
O láske k nepriateľom

Suspírium: „Hospodin, tvoje milosrdenstvo siaha po nebesia a tvoja vernosť až k oblakom.

Tvoja spravodlivosť je ako Božie vrchy, tvoje právo je ako morské hlbiny. Ty, Hospodin,

zachraňuješ ľudí i zver. Bože, aká vzácna je tvoja milosť! Ľudia sa utiekajú do tône tvojich

krídel. Sýtia  sa hojnosťou tvojho domu,  napájaš  ich z  riavy tvojich  slastí. Veď u teba je

prameň života. V tvojom svetle uvidíme svetlo.” (Žalm 36, 6-10) Amen.

Začiatočná pieseň: Žalm č. 25 1-2. verš: „Pozdvihujem dušu svoju…” 

Vzdych: „Božia cesta je dokonalá, Hospodinova reč je osvedčená. On je štítom každému, kto 
sa k nemu utieka.” (Žalm 18,30) Amen.

Modlitba: 
V Duchu a v pravde modlíme sa

Dnes  Ti  prinášame  našu  vďačnosť,  náš  všemohúci  Bože,  ktorý  si  každý  deň  pripravený

uzavrieť zmluvu Teba hľadajúcim človekom. Ďakujeme Ti, že si nás dnes neopustil v tme, ale

že si nás vytiahol so svojim svätým slovom z tohto sveta, ktorý toľkokrát ochromuje naše

životy a vzťahy. 

Ďakujeme Ti, že si v nás dnes prebudil lásku nielen k tým, ktorí sú blízko k našim srdciam,

ale aj k tým, ktorí nás prenasledujú, stigmatizujú a ohovárajú. 

Ďakujeme Ti za to, že si naším dokonalým nebeským Otcom, ktorý nás nevyvedie z tohto

sveta, ale dá nám dostatok sily na to, aby sme mohli žiť a zažiť všetko, čo nás postihne. 

Daj, aby sme dnes neboli tu ako mýtnici a pohania, ale ako tvoje skromné deti, ktoré tiež chcú

počuť, čo si pre nás pripravil.

Vyznávame  Ti,  že  nie  sme  hodní  Tvojej  milosti,  pretože  všetko  v  nás  pôsobí  tak  ako

rozzúrené more, naše pocity a naša nálada sú kolísavé, ale prosíme Ťa, aby si nás upokojil,

veď aj v túto chvíľu utekáme len do tône Tvojich krídel. Ty si ten, Kto vedie naše myšlienky,

Ktorý zvyšuje našu vieru skrze Ducha Svätého, aby sme chápali  Sväté Písmo ako osobné

posolstvo, pretože zlepšuje a oživuje naše hodiny, dni a roky, ktoré sme od Teba dostali ako

dar.

Duch Svätý prosíme,  posväcuj  nás po jednom a buď s nami,  hovor s  nami,  pretože  tvoji

sluhovia sú ochotní prijať tvoj duchovný pokrm. Prosíme, vypočuj nás v mene Pána Ježiša

Krista. Amen.

Text: Evanjelium podľa Matúša 5,43-48



 „Počuli  ste,  že  bolo  povedané:  Milovať  budeš  svojho  blížneho  a  nenávidieť  svojho

nepriateľa. Ja vám však hovorím: Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, ktorí vás

prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca v nebesiach. Lebo on dáva vychádzať slnku nad

zlými aj nad dobrými a zosiela dážď na spravodlivých aj nespravodlivých. Veď keď budete

milovať iba tých, čo vás milujú, aká vám patrí odmena? Či to isté nerobia aj mýtnici? A ak

budete pozdravovať iba svojich bratov, čo robíte navyše? Či to isté nerobia aj pohania? Vy

teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec.” 

Toľko slov Písma Svätého

Milí bratia a milé sestry,
slávnostné kresťanské zhromaždenie v Pánu Ježišovi!

V Ježišovej veľkňazskej modlitbe je zahrnuté, aby nebeský Otec svojich učeníkov

nevzal zo sveta, ale aby ich ochránil pred zlým, lebo musí žiť spolu dobro a zlo, spravodlivý a

nespravodlivý. A kým žijeme po boku toho druhého, Ježiš nás žiada, aby sme sa milovali. Nie

ako vyberatelia daní a pohania, ktorí milovali a posedávali si pri jednom stole s tými, ktorí ich

milovali,  ale  prichádza  s  nepriateľmi  a s  prenasledovateľmi.  A to  môže  byť  prebytok

kresťana, ktorý by za normálnych okolností mal nenávidieť a pritom sa modliť za tých, ktorí

mu neustále ubližujú.

Neprichádza znova s minulosťou, nevyvracia hriechy, neživí svoju návisť, ani túžbu

po pravde, ale odovzdáva vedenie do rúk Božích, ktorý  dáva vychádzať slnku nad zlými aj

nad  dobrými.  Naša  vernosť,  naša  vytrvalosť  a naše  modlitby  zavážia  vo  chvíli,  keď si

uvedomíme  koľko  dní  nás  stálo,  kým  sme  sa  vysporiadali  s  úzkosťou  a  správaním  sa

nepriateľa.  Pán prináša svoj deň a tak, ako dovolil tento deň, on otvára taktiež naše oči a

oddeľuje od našich myšlienok všetky zbytočné pochybenia, ktoré sa len pýtajú a posudzujú

toho druhého a zabudnú sa modliť za nepriateľa.

Milí  bratia,  milé  sestry!  Človek je  čudné stvorenie,  ale  inštrukcia pre život  je  v

rukách  nášho  Boha.  On  prehovorí  skrze  svojho  Syna,  dáva  nám  podobenstvo,  podáva

naplnené zákony, a pýta sa, či sme pripravení žiť podľa nich, pretože veľa závisí od nášho

postoja.  A ako na obal  zabalenej  šálky je  napísané:  „POZOR krehké“,  tak je  aj  krehkosť

človeka naznačená Slovom Božím a poukazuje na to, akú veľkú škodu môžu naši nepriatelia

zapríčiniť, ak sa pozeráme iba na svoj osobný život. Či už je to príbuzný, ba dokonca pokrvní

súrodenci, alebo kolegovia, manželia, manželky, rodičia, alebo  deti. V komunitách, kde by

sme  mali  prežiť  lásku  k  druhým,  používame  viackrát  ďalekohľad  ako  zrkadlo.  Tým  sa



odovzdávame zlu, tak vyprší milosrdenstvo, a úprimná reč zapôsobí celkom opačne ako sme

si mysleli. Takto sa modlitba ako jediná podmienka lásky zostane nevyčerpateľnou, pritom by

mohla  byť  kľúčom v  každej  situácii,  ak  by  sme  sa  nemodlili  podľa  jediného  vzoru,  ale

sformulovali  Bohu  úprimné  modlitby,  v  ktorých  odovzdáme  svojich  milovaných  a

nepriateľov nášmu Pánovi, pretože Pán zosiela dážď na spravodlivých aj nespravodlivých. 

V Matúšovom evanjeliu, keď čítame vysvetlenie zákona, vidíme, aký dokonalý je

náš Otec. A zatiaľ kým tieto riadky boli zapísané už viac ako dvetisíc rokov, napriek tomu sú

stále aktuálne a my i dnes zápasíme rovnakými problémami a budeme bojovať, ak nebudeme

počuť, čo už bolo povedané. 

Koho slovo počúvaš, môj drahý brat, milá sestra? Kto ovplyvňuje naše rozhodnutia,

modlitby a prežitie našej lásky? Nedovoľme, aby sa v našom živote v akejkoľvek podobe

nachádzali názory druhých alebo pokušenia osoby, ktoré nás navštevujú. Boh lásky sa k nám

približuje,  ak  je  naše  srdce  otvorené  a zapadne  i  tam,  ak  nie  je  plné  hnevu,  nenávisti

a zúrivosti, len tak môžeme byť pripravení plniť Jeho prikázania. To čo počujeme ako prosbu

od  Ježiša  Krista,  On  to  nepotrebuje,  ale  my  áno,  ktorí  dlhé  roky  nosíme  slová  našich

nepriateľov,  sledujeme  ich,  a ich  otáčanie  chrbtom.  Modlime  sa  za  svojich  nepriateľov,

modlime sa za tých, ktorí nás prenasledujú a nenávidia, pretože je možné, že má oveľa väčšie

problémy ako my, ktorí tým trpíme. Iba tak môžeme byť synmi a dcérami nášho Nebeského

Otca. Z našich činov a reakcií spoznajú, ku Komu patríme a Ktorého slová počúvame.

Počuli  ste  to  alebo  naše  duchovné  uši  sú  stále  hluché  a točia  sa  len  vôkol  nás,

a odmietajú  všetko,  čo  od  nás  Kristus  žiada?  Milujme  svojich  nepriateľov  a  napokon

nechajme konať Kompetentného. Modlíme sa za nich, akoby sme vedeli, že náš Pán už všetko

dopredu zariadil. Noach robil iba to, čo Boh od Neho požadoval, a zatiaľ čo na neho prstom

ukazovali a vyzeral ako zbabelec, Boh konal. Si pohan, si mýtnik alebo syn Boží? Očakávaš

odmenu? Čakáš len na pozdravy alebo si pripravený milovať aj tam, kde si sa ľudsky radšej

vzdal úplne celej osoby?

Ježiš, keď bol ukrižovaný, sa modlil za svojich nepriateľov. Žiadal Otca, aby im

odpustil, pretože nevedia, čo robia. On je ten, kto nielen hovorí, ale dáva príklad pred nami.

To, buď nasledujeme, alebo zostaneme navždy nedokonalí, hoci Slovo nás volá k dokonalosti.

Modlíme sa dnes, lebo sme boli stvorení na Boží obraz, aby sa v nás mohla zdokonaliť láska,

aby sme nemuseli byť viazaní podmienkami, odmenami, pokušeniami, ale aby sme sa vždy

modlili za svojich nepriateľov.

Pri záverečnej  modlitbe myslime na konkrétnych nepriateľov, s ktorými môžeme

počúvať Slovo presne v jednom kostole, alebo ku ktorým sa vrátime domov, alebo s ktorými



budeme zajtra  pracovať znova. Modli  sa za svojho nepriateľa,  prines svoj život a svojich

vlastných pred tvár Boha, aby vzťah medzi vami začal uzdravením a naplnilo to najväčšie

prikázanie. V tom nám môže pomôcť jedine náš nebeský Otec, ktorý je dokonalý. Amen.

Modlitba: 

Pane  náš,  bolo  by  dobré,  aspoň  pred  Tebou,  úprimne  pomenovať  všetkých,  ktorých

považujeme za nepriateľov, od ktorých pociťujeme chlad a vidíme dodnes ich temperament, o

ktorých počujeme, čo hovoria a konajú za našimi chrbtami. Prinášame ich životy pred Teba.

Ty vidíš naše vzťahy, Ty vieš o udalostiach z minulého roka, a spred desiatich, dvadsiatich

a tridsiatich  rokov  i pred  včerajška.  Prosíme,  aby  sme  strávili  pokojný  čas  tvojou  láskou

a modlitbami za nich.

Veď nás mocou Ducha Svätého a pomôž nám modliť sa za svojich blízkych i nepriateľov.

Takto  sa  modlíme  za  naše  rodiny,  za  naše  pracovné  spoločenstvá,  za  naše  kresťanské

zhromaždenia, a za naše mesto. Ty vieš, kto čo nosí v sebe. Daj, aby sme prenechali bremeno

včerajšieho bremena včerajšku, a nech na nás dnes nezasahuje tieň zajtrajška. Daruj nám Tvoj

pokoj, všemožný Učiteľ a Vykupiteľ sveta, a obnov našu silu v službe. Daj nám viac viery a

lásky, aby sme mohli vydržať pred Tebou a pokračovať v tom, čo sme i dnes počuli od Teba

a čakať na naše posolstvo.

Prosíme,  ochraňuj  naše  telá  a  duše  pred  všetkými  problémami,  nebezpečenstvami  a

chorobami a modlíme sa i za naplnenie Tvoje vôle v našich životoch.

Prosíme Ťa, aby si zostal s našimi starými, s našimi pacientmi, i vyliečenými, buď strážcom a

pastierom nášho cirkevného zboru. Vypočuj nás v mene Pána Ježiša Krista. Amen. 

Modlitba Pánova

Ofera: „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného

darcu miluje Boh.“ (IIK 9,7)                           

Požehnanie: „Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec.” (Mt 5,48)

Záverečná pieseň: Chválospev č. 559. 1-5. verše: „Vpred, bratia poďme, len vpred” 
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