
Zamyslenia na týždeň po 22. nedeli po Svätej Trojici 
 

Pondelok 29. októbra 2018 

Piesne: ES č. 554, 550 

Text: R 12, 17 – 21 

„17Nikomu sa neodplácajte zlým za zlé; starajte sa o dobré pred všetkými ľuďmi. 18Ak je 

možné, nakoľko je na vás, majte pokoj so všetkými ľuďmi, 19nepomstite sa, milovaní, ale 

ponechajte to hnevu (Božiemu) - lebo je napísané: Mne patrí pomsta, ja odplatím; hovorí 

Pán. 20Naopak: ak je tvoj nepriateľ hladný, nakŕm ho; ak je smädný, napoj ho; lebo keď tak 

urobíš, žeravé uhlie zhrnieš mu na hlavu. 21Nedaj sa premôcť zlému, ale zlé premáhaj 

dobrom!“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Jeden muž sa vracal domov, keď odrazu, už blízko svojho domu, uvidel pred sebou hlaveň 

pištole. Mierila mu medzi oči. Lupič so zahalenou tvárou žiadal jeho tašku a peňaženku. Dal 

mu ich a zlodej sa rýchlo stratil v tme. Ešte vydesený z tohto nepríjemného zážitku si sadol za 

stôl a napísal: „Pane, dnes ma okradli. Viem, že Ti musím poďakovať za veľa vecí. V prvom 

rade Ti ďakujem, že ma nikdy predtým nikto neokradol, v tomto svete je to skoro zázrak. 

Potom Ti chcem poďakovať za to, že mi vzali len peňaženku, v ktorej bolo, ako vždy, iba 

málo peňazí, a starú tašku plnú papierov. Chcem Ti poďakovať, Pane, aj za to, že so mnou 

neboli moja žena a dcéra, lebo ony by sa báli; aj za to, že ma teraz nemusia oplakávať. Na 

záver, Pane, Ti chcem poďakovať, že ja som bol tým okradnutým a nie zlodejom.“ Na to, aby 

sme odstránili zlo, sa stačí rozhodnúť nikdy nebyť jeho príčinou či súčasťou. V dnešnom texte 

čítame: „Nikomu sa neodplácajte zlým za zlé...“ Dejiny nás učia o mnohých povstaniach proti 

zlu a násiliu, ktoré sa nakoniec neskončili dobre. Skončili sa rovnakým násilím, proti akému 

pôvodne bojovali. Preto nás Boh učí: „Nikomu sa neodplácajte zlým za zlé... Naopak: ak je 

tvoj nepriateľ hladný, nakŕm ho; ak je smädný, napoj ho... Nedaj sa premôcť zlému, ale 

dobrým premáhaj zlé!“ Pán Ježiš premáhal tento svet láskou. Chodil medzi ľudí. Navštevoval 

„stratené existencie“ na okraji spoločnosti. Stoloval či rozprával sa s tými, ktorých ostatní 

nenávideli pre ich náboženskú, politickú či spoločenskú príslušnosť. Napokon sa modlil za 

tých, ktorí pribili Jeho telo na kríž. „Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo činia.“ (L 23, 34) Ježiš 

položil svoj život za nich i za nás. Skrze svoj život a smrť nám dal príklad, že iba láska 

dokáže (z)meniť svet. Amen. 

 



Modlitba: 

Drahý Ježiši Kriste, náš Pán a Spasiteľ, naplň nás svojou dobrotivosťou a láskou, aby sme aj 

my dobrým premáhali zlé, láskou prekonávali zlobu, radi pomáhali svojim blížnym 

a v trpezlivej láske sa so všetkými znášali. Pomáhaj nám v tom skrze Ducha Svätého a pre 

dobrotu a lásku nášho nebeského Otca. Amen. 
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