
Zamyslenia na týždeň po 19. nedeli po Svätej Trojici 
 

Streda 10. októbra 2018 

Piesne: ES č. 229, 236 

Text: Veľp 8, 5 – 7  

„5Kto to vystupuje z púšte, opierajúc sa o svojho milého? Pod jabloňou som ťa prebudil, tam 

ťa počala tvoja matka, tam ťa počala tá, čo ťa zrodila. 6Polož si ma na svoje srdce ako pečať, 

ako pečať na svoje rameno. Lebo láska je mocná ako smrť. Tvrdá sťa záhrobie je žiarlivosť. 

Jej žiar je žiarom ohňa, mohutným plameňom. 7Mohutné vody nemôžu uhasiť lásku, ani 

veľrieky ju neodplavia. Keby niekto chcel dať za lásku všetko bohatstvo svojho domu, iste by 

ním pohrdli.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom:  

Láska Božia, ktorá k nám prichádza v Ježišovi Kristovi, sa nedá nanútiť. A aj náš text hovorí: 

„Prečo chcete budiť a rušiť lásku, kým sama nebude chcieť.“ A predsa o láske Božej nám 

veľa vypovedá básnickým spôsobom aj celá kniha Veľpieseň a v nej aj prečítaný text pre 

tých, ktorí túto lásku prijali a chcú sa ňou nechať viesť. Čítali sme: „Pod jabloňou som ťa 

prebudil, tam ťa počala tvoja matka, tam počala ťa tá, čo ťa zrodila.“ V Biblii sa na začiatku 

spomína strom poznania dobra a zla, z ktorého nemali jesť, a jedli prví ľudia (1M 2, 16 – 17). 

Následkom toho boli z raja vyhnaní. Ale Boh už tu zasľúbil, že z potomstva ženy vzíde Ten, 

ktorý rozmliaždi pokušiteľovi – hadovi hlavu (1M 3, 15). Človek bol z raja vyhnaný. Môžeme 

povedať, že odišiel do púšte. Tam prichádza i sám Ježiš. Božia láska zostupuje teda za nami 

až do púšte našich bied a hriechov. Až tam prichádza za nami Pán Ježiš Kristus, aby nás 

podoprel a odtiaľ vyviedol. Ďalej sa dozvedáme, že láska je mocná ako smrť. To znamená, že 

je taká nepremožiteľná. Kto ju nechá na seba pôsobiť, ťažko sa jej bude vzpierať. Ale táto 

Božia láska je dokonca silnejšia ako smrť, lebo ju zničí ako posledného nepriateľa. Táto láska 

nás premieňa ako oheň. Ako dokáže oheň všetko premeniť, tak aj nás Božia láska premieňa, 

aby sme boli lepší, dokonalejší. Možno Pán Boh pošle oheň skúšok, ale naša viera, ohňom 

preskúšaná, bude nám slúžiť k dobrému a bude nám na chválu, slávu a česť pri zjavení Ježiša 

Krista (1Pt 1, 7). „Ani vody lásku Božiu nemôžu uhasiť, ani veľrieky ju neodplavia.“ Nič zlé 

a ťažké v našom živote by ju nemalo zničiť. Ale, naopak, prúdy Božieho milosrdenstva 

v slove Božom a sviatostiach lásku Božiu ešte umocnia. Ak sa necháme osviežiť týmito 

prúdmi Božieho milosrdenstva, spoznáme v nich veľkú Božiu milosť a lásku. Napokon sa 

o láske dozvedáme, že sa nedá kúpiť: „Keby niekto chcel dať za lásku všetko bohatstvo 



svojho domu, iste by ním pohrdli.“ Pán Ježiš Kristus nás vykúpil sám. Nie porušiteľnými 

vecami, striebrom a zlatom, ale drahou krvou nevinného a nepoškvrneného Baránka Krista.“ 

(1Pt 1, 18 – 19) Láska Božia sa nedá nanútiť, ale kto ju prijal a poznal, bude ju s radosťou 

prijímať a poznávať aj naďalej vo svojom živote a spozná ju najmä v Ježišovi Kristovi, tej 

stelesnenej láske. Amen.  

 

Modlitba:  

Pane Bože, ďakujeme a oslavujeme Ťa za všetku lásku, ktorú si nám preukázal a preukazuješ 

najmä vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi. On túto lásku spečatil vyliatím svojej krvi na 

dreve kríža. Daj, aby sme túto lásku aj dnes spoznávali a dopraj nám viac pravej lásky 

v našich rodinách, manželstvách, v spoločenstve cirkvi, na pracovisku, vo vzťahu k Bohu 

i k ľuďom. Amen.  

ThDr. Branislav Dolinský, zborový farár v CZ ECAV Piešťany  


