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Zamyslenia na týždeň po 4. nedeli po Svätej Trojici 

 

Nedeľa 19. júna 2016 – 4. nedeľa po Svätej Trojici 

Text: 1Pt 3, 8 – 17 
8A napokon: všetci buďte jednej mysle, súcitní, milovníci bratstva, milosrdní, pokorní. 
9Neodplácajte sa zlým za zlé, ani zlorečením za zlorečenie, ale naopak: žehnajte, lebo na to ste 

povolaní, aby ste zdedili požehnanie. 10Veď kto chce milovať život a vidieť dobré dni, nech si 

zdržuje jazyk od zlého a ústa od ľstivých rečí, 11nech sa odkloní od zlého a činí dobre, hľadá 

pokoj a usiluje sa oň; 12lebo oči Pánove hľadia na spravodlivých, Jeho uši pozorujú ich prosby, 

ale tvár Pánova je proti tým, čo zle činia. 13Ktože vám uškodí, keď budete horliť za dobré? 14Ale 

ak aj trpíte pre spravodlivosť, blahoslavení ste. Nebojte sa ich ani sa neľakajte, 15ale Pána, Krista, 

posväcujte v srdciach! Každému, kto by vás bral na zodpovednosť pre vašu nádej, buďte stále 

pripravení vydať počet, 16pravda, v tichosti a s bázňou, majúc čisté svedomie, aby tí, čo potupujú 

vaše cnostné správanie v Kristovi, práve v tom boli zahanbení, v čom vás ohovárajú. 17Lepšie je 

totiž, aby ste trpeli, ak je to vôľa Božia, konajúc dobro, a nie zlo. 

Piesne: ES č. 551, 447 

Zamyslenie nad Božím slovom: 
„Ako sa hovorí: Boh odpúšťa, ale ja nie,“ povedal pri rozhovore klient jedného nášho zariadenia. 

Cítil sa byť neprávom odsúdený, teda nevinný. Odpustiť je ľahká vec, keď nieto čo. V opačnom 

prípade je to problematickejšie. Ťažkú záležitosť nám predkladá Pán Boh cez slová biblického 

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

to ste povolaní, aby ste zdedili požehnanie.“ Cesta za korektnými vzťahmi nie je vždy 

jednoduchá. Už samotná myšlienka na odpustenie nás bičuje, spôsobuje nám bolesť. Prečo ja 

mám urobiť prvý krok? Možno sa pritom obávame aj posmechu – buď opačnej strany, alebo 

svojho okolia. Strnulí zomierame vo vlastnej pýche, lebo sa vzdávame akýchkoľvek svojich 

nárokov. Tieto kroky sú nevyhnutné, aby sme mohli vstať k novému, slobodnému a víťaznému 

životu. Nebola toto náhodou aj Kristova cesta? Neodpúšťa nám Boh práve kvôli Jeho obeti? 

Amen. 

Modlitba: 
Bože, kto je ako Ty, ktorý odpúšťaš viny, ktorý prehliadaš priestupky svojmu ľudu? Netrváš 

navždy pri svojom hneve, lebo rád udeľuješ milosť. Dávaš sa nám poznávať ako ten, kto je plný 

milosrdenstva a lásky, Ten, komu záleží na dobre a šťastí svojho ľudu. Pomôž aj nám, aby sme 

milosrdenstvo a odpustenie aplikovali v živote a pri ľuďoch, ktorých nám dávaš stretávať. Pomôž 

nám, aby sme ich chápali, dodávali im odvahu a nachádzali spoločnú cestu k pokoju. Amen. 

Npor. Mgr. Ľubomír Kordoš, evanjelický a. v. farár, väzenský pastor v Ústave na výkon trestu 

odňatia slobody v Ružomberku, Ekumenická pastoračná služba v OS a OS v SR 

 


