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Piatok 28. októbra 2016 

Text: Mt 18, 15 – 20 
15Keby tvoj brat zhrešil [proti tebe], choď a pokarhaj ho medzi štyrmi očami. Ak ťa poslúchne, 

získal si svojho brata; 16ak ťa neposlúchne, vezmi so sebou ešte jedného alebo dvoch, aby všetko 

bolo zistené svedectvom dvoch alebo troch svedkov. 17Ak ich neposlúchne, povedz to 

cirkevnému zboru; ak neposlúchne ani cirkevný zbor, nech ti je ako pohan a colník. 18Veru, 

hovorím vám: Čokoľvek zviažete na zemi, bude zviazané na nebi, a čokoľvek rozviažete na zemi, 

bude rozviazané na nebi. 19A zase vám hovorím: Ak sa dvaja z vás dohodnú na niečom na zemi, 

že budú prosiť o to, dostane sa im toho od môjho Otca, ktorý je v nebesiach. 20Lebo kde sa dvaja 

alebo traja zhromaždili v mojom mene, tam som medzi nimi.  

Piesne: ES č. 558, 329 

Zamyslenie nad Božím slovom: 
Ako veľmi sa snažíme o dobré vzťahy! Či už to je v manželstve, vo vzťahu k deťom alebo 

rodičom, či v práci, so susedmi, ale aj v kresťanskom spoločenstve. Pod vplyvom dnešnej 

konzumnej doby je stále náročnejšie zotrvávať v hodnotných vzťahoch a pri nezhodách 

obnovovať narušený vzťah. Čo by na naše správanie k sebe navzájom povedal Pán Ježiš? Jeho 

slová nám aj v tomto čase môžu pomôcť k dobrému. Kristus podáva podrobný návod, ako 

spolunažívať v spoločenstve aj vtedy, keď podliehame hriechu a keď sme v pokušení zanechať 

vybudované porozumenie a väzby. Jedno z Jeho osvedčených pravidiel je, že jeden je 

zodpovedný za druhého a dáva pozor na blížneho. Ježiš prikazuje, že keď spoznáš vinu brata 

alebo sestry vo viere, nesmieš zostať ticho, ale tvojou povinnosťou je pomôcť mu priznať vinu. 

Nám sa často stáva presný opak. Namiesto toho, aby sme medzi štyrmi očami pomohli v láske 

priznať vinnému chybu, rozoberieme vážnosť celej situácie s niekým tretím. Modlievajme sa 

preto za to, aby sme pri chybe človeka reagovali v láske, vedeli sa čestne zachovať, taktne 

a múdro ho napomenúť, ako sa to patrí na vyzretú osobnosť kresťana. Ak naše napomenutie 

neprivedie vinníka k pokániu a čistote života, je dobré prizvať si na pomoc svedka. To pomôže 

zvýšiť autoritu napomenutia a vyhneme sa tak prekrúteniu pravdy. Ak ani prizvanie svedka 

nepomôže k ľútosti nad hriechom, dohovorí cirkev so slovom Božím. Veď Pán Ježiš ukazuje, že 

prijatie hriešnika v láske nie je fráza alebo nejaký napísaný správny postup, ale pravý život. 

Prijíma colníkov, hriešnikov, aby nikto nebol odlúčený od lásky Božej. Toto je ten správny 

postup nápravy hriechom poznačeného vzťahu a čistoty života. Ako často sa však voči tomuto 

postupu Pána Ježiša prehrešujeme! S inými sa rozprávame o chybách druhých, a pritom často 

posúvame informácie do iných rovín. Amen. 

Modlitba: 
Milostivý náš Otče, ďakujeme Ti za zhovievavosť k nášmu konaniu, slovám a myšlienkam. 

Vieme, že vo svojich vzťahoch zlyhávame a nie sme blížnymi pre tých, ktorí potrebujú našu 

pomoc. Prosíme, odpusť nám pre dielo Pána Ježiša a nauč nás svojmu múdremu počínaniu, nech 

si nachádzame medzi sebou cestu porozumenia a lásky. Prosíme o dar múdrosti, aby sa 

umenšovalo naše hriešne počínanie a bolo zjavné Tvoje svetlo, ktoré prežaruje temno ľudského 

života. Buď oslávený v našom živote. Amen. 

Mgr. Viera Zaťková Pališinová, námestná farárka v CZ ECAV Švábovce (TAS) 


