
Zamyslenia na týždeň po 13. nedeli po Svätej Trojici 2017  

 

Nedeľa 10. septembra 2017 – 13. nedeľa po Svätej Trojici 

130. výročie úmrtia Sama Tomášika 

Piesne: ES č. 396, 466 

Text: R 13, 10 

„Láska blížnemu zle nerobí...“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom:  

Kto je môj blížny? Kto je blízky? Väčšinou to vieme rozdeliť: blízky je niekto, kto ma pozná, 

koho si pustím, ako sa hovorí, bližšie k sebe – manžel, manželka, otec, mama, priateľ, 

priateľka. A tí druhí sú blížni. Robíme si hranice a rozdeľujeme ľudí do rôznych kategórií 

podľa toho, ako nám to vyhovuje. To, čo ľudí najviac odrádza od dôvery v Pána Boha, je 

nedostatok lásky, ktorý cítia tam, kde kresťania chodia hľadať a vzývať Boha. Keď príde 

niekto nový do kostola, ako zareagujeme? Upierame na neho pohľady, zaujíma nás jeho 

oblečenie, vzhľad. Ak si takýto človek sadne na nesprávne miesto, buď mu to „horliví bratia 

a sestry“ hneď povedia, alebo na neho celý čas zazerajú, či mu vyhradia lavicu so slovami: 

„Tu si môžete sadnúť, tu nikto nesedáva!“ A čo keby sme to zmenili: „Poďte sem k nám, 

budeme radi, keď si sadnete medzi nás.“ Kedy sa človek lepšie cíti? Keď príde na neznáme 

miesto a ujmú sa ho, ponúknu mu miesto medzi ostatnými? Alebo keď mu povedia: „Tu si 

nesadajte!“, prípadne ho usadia na opustené miesto? Ak je naše stretávanie len o tom, aby sme 

sedeli jeden vedľa druhého a prijali to, čo sami potrebujeme – ak máme pocit, že tu, v kostole, 

máme prijať potvrdenie, ubezpečenie, že sme milovaní, aby sme potom v bežné dni 

uskutočňovali svoje plány a predstavy, ak sa stretávame iba kvôli tomu, neporozumeli sme 

základným myšlienkam Božieho slova. Ak na záujem o to, ako sa majú ľudia okolo nás, už 

nemáme čas ani chuť, je naše vzývanie Pána Boha prázdne. Láska blížnemu zle nerobí. 

Týchto slov sa držal v živote aj Samuel Tomášik, horlivý kazateľ, básnik, prozaik, milovník 

národa, ktorého 130. výročie úmrtia si práve v dnešný deň pripomíname. Tento chyžniansky 

farár v ťažkých pomeroch gemerského prostredia neustále ľudí nabádal k láske a prijímaniu 

jeden druhého. Prosme a modlime sa, aby porozumenie a láska medzi nami nevymizli ani 

v súčasnosti – pretože: „Láska blížnemu zle nerobí!“ Amen. 

 

Modlitba:   

„Za Tvoju lásku Ti ďakujem, Vykupiteľ môj Ježiši, daj, nech Ťa už nezarmucujem, keď dal si 

mi dar najdrahší. Nech na to stále pamätám, čo pretrpel si za mňa sám.“ (ES č. 304) Amen.  
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