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Piatok 29. apríla 2016 
Text: Kol 3, 12 – 17 
12

Ako vyvolení Boží, svätí a milovaní, oblečte teda srdečné milosrdenstvo, dobrotivosť, pokoru, krotkosť, 

trpezlivosť. 
13

Znášajte sa vospolok a odpúšťajte si, ak by niekto mal sťažnosť proti niekomu; ako aj Pán 

odpustil vám, tak aj vy. 
14

A najmä priodejte sa láskou, ktorá je spojivom dokonalosti. 
15

A pokoj Kristov 
nech rozhoduje vo vašich srdciach, veď k nemu ste aj vy boli povolaní ako jedno telo; a buďte (za to) 

vďační. 
16

Slovo Kristovo nech prebýva vo vás bohato; vo všetkej múdrosti učte a napomínajte sa žalmami, 

hymnami, duchovnými piesňami a vďačne spievajte v srdciach Bohu! 
17

A čo činíte slovom alebo 
skutkom, všetko čiňte v mene Pána Ježiša; a ďakujte Bohu Otcu skrze Neho. 

Piesne: ES č. 364, 143 

Zamyslenie nad Božím slovom: 
Niekto raz povedal, že keby človek zachoval všetkých Desať Božích prikázaní, boli by život a česť, 

bezpečnosť a vzťahy v ľudskej spoločnosti omnoho lepšie. Je zjavné, že Všemohúci Pán Boh dal nám, 

ľuďom, Desatoro s cieleným úmyslom. Týmito príkazmi chcel Pán Boh chrániť náš život, našu česť i náš 

majetok pred útokmi druhých, silnejších. Ale Pán Boh nás chce chrániť aj pred našou nenásytnosťou, 
dravosťou života, chce chrániť našu česť i majetok tých druhých. Pravda, tu nemôžeme zabudnúť na prvé 

tri prikázania. Tie by sme mali v prvom rade zachovávať. Veď na ich základe sme následne schopní 

zachovávať s Božou pomocou aj tie ďalšie. Desať Božích prikázaní bolo dané vyvolenému ľudu pred 
tisícročiami, ale, samozrejme, platia i dnes v našom každodennom kresťanskom živote. Áno, sú to samé 

príkazy, zákazy, nariadenia, ba až rozkazy. Náš uvedený biblický text je tiež prešpikovaný príkazmi, 

nariadeniami, rozkazmi. Čítame tam: „Oblečte si…! Znášajte sa…! Odpúšťajte si…! Priodejte sa…!… 

nech rozhoduje…! Buďte…! … nech prebýva…! Učte sa…! Napomínajte sa…! Spievajte…! Čiňte…! 
Ďakujte…!“ Veriaci kresťan niekedy týmto slovám ťažko rozumie a neraz sa pýta, či nám Všemohúci Pán 

Boh takýmto spôsobom dokazuje svoju lásku. Áno, On nás miluje a svojimi príkazmi a zákazmi nám 

nechce zle, ale chce chrániť našu suverenitu od iných, ako aj suverenitu tých druhých od nás. Boží úmysel 
s nami, aj keď je to pre nás nepochopiteľné, je len a len dobrý. On vie najlepšie, čo potrebujeme a čo 

zvládneme. On vidí aj do našich sŕdc. Hoci my sa mnohokrát tvárime veľmi sebaisto, Pán Boh, náš 

Stvoriteľ, však vie, že sme žiadostiví lásky, milosrdenstva, dobroty. Človek nechce žiť v neustálom strese. 
Človek túži po pochopení, túži po odpustení, túži po čistej láske. V Písme svätom čítame: „A nadovšetko 

verne sa milujte vospolok, lebo láska prikrýva množstvo hriechov.“ (1Pt 4, 8) Amen. 

Modlitba: 
Drahý náš nebeský Bože, v mene Pána Ježiša Krista Ťa chválime a velebíme. Tvoje činy sú pre nás 
nepochopiteľné, a zároveň radostné. Voláš nás, nehodné deti, aby sme boli Tvoji spolupracovníci. Odpusť 

nám, že sa veľakrát správame ako neposlušné deti. Preto nás musíš karhať a trestať. Ďakujeme Ti, že nami 

neopovrhuješ, ale nás vychovávaš. Amen. 
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