
Zamyslenia na týždeň po 19. nedeli po Svätej Trojici 
 

Sobota 13. októbra 2018 

Piesne: ES č. 483, 493 

Text: Mt 5, 17 – 24 

„17Nemyslite si, že som prišiel zrušiť zákon alebo prorokov; neprišiel som zrušiť, ale naplniť; 

18lebo veru vám hovorím: Dokiaľ sa nebo a zem nepominú, nepominie sa ani jediné 

písmenko, ani jediná čiaročka zo zákona, kým sa všetko nestane. 19Kto by teda zrušil čo aj 

len jedno z týchto najmenších prikázaní, a tak učil ľudí, bude pomenovaný najmenším v 

kráľovstve nebeskom; ale kto by konal a učil (podľa nich), bude pomenovaný veľkým v 

kráľovstve nebeskom. 20Lebo hovorím vám: Ak vaša spravodlivosť nebude dokonalejšia ako 

zákonníkov a farizejov, nikdy nevojdete do kráľovstva nebeského. 21Počuli ste, že otcom bolo 

povedané: Nezabiješ; kto by však zabil, prepadne súdu. 22Ale ja vám hovorím: Každý, kto sa 

hnevá na brata, prepadne súdu, a kto by bratovi povedal: Hlupák! - prepadne najvyššiemu 

súdu; kto by mu však povedal: Blázon! - prepadne ohnivému peklu. 23Keby si teda prinášal 

dar na oltár, a tam by ti prišlo na um, že tvoj brat má niečo proti tebe, 24nechaj svoj dar tam 

pred oltárom a odíď; najprv sa zmier s bratom, a potom príď a obetuj svoj dar“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom:  

Z pozemského života Pána Ježiša Krista vieme, že On zo všetkého najviac nemal rád a z celej 

svojej duše nenávidel pokrytectvo. Takými boli za čias pozemského života Pána Ježiša 

farizeji a zákonníci. To preto nachádzame v evanjeliách tak veľa ostrých Ježišových slov voči 

nim. Z nášho dnešného prečítaného textu sú dôležité slová: „Ak vaša spravodlivosť nebude 

dokonalejšia ako zákonníkov a farizejov, nikdy nevojdete do kráľovstva nebeského.“ 

Zákonníci a farizeji totižto najlepšie a najdokonalejšie poznali zákon a prorokov, všetko mali 

v malíčku. Avšak oni podľa týchto svojich dokonalých znalostí len učili druhých, ale sami 

podľa toho vôbec nežili. Platilo o nich naplno príslovie: Vodu káže a víno pije. Preto Pán 

Ježiš v reči na Hore blahoslavenstiev hovorí: „Ak vaša spravodlivosť nebude dokonalejšia 

ako zákonníkov a farizejov, nikdy nevojdete do kráľovstva nebeského.“ Náš drahý Pán Ježiš 

Kristus zo všetkého najviac miluje pravdu a úprimnosť, pokoru a poníženosť. Túži po tom, 

aby človek aj skutočne žil to, čo hovorí. Ak to tak bude, potom ani slová nebudú potrebné, 

lebo sám život bude svedčiť o tom, že to človek myslí vážne, že to nepredstiera, že to nehrá, 

že sa nepretvaruje, že nenosí masku, že nie je pokrytec. Ľudia možno mnohé veci nevidia, dá 

sa pred nimi veľa skryť, ale pred Božím okom nič neukryjeme. On vidí náš život celý ako na 



dlani. A preto: zložme zo svojej tváre masku a ukážme svoju pravú tvár, akí vlastne sme. Sme 

úbohí hriešnici, ktorí potrebujú milosť Božiu presne tak, ako aj ostatní naši blížni. Nie sme 

o nič viac a o nič menej ako oni. Silu žiť pravý, skutočný a nefalšovaný život pred Bohom 

i pred ľuďmi nám dá práve On – autor reči na Hore blahoslavenstiev, náš drahý Spasiteľ 

a Vykupiteľ Pán Ježiš Kristus. Amen. 

 

Modlitba: 

Pane Ježiši Kriste, ďakujeme Ti za Tvoje čisté a jasné slovo o tom, aký má byť život človeka 

na zemi pred Tebou aj pred ľuďmi. Nie pokrytecký, formálny a falošný, ale skutočný, 

úprimný a pravdivý. Pomôž nám žiť tak, aby raz aj nad nami a aj nad naším životom 

nemuselo zaznieť Tvoje: Beda vám. Kiež náš život jasne svedčí o úprimnosti našich slov. 

Vďaka Ti buď za milosť a lásku, ktorých sa nám od Teba vždy v hojnosti dostáva. Vďaka za 

Tvoju obeť na kríži, ku ktorému môžeme zložiť všetku faloš a neúprimnosť nášho 

doterajšieho života a v Tvojej sile povstať v ústrety novému životu, životu dokonalejšiemu, 

ako bol život zákonníkov a farizejov, aby sme raz otvorenými bránami mohli vojsť do 

kráľovstva nebeského. Amen. 
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