
 

Stretnutie III. 

 

TVORIVÉ DÔKAZY LÁSKY 

 

VIDIEŤ  

 

 Kto je zaviazaný vykonávať skutky milosrdenstva?  

 Aké predsudky vo vzťahu k druhému sa objavujú pred vykonaním skutku 

milosrdenstva?  

 

 

POSÚDIŤ 
 

Rim. 12, 1-2, 8b-21 

 

1 Bratia, pre Božie milosrdenstvo vás prosím, aby ste svoje telá prinášali ako 

živú, svätú, Bohu milú obetu, ako svoju duchovnú bohoslužbu. 2 A 

nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovou zmýšľania, aby ste 

vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé... 

8 ... Kto teda dáva, nech dáva nezištne, kto je predstavený, nech je starostlivý, 

kto preukazuje milosrdenstvo, nech to robí radostne. 9 Láska nech je bez 

pretvárky. Nenáviďte zlo, lipnite k dobru. 10 Milujte sa navzájom bratskou 

láskou, predbiehajte sa vzájomne v úctivosti, 11 v horlivosti neochabujte, buďte 

vrúcneho ducha, slúžte Pánovi. 12 V nádeji sa radujte, v súžení buďte trpezliví, v 

modlitbe vytrvalí. 13 Majte účasť na potrebách svätých, buďte pohostinní. 14 

Žehnajte tých, čo vás prenasledujú - žehnajte a nepreklínajte! 15 Radujte sa s 

radujúcimi, plačte s plačúcimi! 16 Navzájom rovnako zmýšľajte; a nezmýšľajte 

vysoko, ale prikláňajte sa k nízkym. Nebuďte múdri sami pre seba. 17 Nikomu sa 

neodplácajte zlým za zlé; usilujte sa robiť dobre pred všetkými ľuďmi. 18 Ak je 

to možné a závisí to od vás, žite v pokoji so všetkými ľuďmi. 19 Nepomstite sa 

sami, milovaní, ale ponechajte miesto hnevu; veď je napísané: "Mne patri 

pomsta, ja sa odplatím," hovorí Pán. 20 Ale keď bude tvoj nepriateľ hladný, 

nakŕm ho, keď je smädný, daj mu piť, lebo tým, že to urobíš, žeravé uhlie mu 

nahrnieš na hlavu. 21 Nedaj sa premôcť zlu, ale dobrom premáhaj zlo. 

 

Kristus zjavuje lásku Boha a aj dáva ľuďom požiadavku aby vo svojom živote sa 

usmerňovali láskou a milosrdenstvom. Táto požiadavka je v samotnom jadre 

mesiášskeho posolstva. Aj v predloženom najväčšom prikázaní lásky. Aj 

v ohlasovaných blahoslavenstvách. (Porov DiM) 

 



DiM 6. 

 Vlastný a skutočný význam milosrdenstva nespočíva iba v tom, že nejaké - čo aj 

najbystrejšie a veľmi súcitné - oči zbadajú dajaké mravné, fyzické alebo telesné 

zlo; lebo opravdivá a vlastná povaha milosrdenstva sa prejavuje tým, že si váži, 

udržuje a vyslobodzuje dobro zo všetkých foriem zla, ktoré sa vyskytujú vo svete 

a v človekovi. Takto chápané milosrdenstvo znamená podstatnú náuku Kristovho 

mesiášskeho posolstva a základnú povahu jeho činnosti. V tomto zmysle chápali 

a uskutočňovali milosrdenstvo aj Kristovi učeníci a nasledovníci. V ich duši a 

skutkoch sa milosrdenstvo javilo vždy ako tvorivý dôkaz lásky, ktorá sa "nedá 

premôcť zlu, ale dobrom premáha zlo". Preto opravdivá tvár milosrdenstva musí 

byť vždy znova odhalená. Zvlášť našej dobe je veľmi potrebné, i napriek 

rozličným opačným predsudkom. 

 

Denník 140. 

 

Čistá láska je schopná veľkých činov a nezlomia ju ťažkosti ani protivenstva, ak 

je láska mocná - ani veľké protivenstva. Je vytrvalá aj v jednotvárnom 

každodennom, namáhavom živote. Vie, že aby sa Bohu zapáčila, je potrebné 

jedno: aby sa aj najmenšie veci konali z veľkej lásky - láska a vždy láska. 

  

KONAŤ 
 V akých situáciách počas najbližšieho mesiaca  môžem vykonať 

milosrdenstvo vo vzťahu k blížnym? 

 Vyberiem jednu z viet sv Pavla apoštola, ktorá ma bude viesť v dávaní 

svedectva milosrdenstva v tomto mesiaci.  


