
3. po Veľkej noci – 3.5.2020 

Túžba 

Milí priatelia! 

Máj je často nazývaný mesiacom lásky. Neviem ako vy, ale ja nemám rada také škatuľkovanie, keď sa láska viaže na 

určité termíny. Napr. na Valentína alebo výročia svadieb alebo na mesiace. Láska by predsa mala byť súčasťou nášho 

života každý deň, nielen v nejaké špeciálne chvíle. Ona je to, čo potrebujeme dávať, ale aj prijímať. Bez nej sme 

jednoducho ničím. Ona nás identifikuje ako osoby. Ona určuje  to, čo je pre nás dôležité, na čo sa zameriavame, čo je 

podstatou nášho života. Láska, je ako keď sa rastlina ťahá ku slnku, lebo bez neho nevie žiť. Preto spolu s kázňou 

dostávate aj kvet, ktorý vám bude pripomínať, že láska je to, čo nám pomáha rásť (podobne ako slnko priťahuje 

rastlinku). Nech vás obklopuje láska ľudí, ale najmä tá Božia, pretože v nej dosahujeme všetko, čo potrebujeme pre 

tento i večný život. S pozdravom Martina Gdovinová, zborová farárka Vlachovo-Gočovo.  

 

„Bože, Ty si môj Boh, ja Teba hľadám. Po Tebe žízni moja duša. Po Tebe prahne moje telo ako zem suchá a bez vody, vyprahnutá. Tak som 
Ťa vyzeral vo svätyni, aby som videl Tvoju moc a slávu. Lebo Tvoja milosť je lepšia ako život a moje pery Ťa velebiť budú. Tak Ťa budem 

žehnať za svojho života a v Tvojom mene budem dvíhať dlane“ (Ž 63).  

 

Ján 21:7-8  „Tu povedal Petrovi učeník, ktorého Ježiš miloval: to je Pán! Keď Šimon Peter počul, že je to Pán, 

prehodil si plášť – bol totiž nahý – a hodil sa do mora. Ostatní učeníci prišli však na lodi, lebo neboli ďaleko od brehu, 

len asi na 200 lakťov a ťahali sieť s rybami“.  

 

Jeden citát hovorí: „láska nie je cit, láska je čin“. Podľa vlastnej skúsenosti asi by každý z nás pridal ešte slová, že láska  

to je drina. Ona neprichádza sama od seba. Možno zaľúbenie áno – cez pohľad, dobrý pocit, príjemne strávené chvíle. 

Ale láska – to je niečo, čo treba budovať, v čom sa treba snažiť, no keď sa na túto neľahkú cestu vyberieme, prinesie 

nám mnoho požehnania. Lebo už len to, že máme koho  milovať, že nás má kto milovať, je obrovským darom pre náš 

život. Skúste si urobiť zoznam ľudí, ktorí vás majú radi, možno zistíte, že je ich viac, ako ste si mysleli (nezabudnite 

prirátať aj mňa ). A zároveň si urobte zoznam tých, ktorých máte radi vy a tých určite tiež nebude málo. Lebo láska 

je podstatou nášho života a hoci  ju občas zužujeme na pocity, v skutočnosti si vyžaduje veľmi veľa síl, odvahy 

a schopností. Na čo však netreba zabúdať je, že my milujeme, lebo Boh prvý miloval nás (1 Jána 4:19).  

 

Zaoberáme sa staťou z evanjelia podľa Jána a jedno z hlavných postáv tohto príbehu je učeník Ján. Ján je apoštolom 

lásky (čítajte 1 list Jána). Môže písať o láske, pretože on sám ju zažil. Lásku svojho Majstra, ktorú Ježiš aj v tento 

moment prejavil svojim požehnaním. Nemali nič, po celonočnej námahe, nemali čo jesť. Tu však prišiel Ježiš a Jeho 
požehnanie naplnilo ich prácu úžitkom a siete rybami. Ján a aj ostatní učeníci zrazu zistili, že požehnanie to je láska 

a že láska sa prejavuje požehnaním cez úplne obyčajné dary (ryby). Práve to, že sa ich sieť naplnila rybami, Jánovi 

zaplo v srdci gombík poznania Ježiša Krista. Na základe tohto zážitku si pravdepodobne premietol v rýchlosti príbeh 

svojho života s Majstrom. Premýšľal nad všetkým, čo s Ním zažili a uvedomil si, kým Ježiš naozaj bol, čo dokázal, 

a že to, že je živý je  realita (nie nejaký prelud, blud alebo fatamorgána). Ježiš žije, stojí na brehu, žehná ich a prejavuje 

lásku plným priehrštím. To je Ten, ktorý ich miloval až na smrť...  

 

Ján preto hneď hovorí všetkým – no tak špeciálne sa obracia na Petra, ktorého tu máme zobrazeného ako hlavného 

pesimistu – že na brehu stojí Pán. Ján je vo svojich vyjadreniach krátky, no jasný. Žiadne opisy, zdĺhavé frázy, mnohé 

slová, iba jediná krátka veta,  v ktorej je však zhutnená celá jeho láska a viera: TO JE PÁN! Spoznal Ho preto, lebo 

vytiahli plnú sieť rýb, tak ako Ho spoznali emauzskí učeníci po lámaní chleba. Jednoducho: láska sa spája 

s konkrétnosťami, na základe ktorých môžeme poznať, že nás niekto miluje. Ježišova láska sa spája aj s krížom. On 

už nie je iba symbolom krutosti, ľudskej zloby, mamonárstva, prospechárstva, už to nie je symbol smrti. Kríž sa 

stal – vďaka láske Pána Ježiša Krista – symbolom milosti, odpustenia, nádeje, dobroty, obete a lásky.  

 

Keď Peter počul, že na brehu stojí Ježiš, neváhal. Jeho láska sa v tú chvíľu spája s túžbou, priam až vášňou. Aký 

ohromný rozdiel medzi Petrom v prvých veršoch tejto kapitoly a Petrom, o ktorom čítame, že si na seba dal iba plášť, 
hodil sa do mora a plával v ústrety Ježišovi, nečakajúc na to, kým sa loď pomaly dovlečie k brehu. Keď Peter počul: 

to je Pán – akoby zabudol na všetko, čo ho doteraz trápilo. Láska jeho Majstra odohnala všetok strach, obavy, 

hanbu, pýchu a frustráciu. Ježiš stojaci na brehu bol pre Petra zosobnením lásky, ktorá podáva ako prvá pomocnú ruku, 

ktorá ako prvá naťahuje ruku k človeku, ktorý je frustrovaný, smutný, sklamaný sám zo seba. Ježiš stojaci na brehu  pre 

Petra predstavuje lásku, ktorá dáva novú šancu a ktorá dokáže prijať aj márnotratného syna, nájsť zakotúľaný peniaz či 

tvrdohlavú ovečku. Je to láska, ktorá nielen hovorí: ľúbim ťa, ale ktorá koná, obetuje sa, zápasí a požehnáva tých, 

ktorých tak veľmi miluje.  

 

Peter bol vždy akčný, do všetkého sa hneď hnal, niekedy z neho môžeme mať pocit, že chce hlavou prebúrať múr, že je 

ochotný urobiť čokoľvek, že všetko zvládne. Ale doteraz to bolo len akési strohé prchké konanie. Teraz sa z neho stáva 

iný muž. Muž, ktorý sa nehanbí prejaviť city. Z Petra sa stáva muž, ktorý naozaj kvôli Kristovi urobí čokoľvek – 



dopláva k brehu, nechá sa prenasledovať, zomrie na kríži. A to všetko s vášňou veriaceho človeka, s túžbou po 

spoločenstve s Kristom.  

 

Ako veľmi nám chýba takáto vášnivá láska ku Kristovi. Viete prečo? Lebo aj my si musíme prejsť cestou, ktorou šiel 

Peter. Niekedy si totiž myslíme, podobne ako on, že Pána milujeme, že sme pre Neho ochotní urobiť čokoľvek. Ale až 

kríž preverí, či tomu tak naozaj je. Iba padnutie na dno, zistenie, že sme slabí a nedokážeme žiť bez Krista, iba Jeho 

odpustenia a túžba žiť inak, nám ukáže, že toto je Pán. Iba ak prestaneme riešiť, čo kto povie a svoju vieru 

prejavíme aj na verejnosti, aktívnym kresťanským životom, nielen slovami, ale aj skutkami, iba vtedy sa stane naša 

láska vášnivou. Blízkosť Ježiša Krista v nás dokáže zapáliť spaľujúci oheň vášnivej lásky voči Nemu. Iste nás čaká aj 

náročný život – Peter je toho príkladom – ale my už budeme vedieť, že Kristova láska dáva všetkému nový rozmer 

a zmysel. A keby sme aj museli trpieť či zomrieť pre Ježiša, urobíme to práve preto, že Ho milujeme, nie preto, že by 

to bola naša povinnosť. Musíme si prejsť Petrovou cestou, na ktorej sa naučíme milovať Ježiša nie preto, čo nám 

dáva, ale iba preto, kým On je. Iba preto, že On je Pán.  

 

Peter nechcel čakať ani minútu, chcel byť s Ježišom. Blízko pri Pánovi. Byť s milovaným Majstrom. To robí láska – 

vyvoláva v nás túžbu byť s tým, koho milujeme. Niekedy len treba prekonať krátku vzdialenosť, okamih, aby sa tak 

stalo. A to pred nami otvára otázku, na ktorú potrebujeme mať odpoveď: chceme byť s Ježišom Kristom dnes a raz aj 

vo večnosti? Túžime už umrieť a byť s Ním, ako to vyznáva apoštol Pavol: „túžim už umrieť a byť s Kristom a to by 

bolo iste omnoho lepšie“ (Filipským 1:21-26)? Kiežby sme aj my takto vášnivo zatúžili po Ježišovej blízkosti každý 

deň svojho života, aj vtedy, keď budeme odchádzať z tohto sveta. Kiežby nás láska priťahovala bližšie k Majstrovi tak, 

ako slnko priťahuje k sebe rastlinky. Lebo Ježiš už čaká na brehu a pripravuje nám miesto pri sebe, kde dostaneme 

všetko, čo potrebujeme. A tam sa láska voči Nemu stane ešte krajšou, vášnivejšou a naplní všetky naše túžby a potreby 

srdca. Amen.  

 

Modlitba: Pane Ježiši Kriste, Ty si Pán. My sme poznali a uverili, že si Kristus, Ten svätý Boží. Ale nie vždy dokážeme 

svoju lásku k Tebe vložiť do správnych slov a už vôbec nie do skutkov. Odpusť nám to. Prepáč nám, že naša láska 

k Tebe je málo pravdivá a vášnivá. Daj nám svojho Ducha, aby sme Ním vedení prijali to, že Ty nás miluješ 

a následne, aby sme my milovali Teba aj ľudí. Buď nám blízky a daj, aby sme dokázali prekonať aj tú poslednú 

vzdialenosť medzi Tebou a nami. A keď príde náš čas odísť z tohto sveta, daj nám uveriť tomu, že nás čakáš, ako náš 

Pán a Spasiteľ. Ďakujeme, že nás miluješ a preto v Tvojom mene takto voláme: Otče náš...  

 

Piesne: 155, 97 

 

A hoci by som vládol ľudským aj anjelským slovom - 

keby som lásku nemal, ani láska mňa, bol by som iba rozcvendžaným kovom, bol by som iba zvon, čo vyzváňa.  

A hoci by som prorokovať vedel a všetkým tajomstvám sa dotkol dna, 

hoci by som sa vyznal v každej vede a bola vo mne viera ohromná, 

čo hory preniesť môže, nič mi to nepomôže, 

keby som lásku nemal, ani láska mňa. 

A hoci by som rozdal všetko svoje zbožie aj svoje telo hodil do ohňa, 

nič mi to nepomôže, keby som lásku nemal, ani láska mňa. 

Láska je trpezlivá,  láska je dobrotivá, láska sa nenadúva, bez závisti sa díva, nie je neslušná, nie je sebecká, 

neobviňuje krivo  a nespráva sa divo, nad krivdou nezaplesá, len z pravdy raduje sa a všetko znáša, vieru vždy nájde, 

pretrpí všetko, nestráca nádej. 

Láska, tá nikdy neprestane - len z proroctiev nič neostane, len slová zmĺknu v tíšine a poznanie sa pominie. 

Je iba čiastočné, čo vieme, je čiastočné, čo predpovieme, ale keď príde dokonalé, to čiastočné sa rozplynie. 

Keď som bol ešte dieťa, vravel som ako dieťa, myslel som ako dieťa, na svojom ako dieťa stál - 

ale keď som sa mužom stal, som detské zvyky zanechal. 

Čo teraz vidíme, sú obrazy, sú to len zrkadlové odrazy, všetko je ako skryté za opar - no raz to uvidíme tvárou v tvár. 

Čo teraz viem, je iba malá čiastka. A budem vedieť až tam, v oblakoch, čo o mne vedel doteraz len Boh. 

Teraz však zostáva mi viera, nádej, láska, ale láska je najväčšia z tých troch. A nespráva sa divo, 

nad krivdou nezaplesá, len z pravdy raduje sa a všetko znáša, vieru vždy nájde, pretrpí všetko, nestráca nádej. 

(autor: Ľudovít Feldek) 

 

 

Rozhlasové pobožnosti v máji (rádio Regina): 6.5. / 13.5. /  20.5. / 27.5. vždy o 17:30 

Bohoslužby v televízii v máji: 9.5. na Trojke 17:20 repríza ekumenickej pobožnosti / 10.5. na Dvojke bohoslužby 

10:00 z Prešova / 23.5. na Trojke bohoslužby 17:20 z Dúbravky / 24.5. na Dvojke bohoslužby 10:00 z Dúbravky  


