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Pondelok 17. októbra 2016  

Text: Mt 5, 38 – 39 
38Počuli ste, že bolo povedané: Oko za oko, zub za zub. 39Ale ja vám hovorím: Neprotivte sa 

zlému! Naopak: Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nastav mu aj druhé 

Piesne: ES č. 257, 483 

Zamyslenie nad Božím slovom: 
Veľmi dobre známe sú príslovia Oko za oko, zub za zub alebo Aký požič, taký vráť. Tak bol 

zadefinovaný aj mojžišovský zákon, aby chránil ľudí pred bezuzdnosťou. Náš Spasiteľ však 

požiadavku zákona ešte sprísňuje, keď nám hovorí, aby sme konali nad rámec odplaty, a to 

neodplácaním sa: neodplácať sa telesným úderom; nesúdiť sa, ale pomôcť; namiesto odmietnutia 

človeka ho sprevádzať; požičať a neočakávať vrátenie… Veľmi podobne vyznieva aj druhé 

napomenutie Pána Ježiša zo zákona o správaní sa k nepriateľom: nie nenávidieť, ale milovať. 

Milovať toho, kto nám dobre robí, je prirodzené, ale milovať aj nepriateľa – to je Božie, lebo 

Hospodin dáva svoje požehnanie úrodnej zeme každému rovnako. Milovať znamená dobrorečiť, 

modliť sa za druhých, pozdravovať ich, a to všetkých ľudí bez rozdielu. 

Ak by sme boli k sebe úprimní, tak by sme si museli priznať, že nevieme splniť ani predpisy 

Mojžišovho zákona o vzájomnom správaní: odplatiť len do tej miery, ako mi bolo ublížené, 

a nenávidieť nepriateľa len do tej miery, ako mi je nepriateľom. Musíme si priznať, že sami zo 

seba nevieme plniť požiadavky zákona. Jedine vtedy, keby sme boli dokonalí, ako je dokonalý 

náš Otec nebeský. Byť dokonalý – svätý? Naša odpoveď väčšinou znie: Nedá sa! Kristus to však 

myslí vážne ako rozkaz pre nás, kresťanov. V našej moci nie je stať sa dokonalými, a preto 

prichádza moc Božia. Duch Svätý, ktorý je svätý – dokonalý, jediný v nás môže spôsobiť 

dokonalosť. Kto verí v Spasiteľa Ježiša Krista, znovu sa narodil a má Ducha Svätého, ktorý 

v kresťanovi pôsobí dokonalosť. 

Objavujme Božiu dokonalosť v nás aj skrze naplnenie zákona, ktoré nám dá konať Duch Svätý. 

V moci Božej sa nebudeme odplácať a súdiť, ale pomáhať, požičiavať, sprevádzať… Budeme 

milovať aj svojich nepriateľov a prejavovať to dobrorečením, modlitbou a láskavým pozdravom. 

Amen. 

Modlitba: 

Drahý náš Spasiteľ, Pane Ježiši Kriste, ďakujeme Ti, že nás napomínaš a ukazuješ nám, že sami 

od seba nie sme schopní naplniť zákon. Tak sme mohli poznať, že sme hriešne pokolenie. 

Ďakujeme Ti za veľkú lásku, že si nám skrze vieru v Teba daroval možnosť byť oslobodenými 

spod zlorečenstva zákona a že sme prijali dar Ducha Svätého, aby sme mohli žiť novým 

spôsobom života. Prosíme Ťa, daj nám každodenne konať skutky Tvojej Božej lásky cez 

neodplácanie sa a milovanie aj nepriateľov. Amen. 
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