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Streda 13. júla 2016 

Text: Žid 13, 1 – 6 
1Bratská láska nech trvá! 2Nezabúdajte na pohostinnosť, lebo ňou niektorí - nevedomky - 

pohostili už anjelov. 3Pamätajte na väzňov, akoby ste boli s nimi väznení, a na trpiacich, veď aj 

vy ste v tele. 4Manželstvo všetci majte v úcte a manželské lôžko nepoškvrnené, lebo smilníkov a 

cudzoložníkov bude súdiť Boh. 5Vaše správanie nech je bez lakomstva, buďte spokojní s tým, čo 

máte. Veď On sám povedal: Neopustím ťa, ani nezanechám; 6takže smelo môžeme vyznávať: 

Pán je mojím pomocníkom, nebudem sa báť; veď čo mi urobí človek? 

Piesne: ES č. 547, 642 

Zamyslenie nad Božím slovom: 
Autor našich dnešných slov nám dáva jednoduchý príkaz pre naše vzťahy. Tým jednoduchým 

príkazom: „Bratská láska nech trvá!“ nám radí, aby sme sa nebáli do našich vzťahov investovať 

lásku. Vklad lásky do našich vzťahov je lepší ako vklad v banke. Bratskú lásku máme investovať 

aj do tých, ktorých vôbec nepoznáme. Investovať lásku neznámym ľuďom je dnes nesmierne 

ťažké. No nikdy – ani v dobe apoštolov – to nebolo ľahké. Prijať neznámeho človeka – to si žiada 

veľa lásky. Aj dnes je dosť ľudí, ktorí plačú, ktorí sú sami, ktorí majú veľké problémy. Oni 

potrebujú našu bratskú lásku, a nie iba náš letmý pohľad. Potrebujú cítiť, že nie sú sami, že Boh 

aj my ich máme radi. Môžem cítiť s kresťanmi na celom svete, ktorí sú prenasledovaní, väznení, 

dokonca zabíjaní. Môžem si nájsť čas modliť sa za nich. Médiá nám podsúvajú súcit k zvieratám, 

ale pokiaľ ide o súcit k druhým ľuďom, v tom sme už tak otupeli, že keď vidíme, že človek zabil 

človeka, tak len pokrčíme plecami. Pán Ježiš pritom hovorí, že Jeho skutoční nasledovníci 

navštevujú ľudí aj vo väzení ako Jeho zástupcovia (Mt 25, 36). Bratskú lásku máme investovať aj 

do manželského života a jeho ochrany. Dnešný svet nám chce nahovoriť, že manželstvo nie je 

dôležité. Mladí ľudia si nechcú dať vzájomný sľub. Majú tie najlepšie výhovorky. Áno, 

manželský sľub je ťažký, preto dochádza k rozvodom. Manželia však musia urobiť všetko pre 

naplnenie manželského sľubu. Nepokladajme manželstvo za nedôležitú inštitúciu. Nezľahčujme 

sľuby, ktoré sme vyslovili. Sme kresťania dnešnej doby. My musíme investovať bratskú lásku do 

našich vzťahov, do vzťahov v cirkvi aj vo svete. 

Na základe dnešných slov vidíme, že máme veľa možností, kam investovať svoju bratskú lásku. 

Nezakopme si toto bohatstvo a nebojme sa investovať lásku neznámym ľuďom, tým, ktorí 

potrebujú súcit, tým, ktorí prežívajú krízu v manželskom živote. Cez takúto jednoduchú 

investíciu skutočne môžeme zmeniť svet. Amen. 

Modlitba: 
Pane Ježiši, Ty si tak miloval svet, že si z lásky k nám, hriešnym ľuďom, vydal sám seba. Povolal 

si nás za kresťanov a dal si nám príkaz, aby sme sa vzájomne milovali, aby sme si preukazovali 

lásku, akou nás Ty miluješ. Prosíme, daj nám viac odvahy k láske. Prosíme, odním od nás náš 

strach a nezáujem o ľudí, ktorých nepoznáme. Daj nám, prosíme, nájsť silu, aby sme sa zaujímali 

o druhých, nachádzajúcich sa v smútku, trápeniach, bolestiach, problémoch a vo väzeniach. 

Posilni nás, prosíme, aby sme dokázali pomôcť chrániť manželský život tam, kde je v kríze. Daj 

nám pristať na tom, čo si nám zveril, a nauč nás bratskú lásku žiť, skrze ňu slúžiť a skrze ňu 

preukazovať, že sme Tvoji. Amen. 

Mgr. Martin Bobák, námestný farár v CZ ECAV Nitrianska Streda (POS) 

 


