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Štvrtok 19. januára 2017 

Piesne: ES č. 232, 246 

Text: Mt 17, 24 – 27 

„Čo myslíš, Šimon? Od koho berú zemskí králi clo alebo daň? Od svojich synov, a či od cudzích? 

Keď odpovedal, že od cudzích, riekol mu Ježiš: Synovia sú teda oslobodení.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Evanjelium podľa Matúša je obsahovo veľmi bohaté a myšlienkovo rozmanité, nakoľko 

pojednáva aj o Ježišových činoch, o ktorých sa iní evanjelisti vôbec nezmieňujú. Taká je aj stať 

Ježiš platí daň. V našom texte ide o chrámovú daň. Každý Žid mužského pohlavia, starší ako 

dvadsať rokov,  bol povinný odovzdať túto chrámovú daň v sume dvoch drachiem. Jedna 

drachma za čias Ježiša bola cenou napríklad jednej ovce; v prepočte na striebro to bolo 4,55 g 

striebra. Táto chrámová daň sa zväčša vyberala pol mesiaca pred slávnosťou Veľkej noci. 

Vkladala sa do chrámovej pokladnice a slúžila na kultové použitie. Vyberanie chrámovej dane sa 

konalo na základe Hospodinovho poverenia z 2M 30, 11 – 16: Daň na svätyňu. Zaujímavosťou 

je, že kňazi boli od platenia tejto dane oslobodení. Ježiš by tiež mal právo byť oslobodený od 

dane, no z iného dôvodu: bol Synom Otca Boha, ktorému patrí chrám, a takéto postavenie voči 

Bohu ani chrámu nemá žiadny člen izraelského národa. Ježiš Petrovi vysvetľuje svoj názor na 

platenie chrámovej dane: tak, ako je oslobodený Syn od chrámovej dane, tak sú oslobodení aj 

synovia. Svoje vysvetlenie dokladá príkladom z prostredia kráľov: ak sú synovia kráľov 

oslobodení od daní, ktoré ich otcovia požadujú a vyberajú od cudzích, od svojich poddaných 

a podmanených národov, tak je od chrámovej dane oslobodený Ježiš ako Syn, ale aj synovia 

nebeského kráľa. Podľa toho sú Ježiš ako Boží Syn a Peter ako „brat Božieho Syna“ oslobodení 

od chrámovej dane. Bezprostredne vedľa tohto Ježišovho nároku je Jeho dobrovoľné pripútanie 

k zákonu a chrámu, a preto Ježiš zaplatí chrámovú daň za seba i za Petra, aby nikoho nepohoršili. 

Ako Boží Syn to urobí formou zázraku. Takto Pán dáva daňovú záležitosť do poriadku predtým, 

ako poslednýkrát odíde do Jeruzalema, kde očistí chrám a poukáže na seba, kto v skutočnosti je. 

Syn Boží, ktorý zaplatí tú najvyššiu daň, dá svoj život ako výkupné za mnohých, aby dosiahli 

večné vykúpenie. Amen. 

 

Modlitba:  

Nebeský Bože, Otče nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista, prichádzame s veľkou vďakou i v túto 

chvíľu pred Teba, keď si naplno uvedomujeme, že sme Tvoje deti, že sa môžeme menovať synmi 

a dcérami nebeského Otca. V pokore svojich sŕdc ďakujeme za obeť Tvojho Syna Ježiša Krista, 

za to, že zaplatil za nás tú najvyššiu daň, svoj svätý život, aby sme nestratili možnosť byť 

i naďalej Božie deti. Amen. 
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