
diel deviaty... 



PREDSAVZATIE 
z minulého 
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Ako sme 
dopadli?  
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Tento spôsob života nie je 
podmienka, ktorú keď 

„pretrpíme“, tak budeme 
vpustení do Neba. 

Tento spôsob života, žitý v 
spoločenstve s Bohom, JE 

Nebom! 
Ak ho tak žijeme, sme v 

Nebi. 
Ak ho tak nežijeme, 

ostávame vo svete, čiže v 
Pekle... 



Máte nejaké 
otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky? 
 



Kráľovstvo verzus svet (Mt 5,13-20) 

13 Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí chuť, čím ju osolia? Už nie je na nič, 
len ju vyhodiť von, aby ju ľudia pošliapali.  14 Vy ste svetlo sveta. 
Mesto postavené na návrší sa nedá ukryť.  15 Ani lampu nezažnú a 
nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým, čo sú v 
dome.  16 Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše 
dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach.  17 
Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov; neprišiel som 
ich zrušiť, ale naplniť.  18 Veru, hovorím vám: Kým sa nepominie nebo 
a zem, nepominie sa ani jediné písmeno, ani jediná čiarka zo Zákona, 
kým sa všetko nesplní.  19 Kto by teda zrušil jediné z týchto prikázaní, 
čo aj najmenšie, a tak by učil ľudí, bude v nebeskom kráľovstve 
najmenší. Ale kto ich zachová a tak bude aj učiť, ten bude v 
nebeskom kráľovstve veľký.  20 Preto vám hovorím: Ak vaša 
spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov, 
nevojdete do nebeského kráľovstva.  (Mt 5,13-20 SSV) 



Soľ zeme 

13 Vy ste soľ zeme. Ak 
soľ stratí chuť, čím ju 
osolia? Už nie je na 
nič, len ju vyhodiť von, 
aby ju ľudia pošliapali.  
14 Vy ste svetlo sveta. 
Mesto postavené na 
návrší sa nedá ukryť.  
15 Ani lampu nezažnú 
a nepostavia pod 
mericu, ale na 
svietnik, aby svietila 
všetkým, čo sú v 
dome.  16 Nech tak 
svieti vaše svetlo pred 
ľuďmi, aby videli vaše 
dobré skutky a 
oslavovali vášho Otca, 
ktorý je na nebesiach. 

• Soľ – „Sůl se používala k ochucení potravy (viz Job 6, 6), ke 
konzervování a čištění, byla nedílnou součástí každé oběti* (viz Lv 
2,13, Ez 43, 24). Forma 2. osoby množného čísla zachovává způsob 
oslovení započatý v 5,11-12.“  (Ak nie je uvedené inak, Sacra Pagina) 

„Společenství je solí, když má chuť blahoslavenství. Ta nás obdarují 
věděním a dávají nám chuť (sapere = „mít chuť")“ (Silváno Fausti) 

• zeme – gr. ge, čiže zem ako planéta. zaznieva tu apoštolský 
imperatív: sme zodpovední za celú zem, cez nás do nej prúdi „chuť 
Božieho Kráľovstva“ a povznáša samotný svet na novú rovinu: 
„Kresťanstvo rástlo starým dobrým spôsobom: poskytovalo lepší, 
šťastnejší a bezpečnejší spôsob života.“ (Kenneth Woodw ard, 
Newsweek).  

Súčasne zvrat „soľ zeme“ naznačuje aj spôsob tohto 
evanjelizovania: prostá prítomnosť uprostred sveta v celej 
radikálnosti, „chuti“ a jase Kráľovstva, ktorá strháva svojou vlastnou 
krásou, svojim vlastným príkladom – slová sú už len komentárom. 
* „Priveď ich pred Pána, kňazi nech ich posypú soľou a obetujú ich Pánovi ako celopaly.“ 

(Ez 43,24 SSV); „Každý obetný dar potravinovej obety posolíš soľou a nikdy nesmie 
chybovať soľ zmluvy s tvojím Bohom pri tvojich potravinových obetách. Každú svoju 
obetu budeš prinášať so soľou.“ (Lv 2,13 SSV) 



Soľ zeme 

13 Vy ste soľ zeme. Ak 
soľ stratí chuť, čím ju 
osolia? Už nie je na 
nič, len ju vyhodiť von, 
aby ju ľudia pošliapali.  
14 Vy ste svetlo sveta. 
Mesto postavené na 
návrší sa nedá ukryť.  
15 Ani lampu nezažnú 
a nepostavia pod 
mericu, ale na 
svietnik, aby svietila 
všetkým, čo sú v 
dome.  16 Nech tak 
svieti vaše svetlo pred 
ľuďmi, aby videli vaše 
dobré skutky a 
oslavovali vášho Otca, 
ktorý je na nebesiach. 

• Ak soľ stratí chuť – gr. moraino – zhlúpnuť, spôsobiť, že obsah 
niečoho sa stane nezmyselným, stratí zmysel. Nezmysel, 
nezmyselnosť. „I když sůl neztrácí svou slanost, může být 
znehodnocena (v evangelijním textuje dosl. „stane se pošetilou" - 
pozn. překl.), takže její slanost se zmenší (viz Plinius Starší, Kapitoly o 
přírodě [Naturalis historia ], 31.44.95).“ 

• Nie je nanič – a to hneď z dvoch dôvodov: Ak človek nie je soľou – 
a teda nie je synom (dcérou) Boha – a teda ani spoločenstvo viac nie 
je Božou rodinou, ani Božím Kráľovstvom – tak aký význam ešte 
môže mať? Nepomôže sebe (nespasí sa), nepomôže ani svetu, 
v ktorom jestvuje (nepretvorí ho), ani dielu Kráľovstva,... je teda 
úplne zbytočným! Úplne a dokonale! „Ale nespasí sa, hoci je 
začlenený do Cirkvi, kto nezotrvá v láske, lebo zostáva síce v lone 
Cirkvi ,telom‘, ale nie ,srdcom‘.““ (KKC 837). „Učedník, který nemá 
Kristovu chuť, je k ničemu a nikomu nemůže být prospěšný.“ (Silváno 
Fausti). 
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Stratiť chuť znamená...: 
Viac nás zaujíma, čo a koľko 
máme, než svätosť a dokonalosť v 
láske. 

Sme zmierení so zlom, zvykli sme 
si naň – aj u seba, nazývame ho 
„krehkosťou“ a považujeme ho za 
normálne. 

Netúžime po Božom kráľovstve. 

Ľudia okolo nás a ich spása sú nám 
ľahostajní, staráme sa aj po 
náboženskej stránke len sami o 
seba. 

Ani nepracujeme na tom, aby svet 
bol lepší pre všetkých ľudí. 

A už vôbec nie sme ochotní 
podstúpiť pre to námahu,  obetu, 
či dokonca prenasledovanie. 



Soľ zeme 

13 Vy ste soľ zeme. Ak 
soľ stratí chuť, čím ju 
osolia? Už nie je na 
nič, len ju vyhodiť von, 
aby ju ľudia pošliapali.  
14 Vy ste svetlo sveta. 
Mesto postavené na 
návrší sa nedá ukryť.  
15 Ani lampu nezažnú 
a nepostavia pod 
mericu, ale na 
svietnik, aby svietila 
všetkým, čo sú v 
dome.  16 Nech tak 
svieti vaše svetlo pred 
ľuďmi, aby videli vaše 
dobré skutky a 
oslavovali vášho Otca, 
ktorý je na nebesiach. 

• vyhodiť von a pošliapať – Ba ešte viac! Na jednom mieste Ježiš 
hovorí farizejom a zákonníkom: „Beda vám, zákonníci, lebo ste vzali 
kľúč poznania! Sami ste nevošli, a tým, čo chceli vojsť, ste zabránili. 
(Lk 11,52 SSV)“  

Ak si uzurpujeme meno „Cirkev“, „farnosť“, „kresťania“ – ale nie sme 
nimi! – tak nielenže sami nevchádzame, ale tým, že „zatieňujeme 
Krista“, bránime aj iným, aby Ho spoznali v Jeho skutočnej kráse 
a mohli sa tak sami stať Jeho učeníkmi. Nezaslúži si to vari „pomstu“ 
a trest „vyhodením a pošliapaním“??? 

Porov.: „Beda svetu pre pohoršenie! Pohoršenia síce musia prísť, ale 
beda človekovi, skrze ktorého pohoršenie prichádza!“ (Mt 18,7 SSV) 
– pričom samotné slovo „pohoršenie“ má význam v zmysle prekážky, 
kvôli ktorej sa iný potkne a padne, alebo ktorá mu zabráni niekam 
vojsť. V tomto prípade ak iným zabraňujeme skutočne spoznať a 
prijať Krista a tým ich vrháme naspäť, do hriechu! 



Svetlo sveta 

13 Vy ste soľ zeme. Ak 
soľ stratí chuť, čím ju 
osolia? Už nie je na 
nič, len ju vyhodiť von, 
aby ju ľudia pošliapali.  
14 Vy ste svetlo sveta. 
Mesto postavené na 
návrší sa nedá ukryť.  
15 Ani lampu nezažnú 
a nepostavia pod 
mericu, ale na 
svietnik, aby svietila 
všetkým, čo sú v 
dome.  16 Nech tak 
svieti vaše svetlo pred 
ľuďmi, aby videli vaše 
dobré skutky a 
oslavovali vášho Otca, 
ktorý je na nebesiach. 

• svetlo – „V pozadí je Iz 2,2-5. Obraz světlaje součástí pozvání, 
kterého se dostalo Izraeli: „Nuže, dome Jákobův, choďme v 
Hospodinově světle!" (Iz 2,5; ČEP)*. V Iz 42,6 a 49,6 je Izrael povolán 
k tomu, aby byl „světlem národů". Pavel navazuje na téma povolání 
Izraele v Řím 2,19 („světlem těch, kdo jsou ve tmě").“ 

Toto Svetlo sa teraz zhmotnilo v osobe Ježiša Krista – a z Neho sa 
„prelieva“ na tých, ktorí sa Ním nechajú prežiariť. Lebo ak nie – 
potom nie sú učeníkmi Krista a ako by aj mohli! 

„Kdo „zná" Krista, je světlo: identita je významnost. … V něm jsme 
osvíceni, přicházíme ke světlu své skutečnosti, rodíme se jako synové. 
A ten, kdo je osvícen, svítí dál ostatním lidem.“ (Silváno Fausti) 

 

*„2 Na konci dní bude upevnený vrch Pánovho domu na temene hôr a vyčnievať bude 
nad pahorky; i budú sa naň hrnúť všetky národy. 3 Prídu mnohé kmene a povedia: "Hor' 
sa, vystúpme na vrch Pánov, do domu Jakubovho Boha, nech nás poučí o svojich cestách 
a budeme kráčať jeho chodníkmi." Lebo zo Siona vyjde náuka a Pánovo slovo z 
Jeruzalema. 4 Rozsudzovať bude medzi národmi a naprávať početné kmene, takže si z 
mečov ukujú radlá, zo svojich kopijí viničné nože. Národ proti národu nezdvihne meč a 
nebudú sa viac priúčať boju. 5 Hor' sa, dom Jakubov, kráčajme vo svetle Pánovom!“ 
(Iz 2,2-5 SSV) 



Svetlo sveta 

13 Vy ste soľ zeme. Ak 
soľ stratí chuť, čím ju 
osolia? Už nie je na 
nič, len ju vyhodiť von, 
aby ju ľudia pošliapali.  
14 Vy ste svetlo sveta. 
Mesto postavené na 
návrší sa nedá ukryť.  
15 Ani lampu nezažnú 
a nepostavia pod 
mericu, ale na 
svietnik, aby svietila 
všetkým, čo sú v 
dome.  16 Nech tak 
svieti vaše svetlo pred 
ľuďmi, aby videli vaše 
dobré skutky a 
oslavovali vášho Otca, 
ktorý je na nebesiach. 

• sveta – Na rozdiel od výroku o soli tu je použité slovo kosmos, čiže 
svet v zmysle ľudskej spoločnosti. Nový zákon používa toto slovo 
ako opak Božieho kráľovstva, svet, „kosmos“, je pod vládou Zlého a 
odráža jeho zlo a hriech. „V Novém zákoně má [slovo kosmos] 
zápornou konotaci. „Tento" svět je totiž uspořádán na základě bažení 
po vlastnění, moci a vnějším dojmu (1 Jan 2,16) s jeho klamným 
kouzlem, které působí, že se zdá dobrý, krásný a žádoucí (Gn 3,6). Se 
synovským životem tento klam padá a světu se vrací pravda jeho 
krásy.“ (Silváno Fausti). 

• nepostavia pod mericu – Znova tu zaznieva apoštolský imperatív. 
Nie sme svetlom len sami pre seba, ale pre celý svet. Áno, pre ten zlý 
a bezbožný svet. Kresťanstvo nemôžeme žiť tak, že sa od sveta 
izolujeme, skryjeme a budeme si ho žiť len sami pre seba vo svojich 
domoch a kostoloch. 

- Najprv musíme „vyjsť zo sveta“ v zmysle zanechania jeho 
spôsobov: „vyjdite spomedzi nich, oddeľte sa, hovorí Pán, a 
nečistého sa nedotýkajte“ (2 Kor 6,17 SSV); 

- ale „ostať vo svete“ v zmysle priestoru, kde žijeme a byť jeho 
svetlom: „Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich 
ochránil pred Zlým“ (Jn 17,15 SSV), modlí sa za nás Ježiš. 



Mesto na návrší 

13 Vy ste soľ zeme. Ak 
soľ stratí chuť, čím ju 
osolia? Už nie je na 
nič, len ju vyhodiť von, 
aby ju ľudia pošliapali.  
14 Vy ste svetlo sveta. 
Mesto postavené na 
návrší sa nedá ukryť.  
15 Ani lampu nezažnú 
a nepostavia pod 
mericu, ale na 
svietnik, aby svietila 
všetkým, čo sú v 
dome.  16 Nech tak 
svieti vaše svetlo pred 
ľuďmi, aby videli vaše 
dobré skutky a 
oslavovali vášho Otca, 
ktorý je na nebesiach. 

• mesto – „Společenství je město, svaté město, místo, kde se prožívají 
vztahy božským a rajským způsobem, a ne způsobem ďábelským a 
pekelným.“  

• na návrší – „Je na vrcholu hor jako Hospodinův chrám, kterým 
vlastně to město je (Iz 2,2). Všichni ho vidí a říkají: „Vzhůru, vystupme 
na Hospodinovu horu, do domu Jakubova Boha! Ať nás naučí svým 
cestám, choďme po jeho stezkách!" (Iz 2,3).“ 

Zaznievajú tu dva motívy: 

1) MESTO – nie kostol! Kresťanstvo nie je o nejakom plnení náboženských 
úkonov, predpisov a povinností. Je o úplne novom, Božom spôsobe života. Preto 
„mesto“ – čiže miesto, kde sa žije úplne bežný, všedný život. Ak sme kresťania, 
potom celý náš bežný a všedný život (gr. praxis) má Božie spôsoby a je 
podriadený Evanjeliu a záujmom Božieho Kráľovstva: „Všetci veriaci musia podľa 
vlastného postavenia venovať svoje sily na to, aby viedli svätý život a 
napomáhali vzrast Cirkvi a jej ustavičné posväcovanie.“ (c. 210 CIC). Preto sme 
aj podľa tohto bežného spôsobu žitia a konania posudzovaní: „[Kristus] odplatí 
každému podľa jeho skutkov (gr. praxin autú)“ (Mt 16,27 SSV). 

2) NÁVRŠIE – takýto život nemôže byť nijako a pred nikým skrytým, je v samej 
podstate verejným. Ak skrytým je, už nie je praxis, ale len nejakými 
„náboženskými skutkami“ – ktoré list Hebrejom práve preto, že nie sú životom, 
nazýva „mŕtvymi skutkami“ (Hebr 6,1) 



Lampa nie je sama pre seba 

13 Vy ste soľ zeme. Ak 
soľ stratí chuť, čím ju 
osolia? Už nie je na 
nič, len ju vyhodiť von, 
aby ju ľudia pošliapali.  
14 Vy ste svetlo sveta. 
Mesto postavené na 
návrší sa nedá ukryť.  
15 Ani lampu nezažnú 
a nepostavia pod 
mericu, ale na 
svietnik, aby svietila 
všetkým, čo sú v 
dome.  16 Nech tak 
svieti vaše svetlo pred 
ľuďmi, aby videli vaše 
dobré skutky a 
oslavovali vášho Otca, 
ktorý je na nebesiach. 

• lampa – Účelom lampy je vyžarovať svetlo dookola. Ježiš znova 
vysvetľuje, že nie sme svetlom sami pre seba, ale pre celý svet – 
úplne rovnako, ako aj On je „svetlo sveta“ (Jn 8,12 SSV) a nie svetlo 
len sám pre seba. Nasledovať Krista znamená nasledovať Ho aj v 
tomto Jeho poslaní Svetla – „Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam 
vás“ (Jn 20,21 SSV). Ak by sme to nerobili, nebolo by to žiadne 
nasledovanie Krista a naše kresťanstvo by bolo len výmysel a klam, 
boli by sme „len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba“ (Jak 1,22 SSV). 

• svietnik – zvlášť vyvýšené miesto, aby svetlo žiarilo čo najviac. Ako 
kresťania by sme sa teda nielenže nemali skrývať pred inými (aj keby 
sa to dalo) – my naopak máme robiť všetko preto, aby naše svetlo 
žiarilo čo najviac!  

Nie ako farizeji, ktorý vystavovali na odiv svoje postavenie 
(„rozširujú si modlitebné remienky a zväčšujú strapce na šatách“ (Mt 
23,5 SSV) a svoje náboženské rituálne skutky („postojačky [sa] 
modlievajú v synagógach a na rohoch ulíc, aby ich ľudia videli“ (Mt 
6,5 SSV)), ale ako ľudia, ktorí v čírej radosti žijú Nový Život a s 
radosťou o ňom vydávajú svedectvo pred tvárou celého užasnutého 
sveta: „Všetci svorne zotrvávali v Šalamúnovom stĺporadí.  13 Ale nik 
iný sa k nim neodvážil pripojiť, no ľud ich velebil“ (Sk 5,12-13 SSV).  



Lampa nie je sama pre seba 

13 Vy ste soľ zeme. Ak 
soľ stratí chuť, čím ju 
osolia? Už nie je na 
nič, len ju vyhodiť von, 
aby ju ľudia pošliapali.  
14 Vy ste svetlo sveta. 
Mesto postavené na 
návrší sa nedá ukryť.  
15 Ani lampu nezažnú 
a nepostavia pod 
mericu, ale na 
svietnik, aby svietila 
všetkým, čo sú v 
dome.  16 Nech tak 
svieti vaše svetlo pred 
ľuďmi, aby videli vaše 
dobré skutky a 
oslavovali vášho Otca, 
ktorý je na nebesiach. 

• lampa – Účelom lampy je vyžarovať svetlo dookola. Ježiš znova 
vysvetľuje, že nie sme svetlom sami pre seba, ale pre celý svet – 
úplne rovnako, ako aj On je „svetlo sveta“ (Jn 8,12 SSV) a nie svetlo 
len sám pre seba. Nasledovať Krista znamená nasledovať Ho aj v 
tomto Jeho poslaní Svetla – „Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam 
vás“ (Jn 20,21 SSV). Ak by sme to nerobili, nebolo by to žiadne 
nasledovanie Krista a naše kresťanstvo by bolo len výmysel a klam, 
boli by sme „len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba“ (Jak 1,22 SSV). 

• svietnik – zvlášť vyvýšené miesto, aby svetlo žiarilo čo najviac. Ako 
kresťania by sme sa teda nielenže nemali skrývať pred inými (aj keby 
sa to dalo) – my naopak máme robiť všetko preto, aby naše svetlo 
žiarilo čo najviac!  

Nie ako farizeji, ktorý vystavovali na odiv svoje postavenie 
(„rozširujú si modlitebné remienky a zväčšujú strapce na šatách“ (Mt 
23,5 SSV) a svoje náboženské rituálne skutky („postojačky [sa] 
modlievajú v synagógach a na rohoch ulíc, aby ich ľudia videli“ (Mt 
6,5 SSV)), ale ako ľudia, ktorí v čírej radosti žijú Nový Život a s 
radosťou o ňom vydávajú svedectvo pred tvárou celého užasnutého 
sveta: „Všetci svorne zotrvávali v Šalamúnovom stĺporadí.  13 Ale nik 
iný sa k nim neodvážil pripojiť, no ľud ich velebil“ (Sk 5,12-13 SSV).  

„Nesmíme hledat vážnost, ale identitu. 
Svíce se nestará o to, aby svítila; jednoduše 
hoří a hořením svítí. Identita nemůže zůstat 
ukrytá, i když nedělá nic proto, aby ji bylo 
vidět; sůl nemůže nesolit a světlo nemůže 
nesvítit. Problém není v tom, jak solit nebo 

svítit, ale je třeba být solí a světlem.“ 

(Silváno Fausti)  

Dnes sa príliš sústreďujeme na to ako 
apoštolovať a evanjelizovať a aké metódy pri tom 
používať. A výsledky sú nie že skromné, ale priam 
zahanbujúce... 

Popri tom ale ignorujeme otázku, ako byť 
kresťanom a či nimi sme – dokonca ideme ešte 
naopak, keď sa v mene falošného 
„milosrdenstva“ snažíme prehliadať, tolerovať a 
až akoby schvaľovať povrchnosť a neobrátenosť 
ľudí v Cirkvi...  



Lampa je pre celý dom 

13 Vy ste soľ zeme. Ak 
soľ stratí chuť, čím ju 
osolia? Už nie je na 
nič, len ju vyhodiť von, 
aby ju ľudia pošliapali.  
14 Vy ste svetlo sveta. 
Mesto postavené na 
návrší sa nedá ukryť.  
15 Ani lampu nezažnú 
a nepostavia pod 
mericu, ale na 
svietnik, aby svietila 
všetkým, čo sú v 
dome.  16 Nech tak 
svieti vaše svetlo pred 
ľuďmi, aby videli vaše 
dobré skutky a 
oslavovali vášho Otca, 
ktorý je na nebesiach. 

• v dome – gr. oikía, v zmysle domácnosti, rodiny, rodu, miesto, kde 
sa býva. Ježiš postupne vystriedal tri termíny, označujúce sféru našej 
zodpovednosti: 

OIKOS – miesto, kde žijeme, naše bezprostredné okolie, ľudia, 
medzi ktorými žijeme – rodina, susedia, kolegovia, priatelia,... 

GÉ – čiže zem, celý stvorený svet, nielen ľudia: „Boží stvoriteľský 
plán napĺňame vtedy, keď sa staráme o Zem v súlade s jej 
zákonitosťami života, s jej druhovou rozmanitosťou, s jej 
prirodzenou krásou a s jej obnovujúcim sa bohatstvom ako o 
svoj životný priestor a keď tento životný priestor múdro 
udržiavame, aby sa v ňom dobre žilo aj budúcim generáciám. 
Byť stvorený na Boží obraz znamená, že sa človek má starať o 
Božie stvorenie ako pastier a ochranca.“ (YOUCAT 436) 

KOSMOS – čiže svet v zmysle jeho odlišnosti až nepriateľskosti 
voči Božiemu Kráľovstvu. tento jeho postoj nie je dôvodom, aby 
bol vyňatý z našej zodpovednosti a z nášho poverenia byť 
svetlom aj pre neho, práve naopak, po vzore Krista: „svetlo vo 
tmách svieti“ (Jn 1,5 SSV). 



Lampa je pre celý dom 

13 Vy ste soľ zeme. Ak 
soľ stratí chuť, čím ju 
osolia? Už nie je na 
nič, len ju vyhodiť von, 
aby ju ľudia pošliapali.  
14 Vy ste svetlo sveta. 
Mesto postavené na 
návrší sa nedá ukryť.  
15 Ani lampu nezažnú 
a nepostavia pod 
mericu, ale na 
svietnik, aby svietila 
všetkým, čo sú v 
dome.  16 Nech tak 
svieti vaše svetlo pred 
ľuďmi, aby videli vaše 
dobré skutky a 
oslavovali vášho Otca, 
ktorý je na nebesiach. 

• v dome – gr. oikía, v zmysle domácnosti, rodiny, rodu, miesto, kde 
sa býva. Ježiš postupne vystriedal tri termíny, označujúce sféru našej 
zodpovednosti: 

OIKOS – miesto, kde žijeme, naše bezprostredné okolie, ľudia, 
medzi ktorými žijeme – rodina, susedia, kolegovia, priatelia,... 

GÉ – čiže zem, celý stvorený svet, nielen ľudia: „Boží stvoriteľský 
plán napĺňame vtedy, keď sa staráme o Zem v súlade s jej 
zákonitosťami života, s jej druhovou rozmanitosťou, s jej 
prirodzenou krásou a s jej obnovujúcim sa bohatstvom ako o 
svoj životný priestor a keď tento životný priestor múdro 
udržiavame, aby sa v ňom dobre žilo aj budúcim generáciám. 
Byť stvorený na Boží obraz znamená, že sa človek má starať o 
Božie stvorenie ako pastier a ochranca.“ (YOUCAT 436) 

KOSMOS – čiže svet v zmysle jeho odlišnosti až nepriateľskosti 
voči Božiemu Kráľovstvu. tento jeho postoj nie je dôvodom, aby 
bol vyňatý z našej zodpovednosti a z nášho poverenia byť 
svetlom aj pre neho, práve naopak, po vzore Krista: „svetlo vo 
tmách svieti“ (Jn 1,5 SSV). 

„Slovom, na všetkých 
laikov dolieha vznešená 
povinnosť pracovať na 
tom, aby sa spasiteľné 

úmysly Božie čím ďalej tým 
viac uskutočňovali všade 

na svete na všetkých 
ľuďoch všetkých čias.“ 

(Lumen gentium 33) 



Záverečné poverenie 

13 Vy ste soľ zeme. Ak 
soľ stratí chuť, čím ju 
osolia? Už nie je na 
nič, len ju vyhodiť von, 
aby ju ľudia pošliapali.  
14 Vy ste svetlo sveta. 
Mesto postavené na 
návrší sa nedá ukryť.  
15 Ani lampu nezažnú 
a nepostavia pod 
mericu, ale na 
svietnik, aby svietila 
všetkým, čo sú v 
dome.  16 Nech tak 
svieti vaše svetlo pred 
ľuďmi, aby videli vaše 
dobré skutky a 
oslavovali vášho Otca, 
ktorý je na nebesiach. 

• Nech tak svieti... – „Ježíšovi následovníci [jsou] vyzváni k aktivnímu 
zapojení se do „dobrých skutků". Cílem těchto skutků je, aby ostatní 
lidé začali velebit Boha (5,16).“ 

• pred ľuďmi – gr. emprosthen ton anthropon. Slovo emprosthen 
môže znamenať „pred“ v zmysle „tvárou v tvár, čelom“, alebo „skôr, 
než oni“, alebo „na vyššej úrovni než oni“. Všetky tri významy majú 
svoje čaro a spoločne nám dávajú výzvu: „Žiť Kristovo Svetlo aj vtedy, 
ak ho ostatní nežijú, nečakať na nich, kým začnú aj oni, ale 
nasledovať bez rozpakov Krista pred nimi a neskrývať sa, ale hrdo, 
tvárou v tvár ostatným žiť Nový Život, darovaný od Krista.“ 

• aby videli – my vyslovene túžime, aby náš Nový Život bolo do 
široka a ďaleka vidieť, lebo je to ten najúčinnejší spôsob 
evanjelizácie: „Doktrína hrá až druhoradú úlohu pri prvotnom 
rozhodnutí obrátiť sa. ... Ľudia majú sklony prijať náboženstvo 
nejakej skupiny vtedy, keď ich sociálne putá k jej členom prevážia 
nad tými, ktoré majú k ľuďom mimo nej a ktorí konverzii odporujú. A 
často sa to deje ešte predtým, než sa konvertita dôkladne oboznámi 
s tým, čomu skupina verí. ... Aby ste niekoho obrátili, musíte byť, 
alebo stať sa jeho blízkym a dôverným priateľom.“ (Rodney Stark, 
sociológ) 



Záverečné poverenie 

13 Vy ste soľ zeme. Ak 
soľ stratí chuť, čím ju 
osolia? Už nie je na 
nič, len ju vyhodiť von, 
aby ju ľudia pošliapali.  
14 Vy ste svetlo sveta. 
Mesto postavené na 
návrší sa nedá ukryť.  
15 Ani lampu nezažnú 
a nepostavia pod 
mericu, ale na 
svietnik, aby svietila 
všetkým, čo sú v 
dome.  16 Nech tak 
svieti vaše svetlo pred 
ľuďmi, aby videli vaše 
dobré skutky a 
oslavovali vášho Otca, 
ktorý je na nebesiach. 

• dobré skutky – gr. ta kala erga. Kalos znamená to, čo je krásne, 
dobré, hodné obdivu a ocenenia. Ergon znamená dielo, čiže niečo, 
čo tvoríme, na čom pracujeme, do čoho investujeme. Toto je druhé 
slovo, ktorá v NZ prekladáme slovom „skutok“. Na rozdiel od slova 
praxis, ktoré označuje bežný všedný životný štýl, slovo ergon 
označuje vyslovene prácu, to, čo tvoríme, na čom pracujeme. 

Ako kresťania cieľavedome tvoríme a budujeme Kráľovstvo, 
zhmotnené v konkrétnom spoločenstve Cirkvi. Skutočne o niečo 
usilujeme, na niečom pracujeme, do niečoho investujeme maximum 
svojho času, prostriedkov, síl, schopností,... – a tým je práve Cirkev, čiže 
Kráľovstvo. 

Cirkev je tak nakoniec tým „mestom na návrší“ (porov.: „"Poď, ukážem 
ti nevestu, Baránkovu manželku!"  10 A v duchu ma preniesol na veľký a 
vysoký vrch a ukázal mi sväté mesto Jeruzalem, ako zostupuje z neba od 
Boha  11 ožiarené Božou slávou.“ (Zjv 21,9-11 SSV)). Ak sme kresťania, je 
nemožné, aby sme nevložili do diela budovania a tvorenie Cirkvi 
všetko, ak vieme, že „Kristus miluje Cirkev a seba samého vydal za ňu“ 
(Ef 5,25 SSV). A zase, ak žijeme Svetlo, nie je možné, aby výsledkom 
nebola Cirkev, v ktorej „my mnohí sme jedno telo v Kristovi a jednotlivo 
sme si navzájom údmi.“ (Rim 12,5 SSV), pretože toto je podstatný znak 
Nového Života: „aby boli jedno ako my [= Ježiš a Otec]” (Jn 17,11 SSV). 



Záverečné poverenie 

13 Vy ste soľ zeme. Ak 
soľ stratí chuť, čím ju 
osolia? Už nie je na 
nič, len ju vyhodiť von, 
aby ju ľudia pošliapali.  
14 Vy ste svetlo sveta. 
Mesto postavené na 
návrší sa nedá ukryť.  
15 Ani lampu nezažnú 
a nepostavia pod 
mericu, ale na 
svietnik, aby svietila 
všetkým, čo sú v 
dome.  16 Nech tak 
svieti vaše svetlo pred 
ľuďmi, aby videli vaše 
dobré skutky a 
oslavovali vášho Otca, 
ktorý je na nebesiach. 

• oslavovali – gr. doxazó. Slovo doxa znamená preukázať niekomu 
úctu, oceniť, osláviť.  

Ježiš tým naznačuje jednu vec: že Život, ktorý nám prináša, má kvalitu 
„sám v sebe“. Je to krásny život, hodnotný život, závideniahodný život. 
Ak ho naozaj žijeme, ľudia ho budú aj naozaj obdivovať! 

Samozrejme, budú aj ľudia, ktorí ho budú nenávidieť – a aj táto 
nenávisť nakoniec Boha oslávi, ako Ho oslávila nenávisť ľudí, ktorí pribili 
Krista na kríž, či vraždili mučeníkov. 

Ale nikoho a nijako nemôže nechať chladným a ľahostajným, pretože to 
už v samej jeho podstate a v jeho úplnej nepodobnosti svetu 
neumožňuje... 

• vášho Otca... – to predpokladá, že svedectvo nášho Života je 
sprevádzané aj jasným „komentárom“, ktorý poukazuje na zdroj tohto 
Života a tým je Boh. Preto ľudia neoslavujú nás (a my po tom ani 
netúžime, veď my hľadáme „slávu, ktorú dáva len Boh“ (Jn 5,44 SSV)), ale 
oslavujú Boha, pretože im je jasné, že to, čo vidia, nie je dielo ľudí, ale dielo 
Božieho Ducha v nich.  

ODKAZ NA SYNOVSTVO – V hebrejskom myslení slovo „syn“ obsahuje v sebe 
motív podobnosti. Ak teda žijeme život podobný Bohu, smieme sa považovať 
za Jeho synov – a On je potom naozaj náš Otec. 



Máte nejaké 
otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky? 
 



 
Zhrnuté...: 
 

Prežitie 

Istota 

Spoločnosť 

Dôležitosť 

Sebaaktualizácia 

Transcendencia 

SVÄTOSŤ 

LÁSKA 

rozkoš 

majetok 

zábava 

moc, sláva 

SVETSKÝ ŽIVOT 

BOŽÍ ŽIVOT 

DOKONALÝ ŽIVOT: 
SVÄTOSŤ ako sebaaktualizácia: byť najlepším 
možným podľa vzoru Najlepšieho Možného – 
Otca; 

LÁSKA a SLUŽBA ako transcendencia: moja 
dokonalosť nie je samoúčelná, ale je v službe 
lásky ľuďom, Bohu, Kráľovstvu. 



Evolúcia, nie revolúcia 

Nemyslite si, že som 
prišiel zrušiť Zákon alebo 
Prorokov; neprišiel som 
ich zrušiť, ale naplniť.  18 
Veru, hovorím vám: Kým 
sa nepominie nebo a 
zem, nepominie sa ani 
jediné písmeno, ani 
jediná čiarka zo Zákona, 
kým sa všetko nesplní.  19 
Kto by teda zrušil jediné z 
týchto prikázaní, čo aj 
najmenšie, a tak by učil 
ľudí, bude v nebeskom 
kráľovstve najmenší. Ale 
kto ich zachová a tak 
bude aj učiť, ten bude v 
nebeskom kráľovstve 
veľký.  20 Preto vám 
hovorím: Ak vaša 
spravodlivosť nebude 
väčšia ako spravodlivosť 
zákonníkov a farizejov, 
nevojdete do nebeského 
kráľovstva. 

• Zákon a proroci – „Matouš takto označuje Starý zákon jako celek 
(viz 7,12; 11,13; 22,40). V pozdějším židovském vyjadřování se Starý 
zákon skládá z Tóry, Proroků a Spisů.“ 

• naplniť – „Ano, Zákon je dobrý; přikazuje to, co přispívá k růstu 
života, a zakazuje to, co ho umenšuje. A proroci se na něj 
odvolávají, usvědčují lidi z jeho přestupování a dávají příslib nového 
srdce a nového Ducha.“ (Silváno Fausti) 

Inými slovami – funkcia, ktorú majú Zákon a Proroci, je stále tu a je 
stále aktuálna. Nie je to niečo zastarané, nefunkčné, ale niečo, čo 
smeruje k naplneniu.  

• veru ... kým sa nepominie nebo a zem – veľmi slávnostné 
vyhlásenie, podtrhujúce vážnosť Ježišových slov. Slovo „veru“, gr. 
amen, je to vlastne len prepísané hebrejské slovo, označujúce niečo 
isté, spoľahlivé. 

• ani jediné písmen, čiarka – gr. mé ióta, ani „jota“ – „Řeckým 
ekvivalentem hebrejského písmene jód je iota, nejmenší písmeno 
abecedy. Čárka (vlastně „háček") může označovat ozdobné písařské 
zakončení některých písmen. Může to být i příklad hendiadysu: 
nejmenší část nejmenšího písmene. Smysl je tedy ten, že nepomine 
nic ze Zákona a Proroků.“ 



Evolúcia, nie revolúcia 

Nemyslite si, že som 
prišiel zrušiť Zákon alebo 
Prorokov; neprišiel som 
ich zrušiť, ale naplniť.  18 
Veru, hovorím vám: Kým 
sa nepominie nebo a 
zem, nepominie sa ani 
jediné písmeno, ani 
jediná čiarka zo Zákona, 
kým sa všetko nesplní.  19 
Kto by teda zrušil jediné z 
týchto prikázaní, čo aj 
najmenšie, a tak by učil 
ľudí, bude v nebeskom 
kráľovstve najmenší. Ale 
kto ich zachová a tak 
bude aj učiť, ten bude v 
nebeskom kráľovstve 
veľký.  20 Preto vám 
hovorím: Ak vaša 
spravodlivosť nebude 
väčšia ako spravodlivosť 
zákonníkov a farizejov, 
nevojdete do nebeského 
kráľovstva. 

• kto by zrušil... a tak by učil... – „Rabíni měli ve zvyku rozlišovat 
mezi závažnými přikázáními, např. ctít své rodiče (Dt 5,16)*, a 
lehkými přikázáními, mezi něž patřil zákon o ptačím hnízdě (Dt 22,6-
7)**, i když odměna za obojí je tatáž („Tak ti bude dobře a budeš 
dlouho živ" [ČEP]). ... Matouš rozlišuje mezi těžkými a lehkými 
přikázáními, ale naléhavě zdůrazňuje, že zachovávána musí být 
všechna. Úzká spojitost mezi učením a jednáním je jedno z 
Matoušových nejoblíbenějších témat. Rabbi Juda v mAbot 2,1 učí: „A 
plň stejně pozorně snadný příkaz jako obtížný, neboť nevíš, jaká 
odměna za ně přísluší.““ 

Podobne to vníma aj dnes Cirkev, keď rozlišuje ťažký a ľahký hriech, 
ale nástojí na tom, že aj ľahký hriech musí byť zanechaný: „Neber 
naľahko hriechy, ktoré voláme ľahké. Ak ich berieš naľahko, keď ich 
vážiš, maj strach, keď ich počítaš. Mnoho ľahkých vecí vytvára jednu 
veľkú vec“ (KKC 1863, citujúc sv. Augustína). 

* „Cti svojho otca a svoju matku, ako ti prikázal Pán, tvoj Boh, aby dni tvojho života dlho 
trvali a aby sa ti darilo na zemi, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh! (Dt 5,16 SSV)“ 

** „Ak idúcky nájdeš na nejakom strome alebo na zemi vtáčie hniezdo s mláďatami 
alebo vajcami, keď na mladých a na vajciach sedí matka, nesmieš vybrať matku spolu s 
mláďatami; 7 necháš ju uletieť a mláďatá si zoberieš, aby ti bolo dobre a aby si dlho žil. 
(Dt 22,6-7 SSV)““ 



Evolúcia, nie revolúcia 

Nemyslite si, že som 
prišiel zrušiť Zákon alebo 
Prorokov; neprišiel som 
ich zrušiť, ale naplniť.  18 
Veru, hovorím vám: Kým 
sa nepominie nebo a 
zem, nepominie sa ani 
jediné písmeno, ani 
jediná čiarka zo Zákona, 
kým sa všetko nesplní.  19 
Kto by teda zrušil jediné z 
týchto prikázaní, čo aj 
najmenšie, a tak by učil 
ľudí, bude v nebeskom 
kráľovstve najmenší. Ale 
kto ich zachová a tak 
bude aj učiť, ten bude v 
nebeskom kráľovstve 
veľký.  20 Preto vám 
hovorím: Ak vaša 
spravodlivosť nebude 
väčšia ako spravodlivosť 
zákonníkov a farizejov, 
nevojdete do nebeského 
kráľovstva. 

• bude v Nebeskom kráľovstve najmenší – gr. elachistos, najmenší, 
najposlednejší. Život v Božom Kráľovstve predpokladá určité 
objektívne kvality. Ak niečo z nich zanedbáme, nemusí nás to úplne 
zatratiť, ale aj tak nás to významne poškodí. 

Spojenie so slovom „učil“ by mohlo poukazovať aj na ohromnú 
hanbu, ktorú si takýto „učiteľ“ v Kráľovstve uvedomuje, keď vidí, 
koľkých svojim učením poškodil, či dokonca zatratil a ktorá tak 
umenšuje jeho schopnosť prežívať radosť Kráľovstva... Túto 
zodpovednosť si dobre uvedomoval už Jakub, keď písal: „Bratia moji, 
nechcite byť mnohí učiteľmi, veď viete, že nás čaká prísnejší súd“ (Jak 
3,1 SSV). 

• Ak vaša spravodlivosť nebude väčšia... – Dá sa chápať dvomi 
významami: 

1) Ak oni nerozumne rozlišovali a občas aj niečo „zrušili“ v Zákone, učeníci si 
dobre uvedomujú, že Boh nič nekoná bezdôvodne a veľmi starostlivo učia i 
zachovávajú všetko, veľké aj malé; 

2) Zákon je síce nevyhnutnou, ale len prípravou na Evanjelium. Ak sa chceme 
spasiť, musíme ísť ďalej, za jeho hranice a nároky: „A tak bol zákon naším 
vychovávateľom pre Krista, aby sme boli ospravedlnení z viery.  25 Ale keď prišla viera, už 
nepodliehame vychovávateľovi.  26 Veď skrze vieru v Kristovi Ježišovi ste všetci Božími 

synmi.“ (Gal 3,24-26 SSV). 



Máte nejaké 
otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky? 
 



 
Zhrnuté...: 
 

„Židovské náboženstvo vytvorilo veľmi výkonné 
katallaktické pravidlá, vyjadrené v Desatore. … Dá sa na 
to pozerať aj z agnostického hľadiska - že Mojžiš sa ako 
zákonodarca presadil v kultúrnej evolúcii preto, lebo sa 
jeho pravidlá osvedčili. Koniec koncov, kto si dnes pamätá 
napríklad Solónove alebo Kleisthenove zákony? … 
Kapitalizmus môže existovať len v spoločnosti, ktorá 
svojimi zákonnými a morálnymi normami posväcuje 
ľudský život, monogamnú rodinu, záväznosť zmluvných 
vzťahov, poctivosť a súkromné vlastníctvo. To sú veci, 
ktoré posväcuje Desatoro a bez týchto zásad by nikdy 
nevznikla západná civilizácia ani jej bohatstvo.“  

(Lukáš Krivošík, publicista, toho času agnostik) 

„Zatiaľ čo Tóra predkladá presný sociálny poriadok, 
dáva národu jeho právnu a sociálnu podobu pre čas 
vojny i mieru, pre správnu politiku i pre každodenný život, 
u Ježiša nenachádzame nič z toho. Nasledovanie Ježiša 
neponúka žiadnu sociálnu štruktúru, ktorá by sa dala 
politicky konkrétne zrealizovať. Pravdu hovorí, kto 
neustále opakuje, že na reči na vrchu sa nedá vybudovať 
nijaký štát ani spoločenský poriadok. Jej posolstvo sa 
nachádza akoby na inej rovine. Prevrat na sociálnej 
rovine nachádza svoj základ a svoje odôvodnenie v 
Ježišovom nároku, aby sa spoločenstvo jeho učeníkov 
stalo začiatkom a stredom nového Izraela.“  

(Benedikt XVI.) 



DOKONALOSŤ 
EVANJELIA / 

NEBA 

 
Zhrnuté...: 
 

Prežitie 

Istota 

Spoločnosť 

Dôležitosť 

Sebaaktualizácia 

Transcendencia 

SVÄTOSŤ 

LÁSKA 

rozkoš 

majetok 

zábava 

moc, sláva 

SVETSKÝ ŽIVOT 

BOŽÍ ŽIVOT 

REGULÁCIE 
ZÁKONA v 

rámci SVETA 



 
Zhrnuté...: 
 

ZÁKON odráža OBJEKTÍVNE DOBRO A ZLO – a ako 
taký je nadčasový a nemožno ho zrušiť. 
MALÉ DIEŤA ho musí dostať v podobe NARIADENÍ, 
pretože samo ešte dobro a zlo nechápe. 

• DODRŽIAVA ho navonok – a aj to iba v istom 
nevyhnutnom rozsahu,… 
• ale NIE JE S NÍM STOTOŽNENÉ – je teda pre 
neho bremenom a pokúša sa ho až pričasto 
obísť, ignorovať, porušiť,… 

CIEĽOM EVANJELIA je, aby sa DIEŤA stalo DOSPELÝM. 
DOSPELÝ ČLOVEK už  

• jasne vie a CHÁPE, čo je dobro a čo je zlo. 
Nemá v tomto smere dilemu.  
• Súčasne je dostatočne zrelý, aby sa „ZÁKON 
NAPLNIL“ tým, že sa stotožní s dobrom, ktoré 
zákon odráža a toto dobro bude sledovať ďaleko 
za hranice „minimalizmu nariadení zákona“ 
„Církev nehlásá Zákon, ale evangelium. „Neboť 
Mojžíš má od dávných časů po městech své 
kazatele v synagogách, kde se předčítá každou 
sobotu" (Sk 15,21). Církev hlásá radostnou zvěst 
o „přílišné spravedlnosti" Syna, který miluje jako 
Otec. Ale tím nepřestupuje Zákon. Láska totiž 
nikomu nepůsobí nic zlého: úplným naplněním 
Zákona je láska (Řím 13,10).“ (Silváno Fausti) 

 



Máte nejaké 
otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky? 
 



Aký je LITERÁRNY zmysel textu (čo hovorí rovno a priamo)? 

13 Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí chuť, čím ju osolia? Už nie je na nič, 
len ju vyhodiť von, aby ju ľudia pošliapali.  14 Vy ste svetlo sveta. 
Mesto postavené na návrší sa nedá ukryť.  15 Ani lampu nezažnú a 
nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým, čo sú v 
dome.  16 Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše 
dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach.  17 
Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov; neprišiel som 
ich zrušiť, ale naplniť.  18 Veru, hovorím vám: Kým sa nepominie nebo 
a zem, nepominie sa ani jediné písmeno, ani jediná čiarka zo Zákona, 
kým sa všetko nesplní.  19 Kto by teda zrušil jediné z týchto prikázaní, 
čo aj najmenšie, a tak by učil ľudí, bude v nebeskom kráľovstve 
najmenší. Ale kto ich zachová a tak bude aj učiť, ten bude v 
nebeskom kráľovstve veľký.  20 Preto vám hovorím: Ak vaša 
spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov, 
nevojdete do nebeského kráľovstva.  (Mt 5,13-20 SSV) 



Aký je ALEGORICKÝ zmysel textu (čomu by sme mali uveriť)? 

13 Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí chuť, čím ju osolia? Už nie je na nič, 
len ju vyhodiť von, aby ju ľudia pošliapali.  14 Vy ste svetlo sveta. 
Mesto postavené na návrší sa nedá ukryť.  15 Ani lampu nezažnú a 
nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým, čo sú v 
dome.  16 Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše 
dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach.  17 
Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov; neprišiel som 
ich zrušiť, ale naplniť.  18 Veru, hovorím vám: Kým sa nepominie nebo 
a zem, nepominie sa ani jediné písmeno, ani jediná čiarka zo Zákona, 
kým sa všetko nesplní.  19 Kto by teda zrušil jediné z týchto prikázaní, 
čo aj najmenšie, a tak by učil ľudí, bude v nebeskom kráľovstve 
najmenší. Ale kto ich zachová a tak bude aj učiť, ten bude v 
nebeskom kráľovstve veľký.  20 Preto vám hovorím: Ak vaša 
spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov, 
nevojdete do nebeského kráľovstva.  (Mt 5,13-20 SSV) 



Aký je MORÁLNY zmysel textu (čo by sme mali urobiť)? 

13 Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí chuť, čím ju osolia? Už nie je na nič, 
len ju vyhodiť von, aby ju ľudia pošliapali.  14 Vy ste svetlo sveta. 
Mesto postavené na návrší sa nedá ukryť.  15 Ani lampu nezažnú a 
nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým, čo sú v 
dome.  16 Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše 
dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach.  17 
Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov; neprišiel som 
ich zrušiť, ale naplniť.  18 Veru, hovorím vám: Kým sa nepominie nebo 
a zem, nepominie sa ani jediné písmeno, ani jediná čiarka zo Zákona, 
kým sa všetko nesplní.  19 Kto by teda zrušil jediné z týchto prikázaní, 
čo aj najmenšie, a tak by učil ľudí, bude v nebeskom kráľovstve 
najmenší. Ale kto ich zachová a tak bude aj učiť, ten bude v 
nebeskom kráľovstve veľký.  20 Preto vám hovorím: Ak vaša 
spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov, 
nevojdete do nebeského kráľovstva.  (Mt 5,13-20 SSV) 



Aký je ANAGOGICKÝ zmysel textu (kam tým smerujeme)? 

13 Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí chuť, čím ju osolia? Už nie je na nič, 
len ju vyhodiť von, aby ju ľudia pošliapali.  14 Vy ste svetlo sveta. 
Mesto postavené na návrší sa nedá ukryť.  15 Ani lampu nezažnú a 
nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým, čo sú v 
dome.  16 Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše 
dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach.  17 
Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov; neprišiel som 
ich zrušiť, ale naplniť.  18 Veru, hovorím vám: Kým sa nepominie nebo 
a zem, nepominie sa ani jediné písmeno, ani jediná čiarka zo Zákona, 
kým sa všetko nesplní.  19 Kto by teda zrušil jediné z týchto prikázaní, 
čo aj najmenšie, a tak by učil ľudí, bude v nebeskom kráľovstve 
najmenší. Ale kto ich zachová a tak bude aj učiť, ten bude v 
nebeskom kráľovstve veľký.  20 Preto vám hovorím: Ak vaša 
spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov, 
nevojdete do nebeského kráľovstva.  (Mt 5,13-20 SSV) 



Máte nejaké 
otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky? 
 



Aký  
OSOBNÝ ZÁVER  
si z dnešného 
textu 
odnesieme? 
Čo nás oslovilo? 



APLIKÁCIA: 
 
Ako sa všetko 
toto doteraz 
uskutočňovalo v 
živote nás, 
farnosti,...? 



ASIMILÁCIA: 
 
Čo by sme na 
živote nás / 
farnosti mali 
zmeniť, aby sme 
zodpovedali 
výzve Písma? 



PREDSAVZATIE 
 
Aký konkrétny 
záver si z 
dnešného textu 
odnesieme? 



diel deviaty... 

inky 2016 


