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Pondelok 24. októbra 2016 

Text: Pr 20, 22 

Nehovor: Odplatím sa za zlé! Dúfaj v Hospodina a zachráni ťa. 

Piesne: ES č. 284, 554 

Zamyslenie nad Božím slovom: 
Vyššie uvedené slová veľmi dôsledne reflektujú dnešnú dobu a spôsoby ľudí. Aj dnes každý 

z nás túži po spravodlivosti. Ľudia túžia po spravodlivom konaní, ale i po spravodlivej odplate za 

zlo. Nie je problémom to, že túžime po spravodlivosti. Problém nastáva vtedy, keď odplatu 

berieme do svojich vlastných rúk. Veď ak nám niekto urobí niečo zlé, najmä ak ide o zámerné 

konanie zla, niet divu, že nastupuje hnev a túžba po odplate. Takýto postoj môžeme pokojne 

nazvať pomstychtivosť. Určite ho všetci veľmi dobre poznáme. Avšak nielen zo Starej zmluvy 

nám zaznievajú slová, ktoré nás varujú odplácať sa zlým za zlé, ale rovnaká požiadavka je aj na 

rôznych miestach Novej zmluvy. Pán Ježiš teda túto požiadavku nezrušil – tak, ako nezrušil 

platnosť Starej zmluvy, ale priviedol ju k jej naplneniu. Napríklad v Liste apoštola Pavla 

Rímskym čítame: „… nepomstite sa, milovaní, ale ponechajte to hnevu (Božiemu) – lebo je 

napísané: Mne patrí pomsta, ja odplatím; hovorí Pán.“ Čo to pre nás znamená? Nemáme brať do 

rúk to, čo nám nepatrí. Jednoducho povedané, odplata za zlé či pomsta nespadá do našich 

kompetencií. Aj táto oblasť nášho života, ktorú neraz tak veľmi radi a nadšene vykonávame, patrí 

do rúk Pána Boha. Veď pomstou nezastavíme zlo, ale len pomáhame jeho rozširovaniu – je to 

ako liať olej do ohňa. Čím teda bojovať proti zlu? Jedine láskou. Láska je jediná zbraň proti zlu, 

nenávisti aj odplate. Dokonalým príkladom pre nás všetkých je Pán Ježiš Kristus, ktorý prečítané 

slová z Knihy prísloví dokonale uplatnil na kríži. Neodplatil sa za zlé, ale dúfal v Hospodina, 

ktorý Ho napokon zachránil. Vysmievali sa Mu, pľuvali na Neho, o Jeho odev losovali, úplne Ho 

ponížili, ale On sa neodplatil zlým za zlé, len dúfal v Pána Boha a modlil sa za nich slovami: 

„Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo činia.“ 

Pán Boh nás až tak miluje, že posiela svojho Syna Ježiša Krista, aby zomrel za hriechy všetkých 

nás – aj za tých, ktorí Jeho Syna pod krížom rôznymi spôsobmi ponižovali, a aj za tých, ktorí Ho 

dnes tiež rôznymi spôsobmi, ale v inej forme ponižujú a vysmievajú sa Mu. Bojuje láskou. 

Láskou a dôverou v Hospodina víťazí nad zlom – a to raz a navždy. Učme sa preto na Kristovom 

príklade neodplácať sa zlým za zlé, aj keď nás premáhajú emócie, ale aj v takých chvíľach 

dúfajme v Hospodina, zlo premáhajme láskou a odplatu prenechajme Pánu Bohu. Amen. 

Modlitba: 
„Také mi srdce daj, ktoré blížnych miluje, z nešťastia sa rmúti, z ich šťastia sa raduje, hnev, 

závisť, lakomstvo zo zmýšľania odstráň! Obetavou láskou obdar ma, Bože, sám. // Pomsta je 

ťažký hriech! Mne pomsta, tak Pán vraví; On krivdy sleduje, aj odplatu pripraví. Daj, aby som 

krivdy trpezlivo znášal, tým, čo mi zlé prajú odpustiť dokázal.“ (ES č. 554. 1 a 5). Amen. 
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