
Sobota 28. októbra 2017 

Piesne: ES č. 260, 250 

Text: J 15, 17 – 25 

„Prikazujem vám, aby ste sa milovali... Kto mňa nenávidí, nenávidí aj môjho Otca.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

V dnešný deň, keď siahneme po zbierke zamyslení na každý deň, si iste všimneme dátum, 

ktorý sa viaže k vzniku prvej Československej repobliky. Od toho času prešlo veľa zmien 

nielen v našom štáte, ale mnohé sa zmenilo aj vo svete. Iba človek ostal ten istý. Isteže, boli 

pred takmer sto rokmi ľudia odvážni a statoční, no nájdu sa i dnes takí. Menej je tých, ktorí 

zostávajú v láske Kristovej, ku ktorej nás pozýva Božie slovo. Bohužiaľ, i dnešný človek si 

vyberá, kam pôjde a s kým bude. Tomu sa vo svete hovorí demokracia. No pre kresťanov by 

mala byť dôležitejšia Božia vláda – teokracia. O Božej vláde hovoria aj slová z Evanjelia 

podľa Jána. Hovoria o tom, komu veriť, koho meno ohlasovať a koho sa pridŕžať. A to všetko 

smieme konať iba zmocnení láskou od Boha skrze Pána Ježiša. V 17. kapitole sa Pán Ježiš 

predstavuje ako vínny kmeň, kde my sme Jeho ratolesti. V obraze vínneho kmeňa On je láska 

Božia, z ktorej žijeme, hýbeme sa i trváme. Preto Kristus vyzýva svojich k životu v láske. Má 

pre nás jednoznačné upozornenie, ale aj citlivé povzbudenie. Evanjelista Ján podáva Ježišove 

slová, ktoré hovoria o nenávisti zo sveta voči tým, ktorí šíria Božiu lásku slovom a skutkami. 

Pre čitateľa, tak ako i pre seba, kladiem podľa daného textu otázku: Som ochotný/á podstúpiť 

aj prenasledovanie pre Krista, svojho Pána? Ak nie, musím sa zamyslieť nad sebou, či som 

pravý kresťan, alebo som ním iba naoko. Ak som pravý kresťan, potom viem, že som život 

zveril do najistejších rúk Božích a rád budem meno Božie ohlasovať celým životom, lebo 

Kristus je môj Pán a ja som iba Jeho služobník. Pán Ježiš hovorí o takých nasledovníkoch vo 

verši 19. Keď to vieme, potom aj Kristovi veríme, že nás vždy posilní, aby sme mohli prejsť 

rôznou nenávisťou zo strany sveta kvôli Božiemu menu. Vo svete vidíme, že je mnoho 

nepriateľstiev a nenávisti. Každé nepriateľstvo, ako aj každú nenávisť dokáže zmeniť iba 

láska Kristova, ktorá nás spája, viaže, zväzuje do spoločenstva Božieho ľudu v cirkvi, tu, na 

tejto zemi, v každej krajine a v každom národe. Preto všetkým ľuďom dobrej vôle patrí výzva 

Kristova ako citlivé napomenutie, ktoré zároveň obsahuje požehnanie: „Prikazujem vám, aby 

ste sa milovali.“ Amen.  

 

Modlitba:   

Nebeský Otče, Ty si Vinohradník, ktorý zasadil vínny kmeň v Kristovi, aby sme mohli mať aj 

my podiel života z Tvojej lásky ako ratolesti na ňom. To je veľká milosť, že smieme žiť 

s Tebou skrze Ježiša Krista. On nás chráni od každého pokušenia, každej zloby a nenávisti. 

Volá nás k sebe, keď hovorí: Zostaňte v mojej láske; prikazujem vám, aby ste sa milovali. 

Pomôž nám, Pane, verne svedčiť o Božej láske, ktorá živí naše jestvovanie, ako aj každý 

život. Zostaň s nami a Tvoja moc nech nás sprevádza po celý život. Amen. 
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