
Utorok 8. augusta 2017 

Piesne: ES č. 642, 496 

Text: L 6, 27 – 35 

„Ale milujte svojich nepriateľov, čiňte dobre a požičiavajte, nič neočakávajúc za to, a vaša 

odplata bude hojná a budete synovia Najvyššieho, lebo On je dobrotivý aj k nevďačným a 

zlým.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Nedávno som čakala v čakárni u lekára. Čas sa vliekol pomaly, pacienti rozprávali, no 

nerozumela som nič. Po takmer hodine som postrehla slovenčinu – moje zmysly automaticky 

spozorneli a započúvala som sa do rozhovoru dvoch ľudí. Jeden bol zatrpknutý, ufrflaný, 

negatívne naladený človek – taká kôpka nešťastia: všade a vo všetkom videl problém, 

sťažoval sa od susedov cez prácu, počasie až po celý svet. Keď odišiel, jeho spoločník utrúsil 

poznámku: „Typický kresťan!“ Dotklo sa ma to. Ako môže niekto toto povedať? Veď byť 

kresťanom znamená úplne niečo iné. Dnešný text nás vovádza do situácie, keď Boží Syn, Pán 

Ježiš Kristus, obstúpený svojimi učeníkmi aj veľkým davom z celého Judska, liečil svojou 

silou všetkých prítomných, a zároveň ich učil, dával im návod, ako majú žiť. Zo všetkých 

Jeho slov i blahoslavenstiev sršala čistá láska. Božia láska. Láska, ktorej prejavy poznáme 

i my, láska, ktorú dennodenne prijímame, no nie vždy si ju uvedomujeme. To, že sa ráno 

prebudíme do nového dňa, že máme čo jesť, kde spať, že máme svoju rodinu, priateľov, že 

máme prácu, povinnosti... – to všetko je Jeho milosť, Jeho dar, Jeho prejav lásky. No On 

žiada, aby sme v láske žili aj my, aby sme ju nielen od Neho prijali, ale aby sme ju dokázali 

uplatňovať vo svojom živote pri všetkých ľuďoch. Boh nás nadovšetko miluje. Dokázal nám 

to vo svojom Synovi. Poslal Ho na túto zem, aby prekonal moc diabla, aby nám, konkrétne aj 

tebe, vydobyl možnosť prežiť naplnený, požehnaný život tu v časnosti a získať večný život 

s Ním v radosti. Už ako deti sme v rozprávkach vedeli rozlíšiť pravú lásku od falošnej – pravá 

je tá, ktorá dokáže položiť za iného svoj život. Boh ho vo svojom Synovi položil i za Teba. Je 

len na Tebe, čo s tou láskou urobíš. Či ju prijmeš a budeš i dnes šíriť vôkol seba, alebo sa od 

Jeho ponuky odvrátiš. Kiežby i dnešný deň si cítil dotyk Božej lásky a kiežby i dnes bolo na 

tebe zjavné, že si šťastné, milované Božie dieťa. Amen.  

 

Modlitba:  

Ďakujem Ti, drahý Pane Bože, za lásku, ktorú nám každý deň dávaš, i za Tvojho Syna 

a nášho Pána, za to, že podstúpil potupnú smrť z lásky k nám, aby nás zachránil pred večným 

trápením a oddelením od Teba. Prosíme Ťa, daj nám dostatok lásky, viery, odvahy a sily, aby 

sme bratsko-sesterskú lásku dokázali realizovať vo svojom živote. Amen. 

 

Mgr. Jana Horňanová Kačicová, námestná farárka v CZ ECAV Komárno  

 


