
Streda 9. augusta 2017 

Piesne: ES č. 547, 285 

Text: Mt 5, 33 – 37 

„... Ale nech je vaša reč: áno – áno; nie – nie; lebo čo je nad to, je od zlého.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Sme Božím ľudom, preto všetko, čo robíme, je dôležité: aj to, čo hovoríme, aj spôsob, ako to 

hovoríme. Židovskí náboženskí predstavitelia si radi prispôsobovali Mojžišov zákon tak, ako 

im to vyhovovalo, aby v konečnom dôsledku vyzerali ako tí, ktorí ho neporušujú. Pritom 

niečo také ani vtedy, ani dnes nikto nik z ľudí nedokáže pre neustálu hriešnosť človeka. Tak 

bola v bežnej reči zneužívaná aj prísaha. Pán Boh ju dal ako veľmi vzácnu vec vyhradenú iba 

pre prípady, v ktorých ide o záležitosť mimoriadneho významu. V starozmluvných príbehoch 

sa s tým stretáme veľmi často (napr. 1M 24, 3 – 4). Zo záväznosti prísahy sa však postupom 

času stalo len „divadlo reči“. Židia prisahali na všetko možné z Božieho stvorenstva, aby 

v prípade nedodržania sľubu neboli vinní: veď neprisahali na meno Pánovo... Pán Ježiš 

svojimi slovami zosmiešňuje túto prax. Veď či nebo, či zem, či Jeruzalem, alebo čokoľvek 

iné, ba i hlava človeka – všetko patrí Bohu. Všetko je spojené s Božím menom. Zaprisahávať 

sa len preto, aby sme v očiach poslucháčov vyzerali hodnoverní, je zlé. Svoju pravdovravnosť 

pred ľuďmi nepotvrdíme, keď budeme prisahať „na zdravie svojich detí“ alebo na niečo iné. 

Pokiaľ som človek, ktorý si stojí za svojím slovom, nepotrebujem prisahať na nič a na nikoho. 

Ak som však človek lživých perí, čo bez rozmyslu povie čokoľvek a bez uváženia sľúbi 

čokoľvek, potom ani prísaha neurobí moju reč váženou a takou, na ktorú sa druhí môžu 

spoľahnúť. Pán Ježiš nechce popierať použitie prísahy v praxi, ale poukazuje na to, že to nie 

je lacná formulka, ktorá má zvýšiť dôveryhodnosť rečníka. Vyzýva nás k pravdivosti v reči 

a v slovách. Nech je teda naša reč áno – áno, alebo nie – nie, teda čistá a priama, bez ľsti 

a klamstva. Amen. 

 

Modlitba:  

Ďakujem Ti, Pane, za možnosť komunikovať s ľuďmi aj s Tebou. Prosím, dotkni sa mojich 

úst, prečisti každé moje slovo. Nech hovorím vždy vo vedomí Tvojej prítomnosti. Vyvaruj ma 

krivých prísah a márnych sľubov, na ktoré sa moji blížni nemôžu spoľahnúť. Nedovoľ môjmu 

jazyku zneužívať Tvoje meno. Chcem si brať príklad od Teba, milovaný môj Spasiteľ. Tvoje 

čisté a pravdivé slovo nech splynie s mojou rečou. Amen. 

 

Mgr. Eva Kahanová Bašková, námestná farárka v CZ ECAV Topoľčany 


