
Piatok 11. augusta 2017 

Piesne: ES č. 547, 545 

Text: 1Pt 3, 8 – 17 

„Nebojte sa ich ani sa neľakajte, ale Pána, Krista, posväcujte v srdciach!“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Apoštol Peter nás napomína: „Pána, Krista, posväcujte vo svojich srdciach!“ K ceste 

posvätenia prichádzame cez boj s hriechom a so zlom. V tomto boji nie je kresťan opustený – 

stále je s ním Boh so svojou pomocou. Veľa záleží na tom, akými zbraňami Kristov 

nasledovník bojuje proti zlu. Uvedený text nám ukazuje, ako to máme robiť: v myšlienkach, 

slovách a skutkoch. Ako je to s naším zmýšľaním? Môžeme len konštatovať, že ho často 

ovláda sebectvo, nesvornosť, nebratskosť, tvrdosť a krutosť. Máme byť jednomyseľní, 

súcitní, milosrdní, milovníci bratstva, pokorní. Takými sa však môžeme stať jedine tak, ak 

budeme zmýšľať ako Ježiš Kristus. To je tá najlepšia cesta. Keď On žije v nás, vtedy naše 

zmýšľanie bude vždy lepšie a lepšie, vtedy by sme mohli posväcovať Boha vo svojich 

srdciach. V našom živote sa často stretávame so skutočnosťou, že zraňujeme svojich blížnych 

slovami. Preto je tu na mieste varovanie: „... nech si zdržuje jazyk od zlého a ústa od ľstivých 

rečí.“ Hriechmi slova zneucťujeme Pána Boha. On svoje slovo použil iba na veľké a dobré 

veci. Svojím slovom stvoril tento svet, svojmu slovu dal stať sa telom, aby nás vykúpil od 

hriechov a večnej smrti. K čistým myšlienkam a slovám sa samy od seba pripoja aj skutky. 

Keď naše skutky sú dobré, vtedy máme Boha na svojej strane. Vtedy má otvorené uši pre 

naše modlitby. Keby sa však stalo, že napriek svojim dobrým skutkom musíme trpieť, 

môžeme byť blahoslavení v takýchto utrpeniach, lebo trpíme nezaslúžene – ako náš Spasiteľ. 

Naše rany a jazvy sú vyznamenaním. Ak naše skutky boli dobré, vznikli z čistej myšlienky, 

boli sprevádzané zbožnými slovami a boli vykonané k svätému cieľu, vtedy posväcujeme 

Boha vo svojich srdciach. To je tá najčistejšia a najvyššia služba Bohu, ktorá sa koná cestou 

lásky. Láska je najsilnejšia moc, najsilnejšia energia v boji proti zlu. Láska je viac ako 

povinnosť. Láska slúži, nikdy neprestáva v službe dobrého Boha. Láska všetko pretrpí. Len 

pod dohľadom Ježiša, ktorý sa obetoval za nás, môže naša láska rásť. Tak dokazujeme, že 

sme pravými kresťanmi, za čo nás po smrti čaká nebeský život. Amen.  

 

Modlitba:   

Ďakujeme Ti, Bože, za dar lásky. Uznávame, že mnohokrát nevidíme potreby svojich 

blížnych a neprejavujeme lásku. Odpusť nám a očisti naše srdcia od ducha násilia a svárov, 

sebeckosti a zatvrdenosti. Naplň nás duchom lásky a pokoja, aby sme ich vedeli používať ako 

nástroj proti zlu. Pomôž nám, aby sme žili ako Tvoje deti na Tvoju slávu. Amen. 
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