
Pondelok 7. augusta 2017 

Piesne: ES č. 253, 314 

Text: Mt 7, 13 – 20 

„Varujte sa falošných prorokov, ktorí prichádzajú k vám v ovčom rúchu, ale vo vnútri sú 

draví vlci. Po ovocí poznáte ich. Či oberajú z tŕnia hrozno alebo z bodľačia figy? Tak každý 

dobrý strom rodí dobré ovocie, ale planý strom rodí zlé ovocie.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom:  

Tieto slová nám dnes kladie Pán Ježiš na naše srdcia. Chcú nám poslúžiť s úmyslom dobrej 

rady, ale aj ako výstraha. Reč je o falošných prorokoch, ktorí k nám prichádzajú nie raz 

v ovčom rúchu, ale s úmyslom nás zožrať ako bezbranné ovce. Ako rozoznať falošného 

proroka? Ako spoznať, či daný človek má s nami dobrý úmysel? Toto sa mnohokrát sami 

seba pýtame, keď nevieme, či máme dôverovať tomu, čo naše uši počujú. Toľkokrát sme sa 

sklamali, toľkokrát sme boli podvedení, toľkokrát sme padli komusi do pasce. Mnohí 

prichádzajú v Božom mene, používajú sväté slová. No ako spoznať, či to, čo hovoria, ozaj 

pochádza od Hospodina? Pán Ježiš nám radí, že všetko chce čas. Tak ako strom, ktorý musí 

vyrásť, zakvitnúť, dozrieť. Záhradkári vedia, že toto je proces, ktorý trvá dlhší čas. A potom, 

keď prídeme k stromu a odtrhneme si ovocie, až vtedy zistíme, či je plané, alebo chutné. 

Mnohé stromy na jar kvitnú bohato, presne tak, ako mnohí proroci bohato hovoria. No až po 

ovocí ich spoznáme. Prosme Hospodina, nech nám zosiela Ducha Svätého, ktorý nám pomôže 

skúmať srdcia mnohých prorokov. Ako Kristova cirkev musíme stále viesť modlitebný život. 

A Boh nám dá poznať pravdu. Otvorí naše duchovné oči, aby sme mohli vidieť, odkiaľ 

vychádzajú pohnútky ľudí, čo prichádzajú v Božom mene. Amen. 

 

Modlitba:  

Drahý Otče náš nebeský, dnes Ťa prosíme o dar Ducha Svätého, aby nám pomáhal 

rozoznávať prorokov, ktorých prichádzajú v Tvojom mene. Uznávame že mnohokrát sa nám 

nechce čakať, a potom nie raz bývame sklamaní, keď vychádza pravda na povrch. Prosíme 

Ťa, nech aj my sami môžeme prinášať dobré ovocie života. Uvedomujeme si, že Tvoja cesta 

za dobrým ovocím býva často tŕnistá, ale Ty nás neopustíš, ako si neopustil ani svojho Syna 

na kríži, keď trpel za naše viny. Bože, stoj pri nás a veď naše kroky po svojich cestách. Amen. 
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