
Zamyslenia na týždeň po 4. nedeli po Svätej Trojici 2017 

 

Nedeľa 9. júla 2017 – 4. nedeľa po Svätej Trojici 

Piesne: ES č. 380, 415 

Text: 1Pt 3, 8 – 17 

„Neodplácajte sa zlým za zlé, ani zlorečením za zlorečenie, ale naopak: žehnajte, lebo na to 

ste povolaní, aby ste zdedili požehnanie.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Pán Ježiš má pre svojich nasledovníkov náročné požiadavky. Okrem iného nechce, aby sme 

sa pripodobňovali tomuto svetu v medziľudských vzťahoch. Žiada od nás milosrdenstvo 

a pokoru, ochotu odpúšťať či v tichosti ustúpiť v sporných situáciách. To je v časoch, keď 

vládnu ostré lakte, nie často vídaný jav. Sme skôr svedkami toho, ako ľudia reagujú na zlo 

ešte väčším zlom. Buďme odlišní a premáhajme zlo dobrom. Nenechajme sa ovládať 

negatívnymi myšlienkami. Staňme sa šíriteľmi miernosti v tom najlepšom zmysle slova. 

Téma dnešnej nedele znie: Milosrdenstvo a odpustenie. Milosrdný Boh nám odpúšťa všetky 

hriechy. Odpúšťajme teda aj my svojim blížnym. Nie z donútenia ani naoko, pre povinnosť. 

Musí to ísť z nášho vnútra. Náš Pán však chce ešte viac. Máme ľuďom žehnať. Všetkým. Je 

jasné, že ak túžime naplniť túto Božiu vôľu, musí naše vlastné ja ustupovať. To je však tá 

správna cesta. Ten, kto žehná, vyháňa zo srdca i z mysle zlosť, nenávisť a všetky zlé 

myšlienky. Ten, kto sa usiluje o pokoj, je pred Pánom spravodlivý. Apoštol pripomína, že 

Ježiš vie o každom našom konaní, o všetkých našich myšlienkach. Tým, ktorí robia tak, ako si 

želá Pán, zaznie: „Blahoslavení, ktorí tvoria pokoj, lebo synmi Božími oni budú sa volať.“ 

(Mt 5, 9) Veď už v Starej zmluve čítame Božie zasľúbenie, že kto bude žehnať Jeho ľudu, 

tomu aj Pán Boh požehná. To isté platí aj o našich vzťahoch. Určite máme dosť príležitostí, 

keď môžeme láskou reagovať na nenávisť. Pisateľ listu nás zároveň povzbudzuje, aby sme 

vytrvali v dobrom snažení aj vtedy, keď za to budeme trpieť od nášho okolia. Taká je totiž 

realita, ktorá sa v ničom nezmenila už od dní existencie prvej cirkvi. Božia vôľa je však jasne 

formulovaná i v tejto veci. Prejavy milosrdenstva sú dôležitejšie ako dočasná nepohoda. 

Napokon, tá má svoje miesto obmedzené len na tento pozemský život. Amen. 

 

Modlitba:   

Pane, chceme Ti stále ďakovať za nezaslúženú milosť. Uvedomujeme si, že často 

prestupujeme Tvoje prikázania, že nevieme milovať Teba a nevieme ani svojim blížnym 

dokazovať lásku slovom i skutkom. Prosíme Ťa, nedaj nám pre časné veci zabúdať na ten 

najvyšší cieľ: na naše spasenie. Zmocni nás Duchom svojím Svätým, aby sme konali podľa 

Tvojho svätého slova, aby najvyššie Tvoje prikázanie, prikázanie lásky, nebolo pre nás 

prázdnym slovom, ale pravidlom života. Daj nám silu a ochotu budovať Tvoju cirkev, Tvoje 

kráľovstvo lásky a pokoja medzi nami. Amen. 
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