
Sobota 8. júla 2017 

Piesne: ES č. 543, 551 

Text: G 6, 1 – 5  

„Bratia, ak by niekoho aj pristihli pri nejakom poklesku, vy, duchovní, napravte ho v duchu 

tichosti – a daj si pozor, aby si aj ty nepadol do pokušenia.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Vo Všeobecnej viere kresťanskej vyznávame, že Pán Boh stvoril nebo a zem. Biblia dopĺňa, 

že všetko, čo učinil, bolo dobré. Zjavil sa však hriech. Prišlo zasľúbenie, že raz povstane 

niekto, kto ten hriech porazí. Bratia a sestry, myslím, že toto všetci dobre vieme. Pán Boh si 

poradí s hriechom. Ale čo my? Keď zachváti nás osobne, snažíme sa ho nejako zbaviť. 

Modlitbami, sľubmi, zmenou správania alebo zamračenou tvárou. Biblický text nám akoby 

dáva otázku: Čo urobíš vtedy, keď hriech zachváti tvojho brata? Na prvý pohľad pomerne 

jednoduchá otázka, ale v každodennom živote ťažko realizovateľná. Žiaľ, vo svete sme 

svedkami, ako sa niekedy ľudia priam tešia, keď sa niekto potkne. Nebudem však spomínať 

svet, pretože sme uverili v Toho, kto tento svet bude súdiť. A napokon nie je to ani veľmi 

správne neustále spomínať svet okolo seba. Nerobil to ani Pán Ježiš. Veď si len pozrime, 

koho oslovuje pisateľ v našom epištolickom texte: Bratia... Krásne oslovenie: bratia. 

Dokonca pridáva: duchovní. Zrejme sa to týka všetkých tých, ktorí sa riadia nejakým duchom, 

najlepšie Duchom Svätým. Duchom lásky, pokoja, mieru a milosti. Myslím, že tieto 

spomínané Božie dary sú základom úspechu. Láska a viera sú najväčšími protivníkmi hriechu. 

Láska k Pánovi Ježišovi a viera v Neho totiž v človeku budia dôveru. Čo teda, keď môj brat 

padá? V prvom rade nebyť príliš múdry, ale veriť mu. Povedať mu pravdu o ňom, ale pritom 

nezabúdať ani na pravdu o sebe. Viem, je to trochu prehnané, veď neraz pravdu pozná len Pán 

Ježiš. Modlime sa teda a Pán Ježiš nám vždy pomôže. Amen. 

 

Modlitba:  

Pane Ježiši, ďakujem Ti za to, že nás máš rád. Napriek mojim chybám, nedostatkom 

a pokleskom sa zaujímaš o mňa a môj život. Nerozumiem, prečo to robíš, ale priznám sa, že 

to je jedna z mála vecí, ktoré ma držia nad vodou. Pane, ďakujem za svojich blízkych 

a prosím Ťa, nech ich mám rád čo najviac. Nech je blahoslavené Tvoje meno, Ježiši Kriste. 

Amen. 
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