
 

 

DENNÉ MEDITÁCIE ĽUBOMÍRA STANČEKA r. 2010 / 2011 

 

 

    
 

 

Pondelok 11. týždňa                                                              Mt 5,38-42 
 

Dobrom premáhať zlo 

Nechajme dobro zvíťaziť v našom živote
1
 

 

Určite ste zažili situáciu, keď sa dvaja ľudia začali najprv slovne hádať. Jeden 
nadával na prvého a druhý na prvého. Nadávky sa stupňovali, pomaly sa chýlilo ku bitke. 
A z týchto dvoch ľudí sa stali nepriatelia na život a na smrť. 

 

Pán Ježiš nám hovorí: „Neodporujte zlému. Ak ťa niekto udrie po 

pravom líci, nadstav mu aj druhé“ (Mt 5,39). 

Na prvý pohľad by sa zdalo, že Ježiš od nás chce, aby sme nechali voľne 

šíriť zlu. Ak niekto urobí niečo zlé, tak ho spokojne máme nechať, alebo mu 

máme dopomôcť k ďalšiemu vykonávaniu zla. Nerozširujeme takýmto 

spôsobom nespravodlivosť? Dajme všetko na správnu mieru. Základným 

kľúčom k správnemu pochopeniu je veta: „Neodporujte zlému.“ Čomu nemáme 

odporovať, nie je zlo ako také, absolútne zlo, ani ten zlý, diabol. Zlý človek, to 

je ten, ktorý mi ubližuje. Ježiš nepopiera, že je to zlý človek. Nežiada nás, aby 

sme predstierali, že je iný! Ježiš nechce, aby sme sa za zlo neodplácali zlom.
2
 

Ježiš od nás chce, aby sme nikdy nehľadali pomstu. Máme radšej trpieť 

bezprávie, ako bezprávie robiť. Na zlo máme odpovedať dobrom. Lebo, ak sa 

zlé odpláca ešte väčším zlom, urážka sa vracia ešte väčšou urážkou. Malá 

výčitka sa odpláca zlostnými rečami, do ohňa sa prilieva olej, zlo rastie, osobná 

odplata sa bezuzdne vyzúri. Keď sa jej nechá voľný priebeh, skončí sa to 

rozkladom, rozvratom, chaosom, bojom všetkých proti všetkým.
3
 

Už v Starom zákone čítame, ako Boh hovorí Izraelitom, že jedine jemu 

patrí odplata a pomsta (porov. Dt 32,25). Alebo v Knihe Prísloví sa hovorí, že 

nemáme odplácať druhým podľa jeho činov (porov. Prís 24,29). Proti zlu sa dá 

bojovať jedine láskou a dobrotou. Tak, ako svätý Pavol hovorí: „Neodplácajte sa 

zlým za zlé alebo zlorečením za zlorečenie, ale naopak, žehnajte“ (1Pt 3,9). Ak 

človeku, ktorý nám robí zlo, ukážeme lásku, milosrdenstvo, dobrotu, tak sa skôr 

obráti. Ak uvidí našu láske, zistí, že robil zlo, tak zmení svoj život a dá sa na 

cestu pokánia. 
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Pozrime sa teraz do Starého zákona, na postavu Dávida. Spomeňme si, 

ako ho Šaul prenasledoval, hoci mu Dávid neurobil nič zlé, ba bol mu veľmi 

osožný. Raz, keď Dávid utekal pred Šaulom, vošiel do jaskyne. Ku tejto jaskyni 

prišiel aj Šaul. Dávida začali nahovárať, aby sa pomstil Šaulovi. Dávid však 

potajomky odťal okraj Šaulovho plášťa. A povedal: „Nech to Pán vzdiali odo 

mňa! Neurobím to svojmu pánovi!“ Keď sa to Šaul dozvedel, prestal 

prenasledovať Dávida, lebo videl, že nemá v sebe zlosť (porov. 1Sam 24,1-22). Na 

tomto príbehu vidíme, že hoci je to ťažké, ale je to veľmi osožné, ak svojmu 

nepriateľovi preukážeme lásku. Lebo jedine láska je jedinou silou, ktorá môže 

nepriateľa premeniť na priateľa, jedine láska má tvorivú a oslobodzujúcu moc. 

 

Pane, Ježišu Kriste, nauč nás, že odplatou nevyriešime nič. Udeľ nám 

milosť, aby sme pochopili, že jedine láska dokáže premieňať zlo. Nech konáme 

podľa tvojho milosrdenstva, a tak nasledujeme teba, nevinného baránka, ktorý si 

položil aj život za svojich nepriateľov. 

Amen. 

 

 

 


