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Zamyslenia na týždeň po 22. nedeli po Svätej Trojici  

 

Nedeľa 23. októbra 2016 – 22. nedeľa po Svätej Trojici 

Text: Jk 1, 20 

Lebo hnev muža nepôsobí spravodlivosť pred Bohom. 

Piesne: ES č. 551, 641 

Zamyslenie nad Božím slovom: 
Keď som bol dieťa, bola doba, keď nakupovanie bolo relatívne ľahké. Tovar buď mali, alebo 

nemali. Aj otcovia dokázali nakúpiť oblečenie pre svoje deti a matky boli dokonca s nákupom 

spokojné. Stačilo totiž nájsť správny obchod a od predavačky si vypýtať detské pančuchy. Kto si 

pamätá tie časy, vie, že jediné, čo si človek mohol vybrať, bola veľkosť pančúch, lebo inak boli 

všetky rovnaké. Ak si chcel pančuchy, nemal si inú možnosť, len si zobrať tie, čo mali. Dnes je to 

iné, pretože je toľko možností, že neraz je veľmi ťažké si vybrať. Napokon, my sa radi 

rozhodujeme, čo urobíme a čo nie. Dnešná nedeľa nám má pripomenúť, že Božie dieťa má nielen 

možnosť odpustiť tým, ktorí mu ublížili, ale zároveň aj povinnosť tak urobiť. Istým spôsobom 

nemá na výber. V starej slovenčine nájdeme výraz hnevník, hnevníci. To sú ľudia, na ktorých sa 

hneváme, lebo nám nejako ublížili alebo nás zranili. Hnev teda vidíme ako následok našej 

neschopnosti odpustiť. Na povzbudenie k odpusteniu nám poslúžia aj nasledujúce verše. 

Ž37, 8: „Zanechaj hnev a opusť zlosť, nevzbĺkni hnevom, to vedie len k zlému.“ Lebo z hnevu 

ešte nikdy nič dobré nevzišlo, naopak, mnohí ľutujú, čo v hneve spravili, a teraz to už nedokážu 

zobrať späť. 

Kaz 7, 9: „Nenáhli sa k hnevu, lebo hnev spočíva v hrudi bláznov.“ Lebo v hneve človek môže 

stratiť sebakontrolu a rozhnevaný človek niekedy vyzerá veľmi smiešne. 

Ef 4, 26: „Hnevajte sa, ale nehrešte; nech slnko nezapadá nad vaším hnevom.“ Lebo aj hnev 

musí mať svoj koniec. Je prirodzené, že sa človek nahnevá. Niekedy je hnev primeraná reakcia na 

okolnosti, ktoré k nemu vedú. Ak sme sa i spravodlivo nahnevali, nesmieme v tomto hneve 

zotrvávať dlhodobo, ale musíme hľadať cestu uzmierenia. Niežeby sa nič nestalo, ale aj napriek 

tomu treba nájsť spoločnú reč. 

Mt 6, 15: „… ale ak neodpustíte ľuďom, ani váš Otec neodpustí vám, keď sa previníte.“ Lebo 

najdôležitejším dôsledkom našej neochoty alebo neschopnosti odpustiť svojim hnevníkom je 

strata možnosti odpustenie získať, a to pre nás môže mať fatálne následky aj pre večnosť. 

Odpustiť hnevníkom je pre Božie dieťa nielen možnosťou, ale najmä povinnosťou. Aj keď je to 

niekedy veľmi ťažké a potrebujeme na to čas. Amen. 

Modlitba: 
Nebeský Otče, ďakujem Ti, že nás učíš odpúšťať svojim hnevníkom. Daj nám silu im odpustiť, aj 

keď to pre nás nie je vždy ľahké. Daj, aby sme v hneve neurobili niečo, čo by sme potom veľmi 

ľutovali. Amen. 
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