlitba: 
Svätý Bože, Ty si nás povolal z tmy do svojho predivného svetla, do spoločenstva svojho 

Syna Ježiša Krista, nášho Pána. On je to pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, 

prichádzajúceho na svet. On prišiel, aby sme mali život, a to v hojnej miere. Daj, 

prosíme, aby Kristus prebýval vierou v našich srdciach a aby naša viera bola činná skrze 

lásku. Amen. 
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