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Zamyslenia na týždeň po 23. nedeli po Svätej Trojici  

 

Nedeľa 30. októbra 2016 – 23. nedeľa po Svätej Trojici 

Text: J 15, 18 – 21 
18Ak vás svet nenávidí, vedzte, že mňa skôr nenávidel ako vás. 19Keby ste boli zo sveta, svet by 

miloval, čo je jeho; ale že nie ste zo sveta, lež ja som si vás vyvolil zo sveta, preto vás svet 

nenávidí. 20Rozpomeňte sa na slovo, ktoré som vám hovoril: Nie je sluha väčší ako jeho pán. 

Keď prenasledovali mňa, budú prenasledovať aj vás; keď striehli na moje slovo, striehnuť budú 

aj na vaše. 21Ale to všetko budú proti vám robiť pre moje meno, pretože nepoznajú Toho, ktorý 

ma poslal. 

Piesne: ES č. 514, 516 

Zamyslenie nad Božím slovom: 
Ako sa zachovať aj v súčasnosti voči tým, ktorí nám ubližujú? Dietrich Bonhoeffer, evanjelický 

teológ, ktorý bol počas druhej svetovej vojny väznený v koncentračnom tábore, mal najväčší 

dôvod byť proti tým, ktorí mu najviac ubližovali. V ťažkej situácii píše: „Nad zlobou druhého 

môžeme zvíťaziť len tak, že necháme, aby sa jeho zloba v ňom samom vyčerpala. Keď ten druhý 

nenájde to, čo hľadá, keď teda nenájde v nás opozíciu, a teda iné zlo, ktoré by ho stále viac 

rozpaľovalo, stane sa bezmocným.“ Tieto jeho slová sa nám jasne prihovárajú: keď máme postoj 

lásky a milosrdenstva, presúvame sa na územie života a ponechávame tých, v ktorých účinkuje 

zlo, na seba. Slabosť lásky a nenásilia je tou silou, ktorá dokáže zničiť zlo. Toto je testament 

Pána Ježiša Krista, ktorý sme od Neho prijali, lebo tento svet Boha nemiluje. Svet Ho nenávidí 

a nenávidí všetko, čo pochádza od Neho. Táto nenávisť sa koncentruje najmä na nášho Pána 

Ježiša. Milí priatelia, neexistuje také kresťanstvo, ktoré by bolo populárne pre svet. Ale 

„kresťanstvo“, ktoré svet uznáva a chváli, nie je žiadnym kresťanstvom. Svet miluje len to, čo je 

z neho. 

Ako je to s tebou? Akú skúsenosť, akú pozíciu máš ako kresťan vo svojom okolí? Stojíš pevne za 

Ježišom, alebo si skôr vlažný a je ti to v podstate jedno? Ak si pevný, rátaj s tým, že mnohými 

budeš nepochopený. To je to „riziko“ kresťanského života. „Keď prenasledovali mňa, budú 

prenasledovať aj vás; keď striehli na moje slovo, striehnuť budú aj na vaše.“ Je to skúška našej 

osobnej viery. Na Vianoce oslavujeme, že Boh zostúpil a stal sa človekom, aby premenil tento 

svet. Ak máme postoj lásky, zhovievavosti, trpezlivosti, odpúšťania a naším vzorom je náš Pán 

Ježiš, potom šírením dobra zostupujeme do hĺbok sveta, do zla a neprávostí, ktoré premieňame. 

Povyšujeme svet k majestátnosti, ku ktorej nás pozval Boh. Vtedy konáme podľa zákona Božieho 

ľudu, ktorý je zákonom lásky k Bohu a k nášmu blížnemu, podľa nového prikázania, ktoré nám 

zanechal Pán, aby sme sa vzájomne milovali. Táto láska nie je sterilná ani nemá byť našou 

hmlistou predstavou. Ona spočíva v uznaní Boha za jediného Pána života, a zároveň v prijatí 

druhého ako skutočného brata, prekonávajúc rozdelenie, rivalitu, nedorozumenie či sebectvo. 

Svedčiť v tomto svete o tejto láske je ťažké, ale pozvanie konať to prichádza od samotného Pána. 

Nuž teda hor´ sa do toho! Amen. 

Modlitba: 
Drahý Pane, Tvoja láska, ktorú si nám daroval, aby sme ju spoznávali v diele Tvojho Syna, je pre 

nás vzácnym darom. Prosíme Ťa, uč nás konať tak a pristupovať k ľuďom okolo nás tak, ako si to 

robil Ty sám. Hoci svet Ťa nenávidí, my sa nechceme vzdať toho, aby sme hovorili o Tebe. Uč 

nás použiť tie správne slová, ktoré sa pretavia do skutkov lásky k tým, ktorí sú okolo nás. Amen. 

Mgr. Tomáš German, zborový farár v CZ ECAV Blatnica (TUS) 

 


