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Sobota 8. apríla 2017 

Piesne: ES č. 554, 648 

Text: J 11, 46 – 57 

„Preto veľkňazi a farizeji zvolali radu a vraveli: Čo robiť? Lebo ten človek činí mnohé 

znamenia...“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom:  

Slovo farizeji v hebrejčine a aramejčine znamená oddelení. Z evanjelií sa dozvedáme, že Ježiš 

mal často dočinenia s touto náboženskou skupinou. Farizeji boli horliví Židia, ktorí verne 

zachovávali zákon a striktne dodržiavali pravidlá kultovej čistoty. Farizeji netrpezlivo očakávali 

príchod Božieho kráľovstva, Mesiáša, a tvrdili, že aj podrobné skúmanie zákona môže urýchliť 

Jeho príchod. Farizeji boli pokladaní za vzor zbožného a spravodlivého života. No v izraelskej 

spoločnosti bolo mnoho ľudí, ktorí neboli na takej vysokej náboženskej úrovni ako farizeji. 

Všetkými týmito ľuďmi – a bolo ich mnoho – farizeji opovrhovali a nemali ich radi. Ježiš útočil 

na farizejov hlavne kvôli formalizmu ich náboženského konania, duchovnej pýche a pokrytectvu 

u niektorých. Keď Ježiš konfrontoval farizejov, povedal im: „Beda vám, zákonníci a farizeji-

pokrytci, že sa podobáte obieleným hrobom, ktoré sa zvonku zdajú krásnymi, ale vnútri sú plné 

umrlčích kostí a všelijakej nečistoty. Tak aj vy navonok zdáte sa ľuďom spravodlivými, ale vnútri 

ste plní pokrytectva a neprávosti.“ (Mt 23, 27 – 28) Pán Ježiš odhalil podstatu ich zbožnosti, 

skutočný motív, ktorým bola túžba po obdive a chvále. Poukázal na rozpor medzi pekným 

náboženským vonkajškom na jednej strane a medzi vnútrom, ktoré je plné nečistoty. Pán Boh 

nemá záujem o poslušnosť, ktorá sa odohráva iba na povrchu ľudského života, ale žiada od 

človeka poslušnosť, ktorá má svoj podklad hlboko v bytosti človeka. Premýšľajme nad tým, čo 

všetko robíme my, aby sme navonok duchovne dobre vyzerali. Aké sú naše motívy a myšlienky? 

Môžeme chodiť do kostola, pekne sa modliť a priateliť sa s kresťanmi. Ak však naše správanie 

nie je v súlade s tým, čo hovoríme, tak je to len hra na zbožnosť. Božie slovo nás napomína, aby 

v našich životoch bola láska z čistého srdca, dobrého svedomia a z nepokryteckej viery. Tieto 

vnútorné postoje by sa mali ukázať v našich slovách a skutkoch. V tomto pôstnom čase 

nahliadnime za pekný náboženský zovňajšok. Poďme bližšie k Ježišovi a Jeho slovu, aby nám 

skrze Ducha Svätého ukázal, čo je v našich životoch nesprávne. Je oslobodzujúce vymeniť 

falošnú duchovnú reputáciu za skutočný, životodarný charakter, ktorý pramení zo života s Pánom 

Ježišom Kristom. Amen.  

 

Modlitba:   

Pane Ježiši Kriste, prosíme Ťa, očisti nás od všetkej falošnej zbožnosti, od pýchy a sebestačnosti. 

Pomôž nám objaviť Tvoju lásku a dávať jej potom v našom živote aj podobu. Amen. 
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