
diel desiaty... 



PREDSAVZATIE 
z minulého 
stretnutia: 
Ako sme 
dopadli?  
 



 
Zopakovanie 
 

ZÁKON – „ČO ROBIŤ / ZACHOVAŤ?“ Pravidlá pre 
správanie sa ľudí v rámci spoločnosti. 

EVANJELIUM – „KTO SOM?“ Zvesť o novej 
identite, plynúcej z reality Božieho Kráľovstva. 
VIERA potom znamená uveriť tejto novej 
identite a prijať ju, so všetkými dôsledkami. 

Určený pre život 
v pozemskom 
kráľovstve v 
tomto svete. 

Určené pre život 
v Božom 
Kráľovstve, v 
Nebi. 



Máte nejaké 
otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky? 
 



1. časť: NEZABIJEŠ! (Mt 5,21-26) 

21 Počuli ste, že otcom bolo povedané: “Nezabiješ!” Kto by 
teda zabil, pôjde pred súd.  22 No ja vám hovorím: Pred súd 
pôjde každý, kto sa na svojho brata hnevá. Kto svojmu 
bratovi povie: “Hlupák,” pôjde pred veľradu. A kto mu 
povie: “Ty bohapustý blázon,” pôjde do pekelného ohňa.  23 
Keď teda prinášaš dar na oltár a tam si spomenieš, že tvoj 
brat má niečo proti tebe,  24 nechaj svoj dar tam pred 
oltárom a choď sa najprv zmieriť so svojím bratom; až 
potom príď a obetuj svoj dar.  25 Pokonaj sa včas so svojím 
protivníkom, kým si s ním na ceste, aby ťa protivník nevydal 
sudcovi a sudca strážnikovi a aby ťa neuvrhli do väzenia.  26 
Veru, hovorím ti: Nevyjdeš odtiaľ, kým nezaplatíš do 
ostatného haliera.  (Mt 5,21-26 SSV) 



Nezabiješ! 

21 Počuli ste, že otcom bolo 
povedané: “Nezabiješ!” Kto 
by teda zabil, pôjde pred 
súd.  22 No ja vám hovorím: 
Pred súd pôjde každý, kto 
sa na svojho brata hnevá. 
Kto svojmu bratovi povie: 
“Hlupák,” pôjde pred 
veľradu. A kto mu povie: 
“Ty bohapustý blázon,” 
pôjde do pekelného ohňa.  
23 Keď teda prinášaš dar na 
oltár a tam si spomenieš, že 
tvoj brat má niečo proti 
tebe,  24 nechaj svoj dar 
tam pred oltárom a choď sa 
najprv zmieriť so svojím 
bratom; až potom príď a 
obetuj svoj dar.  25 Pokonaj 
sa včas so svojím 
protivníkom, kým si s ním 
na ceste, aby ťa protivník 
nevydal sudcovi a sudca 
strážnikovi a aby ťa 
neuvrhli do väzenia.  26 
Veru, hovorím ti: Nevyjdeš 
odtiaľ, kým nezaplatíš do 
ostatného haliera. 

• bolo povedané – „Užití „božského pasiva" (bylo řečeno = Bůh řekl) 
v souvislosti s výroky v Písmu je častým jevem v rabínské literatuře. 
„Předky" jsou pravděpodobně míněni Mojžíš a sinajská generace, i 
když „staršími" mohou být Jozue a jeho současníci či pobiblická fáze 
ústní tradice (viz mAvot 1,1).“ (ak nie je uvedné inak, je citácia zo Sacra Pagina). 

• nezabiješ – „Tento příkaz je vzat z Ex 20,13/Dt 5,18. Trest 
(„propadne soudu") u tohoto přikázání není; může být odvozen z Ex 
21,12; Lv 24,17; Nm 35,16. Přikázání se týká vraždy, jež se chápe 
jako nespravedlivé odnětí jiného života.“ – teda nie zabitia 
všeobecne, pretože pre to môže byť aj legitímny dôvod, napr. 
sebaobrana, spravodlivá vojna a pod. Vražda je, naopak, úmyselné 
zabitie iného človeka bez takejto spravodlivej príčiny. 

• ale ja vám hovorím – Presne toto je „evanjelium“ – „cisárske 
výnosy“ Boha, ktoré prednáša Boh Ježiš Kristus v autorite, ktorú ako 
Pán svojho Kráľovstva má (porov.: „žasli nad jeho učením, lebo ich 
učil ako ten, čo má moc, a nie ako zákonníci“ (Mk 1,22 SSV).) 

• na svojho brata – „ Nejlépe je brát toto vyjádření obecně: 
„spoluúčastník náboženského společenství““ – čiže v tomto prípade 
člen Cirkvi, čiže Božej rodiny. 



Nezabiješ! 

21 Počuli ste, že otcom bolo 
povedané: “Nezabiješ!” Kto 
by teda zabil, pôjde pred 
súd.  22 No ja vám hovorím: 
Pred súd pôjde každý, kto 
sa na svojho brata hnevá. 
Kto svojmu bratovi povie: 
“Hlupák,” pôjde pred 
veľradu. A kto mu povie: 
“Ty bohapustý blázon,” 
pôjde do pekelného ohňa.  
23 Keď teda prinášaš dar na 
oltár a tam si spomenieš, že 
tvoj brat má niečo proti 
tebe,  24 nechaj svoj dar 
tam pred oltárom a choď sa 
najprv zmieriť so svojím 
bratom; až potom príď a 
obetuj svoj dar.  25 Pokonaj 
sa včas so svojím 
protivníkom, kým si s ním 
na ceste, aby ťa protivník 
nevydal sudcovi a sudca 
strážnikovi a aby ťa 
neuvrhli do väzenia.  26 
Veru, hovorím ti: Nevyjdeš 
odtiaľ, kým nezaplatíš do 
ostatného haliera. 

• hnevá – gr. orgizomai, byť na niekoho naštvaný, rozzúrený, 
nahnevaný. „Hněv je pokládán za kořen či první krok vedoucí k 
vraždě. Krotí-li někdo svůj hněv, pak vražda není možná.“ 

• hlupák – gr. raka, je to prepis hebrejského (aramejského) slova, 
ktoré označuje niekoho, ktorému úplne chýba schopnosť chápať a 
porozumieť veciam, človeka s „prázdnou hlavou“, úplne 
nedovtipného.  

• bohapustý blázon – gr. móros, môže znamenať to isté, čo ono raka, 
človeka extrémne hlúpeho a nechápavého, sprostého, toto slovo 
použije Matúš ešte raz v podobenstve o pannách: „Päť z nich bolo 
nerozumných (morai) a päť múdrych.  3 Nerozumné si vzali lampy, 
ale olej si so sebou nevzali“ (Mt 25,2-3 SSV); ale môže mať aj nádych 
človeka bezbožného v zmysle 14. žalmu: „Blázon si v srdci hovorí: 
"Boha niet." Skazení sú a ohavnosti páchajú. Nikto z nich nerobí 
dobre.  2 Pán pozerá z neba na synov ľudských a skúma, či je niekto 
rozumný a hľadá Boha.  3 Všetci poblúdili, všetci sa skazili; nikto 
nerobí dobre, veru, celkom nik.“  (Ž 14,1-3 SSV) 

„Nepřítel kromě toho, že se jím pohrdá, je také démonizován, jako 
by sám byl zlo. A tak je „dobré" se ho zbavit!“ (Silváno Fausti) 



Nezabiješ! 

21 Počuli ste, že otcom bolo 
povedané: “Nezabiješ!” Kto 
by teda zabil, pôjde pred 
súd.  22 No ja vám hovorím: 
Pred súd pôjde každý, kto 
sa na svojho brata hnevá. 
Kto svojmu bratovi povie: 
“Hlupák,” pôjde pred 
veľradu. A kto mu povie: 
“Ty bohapustý blázon,” 
pôjde do pekelného ohňa.  
23 Keď teda prinášaš dar na 
oltár a tam si spomenieš, že 
tvoj brat má niečo proti 
tebe,  24 nechaj svoj dar 
tam pred oltárom a choď sa 
najprv zmieriť so svojím 
bratom; až potom príď a 
obetuj svoj dar.  25 Pokonaj 
sa včas so svojím 
protivníkom, kým si s ním 
na ceste, aby ťa protivník 
nevydal sudcovi a sudca 
strážnikovi a aby ťa 
neuvrhli do väzenia.  26 
Veru, hovorím ti: Nevyjdeš 
odtiaľ, kým nezaplatíš do 
ostatného haliera. 

• pekelný oheň – gr. geenna, je to prepis hebrejského (údolie) 
Hinnom, resp. aramejského gehinnam  

„V tomto údolí za jeruzalémskými hradbami stál svého času oltář 
bohu Molochovi a na něm se přinášely lidské oběti. Židé ho znesvětili 
tím, že v něm pálili nečistotu.“ (Silváno Fausti).  

V Židovskej apokalyptickej literatúre je Údolie Hinnom miestom, kde 
Boh zničí všetko zlé a poškvrnené a kde je aj údel hriešnikov a 
nepriateľov Boha. Symbolizuje teda Peklo, zatratenie, Boží trest.  

Na inom mieste Matúš používa v rovnakej súvislosti aj grécke slovo 
Hádes, ktoré v gréckej kultúre označovalo Peklo, miesto 
neradostného posmrtného života (Mt 11,23).  



Prečo by mal vzniknúť hnev, nenávisť, zabitie?  
PRINCÍP...: 
 

Prežitie

Istota

Spoločnosť

Dôležitosť

Sebaaktualizácia

Transcendencia

SVÄTOSŤ

LÁSKA

rozkoš

majetok

zábava

moc, sláva

SVETSKÝ ŽIVOT

BOŽÍ ŽIVOT

V tejto oblasti nie je dosť pre všetkých: 

• nemôžu byť všetci slávni, len v porovnaní s 
inými; 

• nemôžu všetci vládnuť, len ak majú pod sebou 
masu ovládaných a slabších; 

• nemôžu byť všetci boháči, len v porovnaní s 
inými; 

PRETO TIETO VECI MÔŽU BYŤ LEN 
VYBOJOVANÉ NA ÚKOR INÝCH. 

V tejto oblasti si navzájom nekonkurujeme: 

• moja svätosť nijako neohrozuje svätosť 
ostatných, naopak, podporuje ju; 

• moja láska nijako neznemožňuje lásku 
ostatných, naopak, podporuje ju; 

PRETO NEEXISTUJE DÔVOD KONFLIKTU MEDZI 
BRATMI V CIRKVI. 



Prečo by mal vzniknúť hnev, nenávisť, zabitie?  
PRINCÍP...: 
 

Prežitie
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majetok
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moc, sláva

SVETSKÝ ŽIVOT

BOŽÍ ŽIVOT

V tejto oblasti nie je dosť pre všetkých: 

• nemôžu byť všetci slávni, len v porovnaní s 
inými; 

• nemôžu všetci vládnuť, len ak majú pod sebou 
masu ovládaných a slabších; 

• nemôžu byť všetci boháči, len v porovnaní s 
inými; 

PRETO TIETO VECI MÔŽU BYŤ LEN 
VYBOJOVANÉ NA ÚKOR INÝCH. 

V tejto oblasti si navzájom nekonkurujeme: 

• moja svätosť nijako neohrozuje svätosť 
ostatných, naopak, podporuje ju; 

• moja láska nijako neznemožňuje lásku 
ostatných, naopak, podporuje ju; 

PRETO NEEXISTUJE DÔVOD KONFLIKTU MEDZI 
BRATMI V CIRKVI. 

Ak teda niekto napriek 
tomu bojuje a zápasí – 
jedno, či navonok, 
alebo v srdci – len tým 
dokazuje, že žije po 
svetsky a svetským 
spôsobom o svetské 
veci bojuje. Nie je teda 
synom (dcérou) Boha, 
nepatrí do Kráľovstva. 

„Tím, že popírám 
bratrství, zabíjím svou 
identitu syna ... Když 
mu upřeš bratrství, 
ztratíš své synovství“ 
(Silváno Fausti) 



Prečo by mal vzniknúť hnev, nenávisť, zabitie?  
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V tejto oblasti nie je dosť pre všetkých: 

• nemôžu byť všetci slávni, len v porovnaní s 
inými; 

• nemôžu všetci vládnuť, len ak majú pod sebou 
masu ovládaných a slabších; 

• nemôžu byť všetci boháči, len v porovnaní s 
inými; 

PRETO TIETO VECI MÔŽU BYŤ LEN 
VYBOJOVANÉ NA ÚKOR INÝCH. 

V tejto oblasti si navzájom nekonkurujeme: 

• moja svätosť nijako neohrozuje svätosť 
ostatných, naopak, podporuje ju; 

• moja láska nijako neznemožňuje lásku 
ostatných, naopak, podporuje ju; 

PRETO NEEXISTUJE DÔVOD KONFLIKTU MEDZI 
BRATMI V CIRKVI. 

Ak teda niekto napriek 
tomu bojuje a zápasí – 
jedno, či navonok, 
alebo v srdci – len tým 
dokazuje, že žije po 
svetsky a svetským 
spôsobom o svetské 
veci bojuje. Nie je teda 
synom (dcérou) Boha, 
nepatrí do Kráľovstva. 

„Tím, že popírám 
bratrství, zabíjím svou 
identitu syna ... Když 
mu upřeš bratrství, 
ztratíš své synovství“ 
(Silváno Fausti) 

ILUSTRÁCIA: 
CIRKEV V JERUZALEME  

• sleduje kvality Božieho Kráľovstva: „Vytrvalo sa 
zúčastňovali na učení apoštolov a na bratskom 
spoločenstve, na lámaní chleba a na modlitbách.  43 
Všetkých sa zmocňovala bázeň; prostredníctvom 
apoštolov sa dialo množstvo divov a znamení.“ (Sk 
2,42-43 SSV); 
• v oblasti svetskej nielenže neexistuje rozpor, ale 
bratské zdieľanie, aby tak veci sveta slúžili veciam 
nebeským: „Všetci, čo uverili, boli pospolu a všetko 
mali spoločné.  45 Predávali pozemky a majetky a 
rozdeľovali ich všetkým, podľa toho, ako kto 
potreboval“ (Sk 2,44-45 SSV). 



Nezabiješ! 

21 Počuli ste, že otcom bolo 
povedané: “Nezabiješ!” Kto 
by teda zabil, pôjde pred 
súd.  22 No ja vám hovorím: 
Pred súd pôjde každý, kto 
sa na svojho brata hnevá. 
Kto svojmu bratovi povie: 
“Hlupák,” pôjde pred 
veľradu. A kto mu povie: 
“Ty bohapustý blázon,” 
pôjde do pekelného ohňa.  
23 Keď teda prinášaš dar na 
oltár a tam si spomenieš, že 
tvoj brat má niečo proti 
tebe,  24 nechaj svoj dar 
tam pred oltárom a choď sa 
najprv zmieriť so svojím 
bratom; až potom príď a 
obetuj svoj dar.  25 Pokonaj 
sa včas so svojím 
protivníkom, kým si s ním 
na ceste, aby ťa protivník 
nevydal sudcovi a sudca 
strážnikovi a aby ťa 
neuvrhli do väzenia.  26 
Veru, hovorím ti: Nevyjdeš 
odtiaľ, kým nezaplatíš do 
ostatného haliera. 

• keď prinášaš dar pred oltár – „Dva příklady (5,23-24.25-26), které 
následují po první antitezi, jsou jen volně spojeny tématem usmíření. 
První příklad, který předpokládá existenci jeruzalémského chrámu, 
kritizuje chování člověka během chrámové bohoslužby, ne chrám 
samotný. Zničení chrámu v r. 70 nesnížilo naléhavost toto varování. 
Mišna (sestavena okolo r. 200 po Kr.) mluví, jako kdyby chrám stále 
existoval.“  

Ako hovorí Písmo: „Lebo milosrdenstvo chcem, a nie obetu a 
poznanie Boha viac ako celopaly” (Oz 6,6 SSV). Ak teda človek 
uctieva Boha navonok, ale svojim srdcom je od Neho vzdialený, 
nemá takáto bohoslužba žiaden zmysel, ani význam: „Tento ľud ma 
uctieva perami, ale ich srdce je ďaleko odo mňa. No darmo si ma 
ctia...” (Mt 15,8n SSV) 

• tvoj brat má niečo proti tebe – „Dřív, než se obrátíš na svého Otce, 
musíš nejen odpustit bratru, proti kterému něco máš, ale dokonce 
se smířit s tím bratrem, který má něco proti tobě, i když ty proti 
němu nic nemáš. Nemůžeš slavit Boží otcovství, jestliže se předtím 
nesnažíš obnovit bratrství. … Už to, že nejste v souladu, je „zlo"; a 
jestliže ti na něm nezáleží, už jsi ho zabil jako bratra a sebe jako 
syna.“ (Silváno Fausti) 



Nezabiješ! 

21 Počuli ste, že otcom bolo 
povedané: “Nezabiješ!” Kto 
by teda zabil, pôjde pred 
súd.  22 No ja vám hovorím: 
Pred súd pôjde každý, kto 
sa na svojho brata hnevá. 
Kto svojmu bratovi povie: 
“Hlupák,” pôjde pred 
veľradu. A kto mu povie: 
“Ty bohapustý blázon,” 
pôjde do pekelného ohňa.  
23 Keď teda prinášaš dar na 
oltár a tam si spomenieš, že 
tvoj brat má niečo proti 
tebe,  24 nechaj svoj dar 
tam pred oltárom a choď sa 
najprv zmieriť so svojím 
bratom; až potom príď a 
obetuj svoj dar.  25 Pokonaj 
sa včas so svojím 
protivníkom, kým si s ním 
na ceste, aby ťa protivník 
nevydal sudcovi a sudca 
strážnikovi a aby ťa 
neuvrhli do väzenia.  26 
Veru, hovorím ti: Nevyjdeš 
odtiaľ, kým nezaplatíš do 
ostatného haliera. 

• choď sa najprv zmieriť – gr. slovo diallasso (di – allasso) znamená 
vymeniť sa s niekým, alebo si niečo s niekým vymeniť. Následne 
používané aj na zmierenie sa v zmysle „vymeniť nepriateľstvo za 
mier“ tým, že zmeníme svoje názory a svoje postoje.  

Všimnime si, že nezáleží na tom, kto je vinný, kto začal a pod. 
Cieľom nie je dopátranie sa „spravodlivosti“, ale obnovenie jednoty! 

Prežitie

Istota

Spoločnosť

Dôležitosť

Sebaaktualizácia

Transcendencia

SVÄTOSŤ

LÁSKA

rozkoš

majetok

zábava

moc, sláva

SVETSKÝ ŽIVOT

BOŽÍ ŽIVOT

Svet sa pýta:  
Kto je v práve (a je víťaz) – a 
pripadne mu majetok, moc, sláva, 
uznanie,...?  
A kto je v nepráve (a je porazený)  – 
a ostane mu len poníženie, hanba, 
bezmoc, strata, chudoba,...? 

Syn (dcéra) Boha sa pýta:  
Ako získať svojho brata späť? Ako 
obnoviť porušenú jednotu? Čo preto 
môžem urobiť ja? Čo treba 
obetovať? Urobím to! 



Nezabiješ! 

21 Počuli ste, že otcom bolo 
povedané: “Nezabiješ!” Kto 
by teda zabil, pôjde pred 
súd.  22 No ja vám hovorím: 
Pred súd pôjde každý, kto 
sa na svojho brata hnevá. 
Kto svojmu bratovi povie: 
“Hlupák,” pôjde pred 
veľradu. A kto mu povie: 
“Ty bohapustý blázon,” 
pôjde do pekelného ohňa.  
23 Keď teda prinášaš dar na 
oltár a tam si spomenieš, že 
tvoj brat má niečo proti 
tebe,  24 nechaj svoj dar 
tam pred oltárom a choď sa 
najprv zmieriť so svojím 
bratom; až potom príď a 
obetuj svoj dar.  25 Pokonaj 
sa včas so svojím 
protivníkom, kým si s ním 
na ceste, aby ťa protivník 
nevydal sudcovi a sudca 
strážnikovi a aby ťa 
neuvrhli do väzenia.  26 
Veru, hovorím ti: Nevyjdeš 
odtiaľ, kým nezaplatíš do 
ostatného haliera. 

• pokonaj sa včas... – Tento život je čas, kedy volíme. Smrť – a s ňou 
definitívny rozsudok – je koncom tohto času. V ňom sa naše 
rozhodnutie „večnosťou zdefinitívni“ a stane sa samo v sebe 
nemenným… 

• protivníkom – gr. antidikos, niekto, kto voči nám vznáša obvinenia, 
odporca pri súde.  

• do posledného haliera – „Řecké slovo kodrantés je přejato z 
latinského quadrans, které označovalo nejmenší římskou minci. 
Poslední řádka naznačuje, že případ se týkal nesplacených dluhů. 
Uvěznění za nesplacené dluhy nebylo mezi Židy obvyklé, a proto se 
zdá, že tento příklad předpokládá římské právo.“ 

KRESŤAN je človek, ktorý usiluje o Božie Kráľovstvo a jeho jednotu 
lásky – a podľa toho aj koná. Usiluje o odpustenie a koná milosrdne. 

AK SI VOLÍ OPAK, znamená to, že si nevolí Kráľovstvo, ale Svet. V tom 
prípade je Svet jeho osudom. A tým „posledným halierom“ je Peklo, 
čiže dobrovoľné vylúčenie sa z Kráľovstva a jeho lásky a jednoty. 



Máte nejaké 
otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky? 
 



2. časť: NESCUDZOLOŽÍŠ! (Mt 5,27-32) 

27 Počuli ste, že bolo povedané: “Nescudzoložíš!”  28 No ja 
vám hovorím: Každý, kto na ženu hľadí žiadostivo, už s ňou 
scudzoložil vo svojom srdci.  29 Ak ťa zvádza na hriech tvoje 
pravé oko, vylúp ho a odhoď od seba, lebo je pre teba 
lepšie, ak zahynie jeden z tvojich údov, ako keby sa malo 
celé tvoje telo dostať do pekla.  30 A ak ťa zvádza na hriech 
tvoja pravá ruka, odtni ju a odhoď od seba, lebo je pre teba 
lepšie, ak zahynie jeden z tvojich údov, ako keby malo ísť 
celé tvoje telo do pekla.  31 Ďalej bolo povedané: “Kto 
prepustí svoju manželku, nech jej dá priepustný list!”  32 No 
ja vám hovorím: Každý, kto prepustí svoju manželku, okrem 
prípadu smilstva, vystavuje ju cudzoložstvu; a kto si vezme 
prepustenú ženu, cudzoloží.  (Mt 5,27-32 SSV) 



Nescudzoložíš! 

27 Počuli ste, že bolo 
povedané: “Nescudzoložíš!”  
28 No ja vám hovorím: Každý, 
kto na ženu hľadí žiadostivo, 
už s ňou scudzoložil vo 
svojom srdci.  29 Ak ťa zvádza 
na hriech tvoje pravé oko, 
vylúp ho a odhoď od seba, 
lebo je pre teba lepšie, ak 
zahynie jeden z tvojich údov, 
ako keby sa malo celé tvoje 
telo dostať do pekla.  30 A ak 
ťa zvádza na hriech tvoja 
pravá ruka, odtni ju a odhoď 
od seba, lebo je pre teba 
lepšie, ak zahynie jeden z 
tvojich údov, ako keby malo 
ísť celé tvoje telo do pekla.  
31 Ďalej bolo povedané: “Kto 
prepustí svoju manželku, 
nech jej dá priepustný list!”  
32 No ja vám hovorím: Každý, 
kto prepustí svoju manželku, 
okrem prípadu smilstva, 
vystavuje ju cudzoložstvu; a 
kto si vezme prepustenú 
ženu, cudzoloží. 

• nescudzoložíš – „Text cituje Ex 20,14/Dt 5,18. Jako cizoložství se 
označují sexuální styky mezi vdanou (či zasnoubenou) ženou a cizím 
mužem. Tento trestný čin byl spáchán proti manželovi cizoložné 
ženy a měl být potrestán smrtí obou stran. I když jsou pochybnosti, 
zda takový trest byl vykonáván, předpokládá se v příběhu o Ježíši a 
cizoložnici v Jan 7,53-8,11. … Cizoložství je krádež vzhledem k otci 
ženy, pokud tato je svobodná, a vzhledem k jejímu manželovi, pokud 
je vdaná (jsme v maskulinní kultuře! Obdobně to platí i pro druhou 
stranu)“  

• žiadostivo hľadí – „ Tato „antiteze" prohlubuje obsah šestého 
přikázání (5,27) tím, že naráží na deváté přikázání (v jeho řecké 
podobě). Dynamika je tatáž jako u první antiteze: Tak jako hněv je 
kořenem vraždy, tak žádostivost je kořenem cizoložství. Žádostivý 
pohled je počátkem procesu přivlastnění si manželky jiného muže (viz 
Ex 20,17).“ 

Ako uvidíme hneď na nasl. stránke, ohľadom nás samotných je z 
hľadiska spásy a Božieho života v podstate jedno, či naša 
žiadostivosť prerastie do vonkajšieho skutku, alebo ostane len na 
úrovni fantázií a pod.  



Prečo by mal niekto cudzoložiť?  
PRINCÍP...: 
 

Prežitie

Istota

Spoločnosť

Dôležitosť

Sebaaktualizácia

Transcendencia

SVÄTOSŤ

LÁSKA

rozkoš

majetok

zábava

moc, sláva

SVETSKÝ ŽIVOT

BOŽÍ ŽIVOT

V tejto oblasti nie je veľa toho, čím by sa človek 
mohol aspoň nejako „obšťastniť“: 

• dôležitosť – moc, sláva, prevaha nad inými; 

• majetok – vlastnenie,... 

• rozkoš – z jedla, pitia, ale aj sexu. A práve 
sexuálna rozkoš je jednak silná a jednak v istom 
zmysle „zadarmo“... a teda „dostupná“ pre 
každého... 

Pretože inak svetský život za moc nestojí, je 
svetský človek na týchto veciach závislý... 

V tejto oblasti je rozkošou samotný život, 
založený na 

• dokonalosti a svätosti; 

• jednote a zdieľaní lásky; 

• a to všetko nekonečne znásobené v Bohu! 

Podmienkou je ale sloboda – a preto kresťan sa 
ničím nižším nenechá zotročiť (1Kor 6,12)! 
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V tejto oblasti nie je veľa toho, čím by sa človek 
mohol aspoň nejako „obšťastniť“: 

• dôležitosť – moc, sláva, prevaha nad inými; 

• majetok – vlastnenie,... 

• rozkoš – z jedla, pitia, ale aj sexu. A práve 
sexuálna rozkoš je jednak silná a jednak v istom 
zmysle „zadarmo“... a teda „dostupná“ pre 
každého... 

Pretože inak svetský život za moc nestojí, je 
svetský človek na týchto veciach závislý... 

V tejto oblasti je rozkošou samotný život, 
založený na 

• dokonalosti a svätosti; 

• jednote a zdieľaní lásky; 

• a to všetko nekonečne znásobené v Bohu! 

Podmienkou je ale sloboda – a preto kresťan sa 
ničím nižším nenechá zotročiť (1Kor 6,12)! 

Ak teda niekto stále túži 
po telesnej rozkoši – 
potom je to známka 
toho, že asi Božím 
životom nežije a je teda 
ešte stále „prázdny“. 

Samotná závislosť na 
rozkoši mu to nakoniec 
aj znemožňuje a ak s 
tým niečo neurobí, tak 
má fakt smolu! 

A naopak, ak žijeme 
Boží život a túžime po 
veciach nebeských, sme 
od niečoho podobného 
úplne slobodní... 



Nescudzoložíš! 

27 Počuli ste, že bolo 
povedané: “Nescudzoložíš!”  
28 No ja vám hovorím: Každý, 
kto na ženu hľadí žiadostivo, 
už s ňou scudzoložil vo 
svojom srdci.  29 Ak ťa zvádza 
na hriech tvoje pravé oko, 
vylúp ho a odhoď od seba, 
lebo je pre teba lepšie, ak 
zahynie jeden z tvojich údov, 
ako keby sa malo celé tvoje 
telo dostať do pekla.  30 A ak 
ťa zvádza na hriech tvoja 
pravá ruka, odtni ju a odhoď 
od seba, lebo je pre teba 
lepšie, ak zahynie jeden z 
tvojich údov, ako keby malo 
ísť celé tvoje telo do pekla.  
31 Ďalej bolo povedané: “Kto 
prepustí svoju manželku, 
nech jej dá priepustný list!”  
32 No ja vám hovorím: Každý, 
kto prepustí svoju manželku, 
okrem prípadu smilstva, 
vystavuje ju cudzoložstvu; a 
kto si vezme prepustenú 
ženu, cudzoloží. 

• ruka, oko,... – „Spojení mezi 5,27-28 a 5,29-30 je žádostivý 
pohled/pravé oko svádějící k hříchu. „Trojdílné" varování (ruka-
noha-oko) se objevuje v Mk 9,43- 48. Ve starověku byla pravá strana 
považována za váženější. Zda se pravé straně (5,30) přisuzovaly 
nějaké sexuální konotace, není jasné.“  

„Už ve starých dobách lidé věděli, že je nutné střežit smysly (opice 
se šesti rukama!) k tomu, aby bylo možno bdít nad srdcem. Zatímco 
srdce milujícího je oplocená zahrada, plná rozkoší (Pis 4,12), 
nestřežené srdce je zpustošená zahrada bez plotu: pasou se v něm 
všelijaká divoká zvířata (Žl 80,14).“ (Silváno Fausti) 

• je pre teba lepšie... – Božie Kráľovstvo predstavuje vrcholnú 
hodnotu – čo do KVALITY života (Maslow, Frankl,...), ale aj čo do 
KVANTITY života (navždy). Ako také teda ospravedlňuje akúkoľvek 
obetu, ktorú by sme pre jeho na ceste za jeho dosiahnutím mali 
podstúpiť. „Život ponúka iba jedinú tragédiu, na konci: nebyť 
svätým“ (Léon Bloy). Všetko ostatné je vedľajšie. 

Preto Ježiš požaduje skutočnú krajnú oddanosť tomuto cieľu: „Ani 
jeden z vás, ak sa nezriekne všetkého, čo má, nemôže byť mojím 
učeníkom“ (Lk 14,33 SSV) – požiadavka, ktorú by vo svojej oblasti 
zopakoval hociktorý tréner vrcholového športovca...  



Nerozvedieš sa! 

27 Počuli ste, že bolo 
povedané: “Nescudzoložíš!”  
28 No ja vám hovorím: Každý, 
kto na ženu hľadí žiadostivo, 
už s ňou scudzoložil vo 
svojom srdci.  29 Ak ťa zvádza 
na hriech tvoje pravé oko, 
vylúp ho a odhoď od seba, 
lebo je pre teba lepšie, ak 
zahynie jeden z tvojich údov, 
ako keby sa malo celé tvoje 
telo dostať do pekla.  30 A ak 
ťa zvádza na hriech tvoja 
pravá ruka, odtni ju a odhoď 
od seba, lebo je pre teba 
lepšie, ak zahynie jeden z 
tvojich údov, ako keby malo 
ísť celé tvoje telo do pekla.  
31 Ďalej bolo povedané: “Kto 
prepustí svoju manželku, 
nech jej dá priepustný list!”  
32 No ja vám hovorím: Každý, 
kto prepustí svoju manželku, 
okrem prípadu smilstva, 
vystavuje ju cudzoložstvu; a 
kto si vezme prepustenú 
ženu, cudzoloží. 

• priepustný list – „Text tohoto prohlášení je ve skutečnosti shrnutím 
Dt 24,1, kde je nastíněn postup při rozvodu: „(...) napíše jí rozlukový 
list, dají ho do rukou a vykáže ji ze svého domu" (ČEP). Tato listina 
prohlašovala, že muž propustil svou ženu a ona se tak může vdát za 
jiného muže, aniž by se tím vystavila obvinění z cizoložství. 
Rozvodové řízení zahajoval manžel.“  

• vystavuje ju cudzoložstvu –  ak muž opustí ženu, ktorej sa zaviazal, 
vystavuje ju pokušeniu tiež opustiť manželskú vernosť, na ktoré v 
odlišnej súvislosti naráža aj Pavol: „Neodopierajte si jeden druhému, 
iba ak na čas so vzájomným súhlasom, aby ste sa mohli venovať 
modlitbe, a opäť buďte spolu, aby vás satan nepokúšal pre vašu 
nezdržanlivosť“ (1 Kor 7,5 SSV). 

• okrem prípadu smilstva – „V řečtině je slovo porneia, což může 
znamenat buď prostituci, nebo cizoložství.“ (Silváno Fausti). Ak takto 
žena koná, už cudzoloží a teda ju tomu nemôžete vystaviť (porov. 
Andrej Dermek)...  

• kto si vezme prepustenú, cudzoloží – platí to aj opačne, pre muža. 
Či už žena priepustný list má, alebo nie, stále je tu záväzok 
manželstva, ktorý sa zrušiť nedá, veď sa stali „jedným telom“ a to sa 
nedá znova rozdeliť (porov. Mk 10,5-9). 



Nerozvedieš sa! 

27 Počuli ste, že bolo 
povedané: “Nescudzoložíš!”  
28 No ja vám hovorím: Každý, 
kto na ženu hľadí žiadostivo, 
už s ňou scudzoložil vo 
svojom srdci.  29 Ak ťa zvádza 
na hriech tvoje pravé oko, 
vylúp ho a odhoď od seba, 
lebo je pre teba lepšie, ak 
zahynie jeden z tvojich údov, 
ako keby sa malo celé tvoje 
telo dostať do pekla.  30 A ak 
ťa zvádza na hriech tvoja 
pravá ruka, odtni ju a odhoď 
od seba, lebo je pre teba 
lepšie, ak zahynie jeden z 
tvojich údov, ako keby malo 
ísť celé tvoje telo do pekla.  
31 Ďalej bolo povedané: “Kto 
prepustí svoju manželku, 
nech jej dá priepustný list!”  
32 No ja vám hovorím: Každý, 
kto prepustí svoju manželku, 
okrem prípadu smilstva, 
vystavuje ju cudzoložstvu; a 
kto si vezme prepustenú 
ženu, cudzoloží. 

Princíp je zase jasne viditeľný: 

Prežitie

Istota

Spoločnosť

Dôležitosť

Sebaaktualizácia

Transcendencia

SVÄTOSŤ

LÁSKA

rozkoš

majetok

zábava

moc, sláva

SVETSKÝ ŽIVOT

BOŽÍ ŽIVOT

SVET JE ZÁVISLÝ NA ROZKOŠI. 
 
Preto v túžbe po rozkoši neváha 
obetovať jednotu, rodinu, lásku, 
dobro seba, druhého, detí, 
spoločnosti,... len aby ukojil svoju 
žiadostivosť. 

KRESŤAN JE „ZÁVISLÝ“ NA BOHU A 
NA ŽIVOTE KRÁĽOVSTVA 
 
Podstatou tohto života je dokonalosť 
dobra a jednota lásky – a tá je 
prioritou. 
Dokonca aj keby nastal konflikt a 
nezhody – bude usilovať a vyriešenie 
a jednotu lásky a nie o „útek“ 
rozvodu... 

Tento trend Sveta dnes vidíme v snahe vlád absolutizovať sex: 
„Boh pre dnešných ateistov nie je ani tak neviditeľný, ako nežiaduci. Nebyť 
onoho jediného prikázania - nezosmilníš - Západ by možno bol stále 
kresťanský... Dnešnou sekulárnou sviatosťou je však sex.“ (Dinesh D‘Souza) 
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dobro seba, druhého, detí, 
spoločnosti,... len aby ukojil svoju 
žiadostivosť. 

KRESŤAN JE „ZÁVISLÝ“ NA BOHU A 
NA ŽIVOTE KRÁĽOVSTVA 
 
Podstatou tohto života je dokonalosť 
dobra a jednota lásky – a tá je 
prioritou. 
Dokonca aj keby nastal konflikt a 
nezhody – bude usilovať a vyriešenie 
a jednotu lásky a nie o „útek“ 
rozvodu... 

Tento trend Sveta dnes vidíme v snahe vlád absolutizovať sex: 
„Boh pre dnešných ateistov nie je ani tak neviditeľný, ako nežiaduci. Nebyť 
onoho jediného prikázania - nezosmilníš - Západ by možno bol stále 
kresťanský... Dnešnou sekulárnou sviatosťou je však sex.“ (Dinesh D‘Souza) 

„Čo je z pohľadu revolúcie najvyšším dobrom pre človeka? Bez 
akejkoľvek irónie asi je to sex. Konkrétne, čo najviac sexu. Múdry 
Chesterton to predpovedal už v 20. rokoch minulého storočia. Pre túto 
najvyššiu hodnotu revolúcie je potrebné deťom čo najviac a čo najskôr 
tlačiť do hláv sexuálnu výchovu. Tá musí byť poriadne liberálna, aby 
toho sexu bolo viac, nie menej. Sex by nemal mať neželané následky, ako 
tehotenstvo, preto musí byť k dispozícii kedykoľvek potrat na požiadanie. 
Tehotenstvo je taká nepríjemnosť, že združenie britských gynekológov a 
pôrodníkov navrhuje vo svojich smerniciach, aby boli všetky tehotné 
ženy informované o tom, že tehotenstvo je rizikový stav a že je tu stále k 
dispozícii potrat, ktorý ich môže tehotenstva zbaviť. Keď niekoho 
sexuálne priťahuje rovnaké pohlavie, má sa takémuto sexu oddať. 
Napriek deštruktívnosti takého spôsobu života. Sexuálny pôžitok je totiž 
v hierarchii hodnôt revolúcie vyššie. Vlastne žiadny sexuálny sklon 
nesmie byť označený za poruchu osobnosti.“ 

(Vladimír Palko) 



Máte nejaké 
otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky? 
 



3. časť: NEBUDEŠ KRIVO SVEDČIŤ! (Mt 5,33-37) 

33 A zasa ste počuli, že otcom bolo povedané: “Nebudeš 
krivo prisahať, ale splníš, čo si Pánovi prisahal!”  34 No ja 
vám hovorím: Vôbec neprisahajte - ani na nebo, lebo ono je 
Božím trónom,  35 ani na zem, lebo ona je podnožkou jeho 
nôh, ani na Jeruzalem, pretože je mestom veľkého Kráľa,  36 
ani na svoju hlavu neprisahaj, lebo ani jediný vlas nemôžeš 
urobiť bielym alebo čiernym.  37 Ale vaša reč nech je „áno - 
áno,” „nie - nie.” Čo je navyše, pochádza od Zlého. (Mt 
5,33-37 SSV) 



Nebudeš prisahať! 

33 A zasa ste počuli, že 
otcom bolo povedané: 
“Nebudeš krivo 
prisahať, ale splníš, čo si 
Pánovi prisahal!”  34 No 
ja vám hovorím: Vôbec 
neprisahajte - ani na 
nebo, lebo ono je Božím 
trónom,  35 ani na zem, 
lebo ona je podnožkou 
jeho nôh, ani na 
Jeruzalem, pretože je 
mestom veľkého Kráľa,  
36 ani na svoju hlavu 
neprisahaj, lebo ani 
jediný vlas nemôžeš 
urobiť bielym alebo 
čiernym.  37 Ale vaša reč 
nech je „áno - áno,” 
„nie - nie.” Čo je navyše, 
pochádza od Zlého. 

• nebudeš krivo prisahať – „I když tu je určité spojení s osmým 
přikázáním („Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví", Ex 
20,16; Dt5,20), pravděpodobně je v pozadí Lv 19,12: „Nebudete 
křivě přísahat v mém jménu" (ČEP).“ 

„Přísahat znamená dovolávat se Boha za svědka své pravdivosti. 
Přísahat křivě v hebrejštině znamená „přísahat naprázdno", 
přísahat při ničem namísto při Bohu (Lv 19,12; Ex 20,7). To je hřích, 
protože se při tom vzývá ten, který je, jako svědek něčeho, co není. 
Přísahy a sliby v Božím jménu je třeba dodržovat, aby nebyl 
zneuctěn ten, jehož svědectví se tu dovoláváme (Nm 30,3; Dt 23,22; 
Žl 50,14).“ (Silvánou Fausti) 

• vôbec neprisahajte – prečo? Jedna možnosť je, že „Ježíšův zákaz 
přísahání je důsledkem předchozí antiteze: Chrání před křivou 
přísahou tím, že zakazuje jakýkoliv druh přísahy vůbec.“(podobne, 
ako sa v tradícii farizejov bránilo vysloveniu Božieho Mena JHWH 
nadarmo tým, že sa radšej nevyslovovalo vôbec). Tým by sa Ježiš 
v praxi zaradil do tradičného prúdu farizejov a ich techniky 
„zostrenia“ Božích príkazov („postavenie plotu okolo Zákona“) tak, 
aby aj pri porušení ich príkazu (= „poškodení plotu okolo vzácneho 
kvetu“) ostal Zákon (= „kvet“) stále neporušený. 



Nebudeš prisahať! 

33 A zasa ste počuli, že 
otcom bolo povedané: 
“Nebudeš krivo 
prisahať, ale splníš, čo si 
Pánovi prisahal!”  34 No 
ja vám hovorím: Vôbec 
neprisahajte - ani na 
nebo, lebo ono je Božím 
trónom,  35 ani na zem, 
lebo ona je podnožkou 
jeho nôh, ani na 
Jeruzalem, pretože je 
mestom veľkého Kráľa,  
36 ani na svoju hlavu 
neprisahaj, lebo ani 
jediný vlas nemôžeš 
urobiť bielym alebo 
čiernym.  37 Ale vaša reč 
nech je „áno - áno,” 
„nie - nie.” Čo je navyše, 
pochádza od Zlého. 

• vôbec neprisahajte – prečo? Druhá možnosť je 
pravdepodobnejšia: „Ježíš zakazuje přísahat, protože slovo jako 
prostředek komunikace a společenství musí být pravdivé samo v 
sobě. Jinak je falešné a stává se prostředkem ovládání a rozdělení.“ 
(Silváno Fausti). K tomu potom smeruje aj nasledovné... 

• ani na svoju hlavu – „O přísahání „při životě své hlavy" viz mSanh 
3,12. Ve starověku nebylo barvení vlasů ničím neobvyklým. 
Poznámka je ironická v tom smyslu, že pod barvou zůstává původní 
odstín, čímž je zdůrazněno, že lidské bytosti nejsou schopny změnit 
svou přirozenost.“ 

Prísaha je vlastne akoby „lacný spôsob“ ako ručiť niečím, čo nám nepatrí a nad 
čím nemáme moc… Ak by sme prisahali „pri tejto kope zlata, ktorú teraz tu 
skladám a nech prepadne v prospech druhej strany, ak moja reč nie je pravdivá!“ 
– to už hej, to by bola tá správna prísaha na niečo, čím disponujeme (samozrejme, 
ak je zlato naše) a čím môžeme ručiť za svoje slová. Všetko ostatné sú ale len slová 

• „áno - áno,” „nie - nie.” – „Nedovolávej se ve své řeči Boha za 
svědka, ale vydávej Bohu svědectví. Ať je tvá řeč jako jeho, tj. 
vždycky pravdivá, a ať svou průzračností ukazuje tvé srdce. Ať je naše 
mluvení „ano", pokud je skutečně „ano", a ať je „ne", je - li skutečně 
„ne".“ 



Prečo vôbec prisahať?  
PRINCÍP...: 
 

Prežitie

Istota

Spoločnosť

Dôležitosť

Sebaaktualizácia

Transcendencia

SVÄTOSŤ

LÁSKA

rozkoš

majetok

zábava

moc, sláva

SVETSKÝ ŽIVOT

BOŽÍ ŽIVOT

Ľudia vo svete vzájomne bojujú o moc, slávu, 
majetok a rozkoš – sú si protivníkmi 

• Je len normálne, že si nedôverujú. 

• Sami nemajú problém podviesť, oklamať,... 

• a preto aj od druhých chcú záruky, že ich 
nepodvádzajú – napríklad prísahu. 

Je to bežný svetský spôsob správania sa a v 
rámci sveta to ani inak byť nemôže – preto 
Zákon prísahu povoľuje a oceňuje. 

Život Božích synov a dcér smeruje k 
dokonalosti a svätosti – a k láske, ktorá aj život 
dáva jeden za druhého (1Jn 3,16) 

• Ak tak žijeme – prečo by sme niekomu luhali a 
pod.? Veď pravdivosť je súčasťou svätosti! 

• A kvôli čomu by sme mu mali nedôverovať, ak 
po ničom svetskom, kde by nás prípadne aj 
mohol podviesť, netúžime? 



Prečo vôbec prisahať?  
PRINCÍP...: 
 

Prežitie

Istota

Spoločnosť

Dôležitosť

Sebaaktualizácia

Transcendencia

SVÄTOSŤ

LÁSKA

rozkoš

majetok

zábava

moc, sláva

SVETSKÝ ŽIVOT

BOŽÍ ŽIVOT

Ľudia vo svete vzájomne bojujú o moc, slávu, 
majetok a rozkoš – sú si protivníkmi 

• Je len normálne, že si nedôverujú. 

• Sami nemajú problém podviesť, oklamať,... 

• a preto aj od druhých chcú záruky, že ich 
nepodvádzajú – napríklad prísahu. 

Je to bežný svetský spôsob správania sa a v 
rámci sveta to ani inak byť nemôže – preto 
Zákon prísahu povoľuje a oceňuje. 

Život Božích synov a dcér smeruje k 
dokonalosti a svätosti – a k láske, ktorá aj život 
dáva jeden za druhého (1Jn 3,16) 

• Ak tak žijeme – prečo by sme niekomu luhali a 
pod.? Veď pravdivosť je súčasťou svätosti! 

• A kvôli čomu by sme mu mali nedôverovať, ak 
po ničom svetskom, kde by nás prípadne aj 
mohol podviesť, netúžime? 

Ak teda ako kresťania 
medzi sebou potrebujeme 
nejaké špeciálne záruky, 
pretože si navzájom úplne 
nedôverujeme – potom 
tým obviňujeme samých 
seba: 

• že žijeme svetsky 

• a sami ešte po svetských 
veciach bažíme. 

Ak ale žijeme ako 
kresťania – potom by 
dokonca aj ľuďom „zo 
sveta“ malo naše slovo 
stačiť! 



Prečo vôbec prisahať?  
PRINCÍP...: 
 

Prežitie

Istota

Spoločnosť

Dôležitosť

Sebaaktualizácia

Transcendencia

SVÄTOSŤ

LÁSKA

rozkoš

majetok

zábava

moc, sláva

SVETSKÝ ŽIVOT

BOŽÍ ŽIVOT

Ľudia vo svete vzájomne bojujú o moc, slávu, 
majetok a rozkoš – sú si protivníkmi 

• Je len normálne, že si nedôverujú. 

• Sami nemajú problém podviesť, oklamať,... 

• a preto aj od druhých chcú záruky, že ich 
nepodvádzajú – napríklad prísahu. 

Je to bežný svetský spôsob správania sa a v 
rámci sveta to ani inak byť nemôže – preto 
Zákon prísahu povoľuje a oceňuje. 

Život Božích synov a dcér smeruje k 
dokonalosti a svätosti – a k láske, ktorá aj život 
dáva jeden za druhého (1Jn 3,16) 

• Ak tak žijeme – prečo by sme niekomu luhali a 
pod.? Veď pravdivosť je súčasťou svätosti! 

• A kvôli čomu by sme mu mali nedôverovať, ak 
po ničom svetskom, kde by nás prípadne aj 
mohol podviesť, netúžime? 

Ak teda ako kresťania 
medzi sebou potrebujeme 
nejaké špeciálne záruky, 
pretože si navzájom úplne 
nedôverujeme – potom 
tým obviňujeme samých 
seba: 

• že žijeme svetsky 

• a sami ešte po svetských 
veciach bažíme. 

Ak ale žijeme ako 
kresťania – potom by 
dokonca aj ľuďom „zo 
sveta“ malo naše slovo 
stačiť! 

Otázka: Prečo potom katolíci – napríklad pri sobáši – 
prisahajú? 

• Zmysel už nie je v tom, volať za svedka a ručiteľa Boha,… 

• … ale vyjadriť fakt, že svoj záväzok a sľub prednášame „pred 
tvárou Boha“, ako Boží synovia a dcéry a teda úprimne, 
uvedomujúc si požiadavku „áno-áno, nie-nie“ Božích synov 
a dcér. V tom je ten podstatný rozdiel! Nejde teda o to 
zapôsobiť na toho druhého, ale skôr o to „zapôsobiť na seba“ 
a hlbšie si tak túto synovskú požiadavku uvedomiť a podľa nej 
konať! 

Porov. napr. manželskú prísahu: „Pred oltárom nášho Pána 
Ježiša Krista prisahám, že svoj manželský sľub dodržím. Tak mi 
Pán Boh pomáhaj!“ – je to viac prosba Boha o pomoc pri 
tomto vážnom sľube, nie volanie Boha za svedka, že hovoríme 
pravdu! 

 



Máte nejaké 
otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky? 
 



4. časť: MODEL SPRÁVANIA SYNOV A DCÉR BOHA! (Mt 5,38-48) 

38 Počuli ste, že bolo povedané: “Oko za oko a zub za zub!”  39 No ja 
vám hovorím: Neodporujte zlému. Ak ťa niekto udrie po pravom líci, 
nadstav mu aj druhé.  40 Tomu, kto sa chce s tebou súdiť a vziať ti šaty, 
nechaj aj plášť.  41 A keď ťa bude niekto nútiť, aby si s ním išiel jednu 
míľu, choď s ním dve.  42 Tomu, kto ťa prosí, daj, a neodvracaj sa od 
toho, kto si chce od teba niečo požičať.  43 Počuli ste, že bolo 
povedané: “Milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho 
nepriateľa.”  44 Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov a 
modlite sa za tých, čo vás prenasledujú,  45 aby ste boli synmi svojho 
Otca, ktorý je na nebesiach. Veď on dáva slnku vychádzať nad zlých i 
dobrých a posiela dážď na spravodlivých i nespravodlivých.  46 Lebo 
ak milujete tých, ktorí vás milujú, akú odmenu môžete čakať? Vari to 
nerobia aj mýtnici?  47 A ak pozdravujete iba svojich bratov, čo 
zvláštne robíte? Nerobia to aj pohania?  48 Vy teda buďte dokonalí, 
ako je dokonalý váš nebeský Otec.  (Mt 5,38-48 SSV) 



Nový model správania sa...! 

38 Počuli ste, že bolo 
povedané: “Oko za 
oko a zub za zub!”  39 
No ja vám hovorím: 
Neodporujte zlému. 
Ak ťa niekto udrie po 
pravom líci, nadstav 
mu aj druhé.  40 Tomu, 
kto sa chce s tebou 
súdiť a vziať ti šaty, 
nechaj aj plášť.  41 A 
keď ťa bude niekto 
nútiť, aby si s ním išiel 
jednu míľu, choď s 
ním dve.  42 Tomu, kto 
ťa prosí, daj, a 
neodvracaj sa od 
toho, kto si chce od 
teba niečo požičať. 

• oko za oko – „ „Zákon odplaty" je vyjádřen v Ex 21,24; Lv 24,20 a Dt 
19,21. Cílem tohoto zákona bylo udržet odplatu v určitých mezích a 
zabránit tak stupňování násilí. Jeho starozákonní formulace 
potvrzují osobní odpovědnost za své činy, rovnost lidí před zákonem 
a spravedlivý poměr mezi zločinem a trestem. Není jisté, zda byl 
tento zákon uplatňován v Ježíšově době“ 

Pre beh bežnej svetskej spoločnosti je toto úplne zásadné pravidlo, 
ktorého všetky tri princípy sa dodržujú dodnes – akurát onen 
„primeraný trest“ sa meria nie zmrzačením druhého, ale výškou 
finančnej pokuty, či množstvom rokov za mrežami a pod.  

• neodporujte zlému! – A presne v tejto chvíli sa Evanjelium, 
slovami Benedikta XVI., definitívne vyberá za hranice nášho sveta 
do úplne iného sveta. Žiadna svetská spoločnosť, ríša, štát, firma,... 
nemôže na základe tohto pravidla nijako fungovať!  

„Výraz ponéros je dvojznačný. Protože se musíme stavět proti Zlému 
(Satanu) i zlu samotnému, týká se pravděpodobně zlého člověka. …  
vzhledem k tomu, že slovo ponéros je zde s určitým členem, nejedná 
se pravděpodobně o osobu, ale spíše o „zlý skutek"“ (porov. D. 
Hagner (Matthew 1-13)“ 



Prečo neodporovať zlým skutkom?  
PRINCÍP...: 
 

Prežitie

Istota

Spoločnosť

Dôležitosť

Sebaaktualizácia

Transcendencia

SVÄTOSŤ

LÁSKA

rozkoš

majetok

zábava

moc, sláva

SVETSKÝ ŽIVOT

BOŽÍ ŽIVOT

Ľudia vo svete vzájomne bojujú o moc, slávu, 
majetok a rozkoš – sú si protivníkmi 

Individualizmus a rozdelenie považujú za 
primeranú cenu, ktorou platia za tieto 
pozemské ciele – ak to vôbec dokonca za 
nejakú „cenu“ považujú. 

ZÁKON tak len inštitucionalizuje toto násilie 
tak, aby sa zločin a trest vzájomne vyvažovali. 

Kresťania sú účastníci a sami pracujú na cieli 
všetkého, ktorým je „zjednotiť v Kristovi ako v 
hlave všetko, čo je na nebi aj čo je na zemi“ (Ef 
1,10 SSV). Tomuto cieľu nie je nič nadradené – 
a preto radi obetujú svetské veci a záležitosti, 
ak je nádej na jednotu, na získanie cudzieho, či 
nepriateľského človeka za svojho brata. 

A ak neuspeje – mučeníctvo nie je tiež nič zlé... 



Prečo neodporovať zlým skutkom?  
PRINCÍP...: 
 

Prežitie

Istota

Spoločnosť

Dôležitosť

Sebaaktualizácia

Transcendencia

SVÄTOSŤ

LÁSKA

rozkoš

majetok

zábava

moc, sláva

SVETSKÝ ŽIVOT

BOŽÍ ŽIVOT

Ľudia vo svete vzájomne bojujú o moc, slávu, 
majetok a rozkoš – sú si protivníkmi 

Individualizmus a rozdelenie považujú za 
primeranú cenu, ktorou platia za tieto 
pozemské ciele – ak to vôbec dokonca za 
nejakú „cenu“ považujú. 

ZÁKON tak len inštitucionalizuje toto násilie 
tak, aby sa zločin a trest vzájomne vyvažovali. 

Kresťania sú účastníci a sami pracujú na cieli 
všetkého, ktorým je „zjednotiť v Kristovi ako v 
hlave všetko, čo je na nebi aj čo je na zemi“ (Ef 
1,10 SSV). Tomuto cieľu nie je nič nadradené – 
a preto radi obetujú svetské veci a záležitosti, 
ak je nádej na jednotu, na získanie cudzieho, či 
nepriateľského človeka za svojho brata. 

A ak neuspeje – mučeníctvo nie je tiež nič zlé... 

ZÁKON A JEHO ZÁSADNÁ SLABINA: 

„Zlo ale neodstraní: jednoduše ho zdvojuje s více méně planou nadějí, že to 
přispěje k zastrašení zločinců. Ve skutečnosti ale pomáhá zlu, aby se 
zdokonalovalo ve své prohnanosti a svévoli.“ (Silváno Fausti) 

Navyše sa tak zlo inštitucionalizuje: 

• odsudzujeme výpalníkov, ale zákonom chránime daňové úrady; 

• odsudzujeme únoscov, ale platíme väzenia, kam unášame zločincov a väzníme 
ich tam; 

• odsudzujeme korupciu, ale zabúdame, že hoci aj demokratické voľby nie sú nič 
iné, než obrovská zákonom chránená korupcia, kde politici sľubmi podplácajú 
voličov, aby sa dostali k moci (spravidla pri tom kašlúc na „verejné blaho“) 

• v záujme slobody množíme zákony, regulácie, obmedzenia, byrokraciu, 
šikanovanie štátom,… 

 A VÝSLEDKOM JE, že považujeme zlo za dobré, užitočné a správne…: 
„Občas je lépe čerta zapřáhnout do pluhu než s ním bojovat. Než vyvíjet 
obrovskou energii k boji proti zlu, je lépe použít jeho vlastní energie k 
dosažení námi žádaných cílů“ (Tomáš Sedláček, ekonóm). 



Prečo neodporovať zlým skutkom?  
PRINCÍP...: 
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Spoločnosť
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Individualizmus a rozdelenie považujú za 
primeranú cenu, ktorou platia za tieto 
pozemské ciele – ak to vôbec dokonca za 
nejakú „cenu“ považujú. 

ZÁKON tak len inštitucionalizuje toto násilie 
tak, aby sa zločin a trest vzájomne vyvažovali. 

Kresťania sú účastníci a sami pracujú na cieli 
všetkého, ktorým je „zjednotiť v Kristovi ako v 
hlave všetko, čo je na nebi aj čo je na zemi“ (Ef 
1,10 SSV). Tomuto cieľu nie je nič nadradené – 
a preto radi obetujú svetské veci a záležitosti, 
ak je nádej na jednotu, na získanie cudzieho, či 
nepriateľského človeka za svojho brata. 

A ak neuspeje – mučeníctvo nie je tiež nič zlé... 

ZÁKON A JEHO ZÁSADNÁ SLABINA: 

„Zlo ale neodstraní: jednoduše ho zdvojuje s více méně planou nadějí, že to 
přispěje k zastrašení zločinců. Ve skutečnosti ale pomáhá zlu, aby se 
zdokonalovalo ve své prohnanosti a svévoli.“ (Silváno Fausti) 

Navyše sa tak zlo inštitucionalizuje: 

• odsudzujeme výpalníkov, ale zákonom chránime daňové úrady; 

• odsudzujeme únoscov, ale platíme väzenia, kam unášame zločincov a väzníme 
ich tam; 

• odsudzujeme korupciu, ale zabúdame, že hoci aj demokratické voľby nie sú nič 
iné, než obrovská zákonom chránená korupcia, kde politici sľubmi podplácajú 
voličov, aby sa dostali k moci (spravidla pri tom kašlúc na „verejné blaho“) 

• v záujme slobody množíme zákony, regulácie, obmedzenia, byrokraciu, 
šikanovanie štátom,… 

 A VÝSLEDKOM JE, že považujeme zlo za dobré, užitočné a správne…: 
„Občas je lépe čerta zapřáhnout do pluhu než s ním bojovat. Než vyvíjet 
obrovskou energii k boji proti zlu, je lépe použít jeho vlastní energie k 
dosažení námi žádaných cílů“ (Tomáš Sedláček, ekonóm). 

„Doslovně přeloženo znamená toto sloveso [mé anthistemi]  
'nestavět se proti', tj. nezaujímat stejný postoj, jaký má ten zlý, 
nebýt jakoby obrazem toho hrubce v zrcadle, nestát s ním 
najedná rovině, nejednat jako on, nepodobat se mu, nebýt jeho 
věrným protějškem.“  

(J. Manek, Dům na skále) 

 



Nový model správania sa...! 

38 Počuli ste, že bolo 
povedané: “Oko za 
oko a zub za zub!”  39 
No ja vám hovorím: 
Neodporujte zlému. 
Ak ťa niekto udrie po 
pravom líci, nadstav 
mu aj druhé.  40 Tomu, 
kto sa chce s tebou 
súdiť a vziať ti šaty, 
nechaj aj plášť.  41 A 
keď ťa bude niekto 
nútiť, aby si s ním išiel 
jednu míľu, choď s 
ním dve.  42 Tomu, kto 
ťa prosí, daj, a 
neodvracaj sa od 
toho, kto si chce od 
teba niečo požičať. 

• úder na pravé líce – „Na rozdíl od Lk 6,29 Matouš specifikuje tvář 
jako „pravou". Toto zpřesnění vyznačuje, že rána je vedena hřbetem 
útočníkovy … ruky, a proto je spíše inzultací než násilným útokem.“ 

Na druhej strane: „Úder obrácenou dlaní byl pokládán za zvlášť 
ponižující, a tudíž i náhrada stanovená rabíny za tuto urážku byla 
oproti prostému políčku dvojnásobná.“ (Pavel Jartym) 

• nastav aj druhé – „Je možné, že slova „i druhou" jsou špatným 
porozuměním aramejskému slovu pro „hřbet" ('uchrá/'achórá) a že 
jde o to, že když tě někdo urazí políčkem do tváře, měl by ses prostě 
odvrátit a neodplácet.“ – v každom prípade je zmysel obdobný: 
neeskalovať zlo, ale dobrom premáhať zlo (porov. Rim 12,21) 

• súdiť a vziať Ti šaty… daj aj plášť – „Chitón byl spodní oděv, 
himation svrchní šat [= plášť]. Chitón [= šaty] zakrýval celé tělo. … v 
Ex 22,26-27 (ČEP): „Jestliže se rozhodneš vzít do zástavy plášť svého 
bližního, do západu slunce mu jej vrátíš, neboť jeho plášť, kterým si 
chrání tělo, je jeho jedinou přikrývkou" – dať aj plášť teda nebola 
žiadna maličkosť! V podstate to znamenalo spať bez prikrývky, na 
zime... a dokonca bez spodného odevu (ktorý sme si nechali vziať), 
čiže naholo! 



Nový model správania sa...! 

38 Počuli ste, že bolo 
povedané: “Oko za 
oko a zub za zub!”  39 
No ja vám hovorím: 
Neodporujte zlému. 
Ak ťa niekto udrie po 
pravom líci, nadstav 
mu aj druhé.  40 Tomu, 
kto sa chce s tebou 
súdiť a vziať ti šaty, 
nechaj aj plášť.  41 A 
keď ťa bude niekto 
nútiť, aby si s ním išiel 
jednu míľu, choď s 
ním dve.  42 Tomu, kto 
ťa prosí, daj, a 
neodvracaj sa od 
toho, kto si chce od 
teba niečo požičať. 

• Jedna míľa – dve míle – „Třetí příklad se týká práva římských 
vojáků přinutit občany k službě. Například Simon z Kyrény je 
přinucen nést příčné břevno Ježíšova kříže (Mt 27,32). Ježíš nevybízí k 
odporu vůči tomuto požadavku, nýbrž k zdvojnásobení této služby, 
která pravděpodobně sestávala z přenesení zavazadel z jednoho 
místa na druhé.“ – v dobe Krista teda mala táto veta obzvlášť 
emotívny náboj, veď sa týkala nenávidenej služby nenávideným 
okupantom a pohanom! Logika je ale jasná: za cenu toho, čo je 
nepríjemné (robiť niekomu nosiča) a ponižujúce súčasne 
(arogantnému rímskemu okupačnému vojakovi!) získať tohto vojaka: 
… ísť ochotne aj dve míle – cestou sa spoznať… poklábosiť… a stať sa 
priateľmi! Aj za dočasného cenu obetovania našej slobody a našich 
plánov. 

• kto ťa prosí, daj... – „Poslední příklady nejsou z oblasti síly, nýbrž 
pojednávají o tom, kdo prosí a chce si půjčit. Nařízení dávat almužny 
a půjčovat bez splacení jsou založeny na Dt 15,7-11 „Bude- li u tebe 
potřebný někdo z tvých bratří, v některé z tvých bran v tvé zemi, (...), 
nebude tvé srdce zpupné a nezavřeš svou ruku před svým potřebným 
bratrem. Ochotně mu otvírej svou ruku a poskytni mu dostatečnou 
půjčku podle toho, kolik ve svém nedostatku potřebuje.““ 



Prečo neodporovať zlým skutkom?  
PRINCÍP...: 
 

Prežitie

Istota

Spoločnosť

Dôležitosť

Sebaaktualizácia

Transcendencia

SVÄTOSŤ

LÁSKA

rozkoš

majetok

zábava

moc, sláva

SVETSKÝ ŽIVOT

BOŽÍ ŽIVOT

Človek tohto sveta zase rád obetuje nejaký ten 
vzťah s iným človekom, pokojne sa s ním aj 
rozíde, aj znepriatelí, len ak mu to prinesie 
pohodlie, majetok, moc, slávu, prestíž, či iné 
veci, po ktorých baží...  

A ani osobná dokonalosť mu nič nehovorí – 
kedykoľvek ono „mať“ uprednostní pred pre 
neho nereálnou a od sveta odtrhnutou 
predstavou akejsi „dokonalosti“ (ako sa hovorí: 
„Svet je o inšom...“) 

Kresťan teda v mene uskutočnenia Božieho 
zámeru Kráľovstva a zjednotenia všetkých ľudí 
v jeho láske rád obetuje svoj majetok, 
pohodlie, či nejakú „dôstojnosť“ v očiach sveta 
– nakoniec, už po týchto veciach aj tak netúži... 

Nikdy by teda, bez ohľadu na to, 
neuprednostnil „mať“ pred „byť“ svätý a 
dokonalý v Bohu. 
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veci, po ktorých baží...  

A ani osobná dokonalosť mu nič nehovorí – 
kedykoľvek ono „mať“ uprednostní pred pre 
neho nereálnou a od sveta odtrhnutou 
predstavou akejsi „dokonalosti“ (ako sa hovorí: 
„Svet je o inšom...“) 

Kresťan teda v mene uskutočnenia Božieho 
zámeru Kráľovstva a zjednotenia všetkých ľudí 
v jeho láske rád obetuje svoj majetok, 
pohodlie, či nejakú „dôstojnosť“ v očiach sveta 
– nakoniec, už po týchto veciach aj tak netúži... 

Nikdy by teda, bez ohľadu na to, 
neuprednostnil „mať“ pred „byť“ svätý a 
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POZOR! 
Tieto pravidlá sa vzťahujú na situáciu, keď sa 

krivda a zlo dotýka nás! 

Nie je možné ich aplikovať vtedy, ak sa zlo a 
krivda dotýka (aj) iných. 

Čo je dlvod, prečo napríklad kresťan nemôže 
odmietnuť oprávnenú výzvu ako vojak brániť 
vlasť pred nespravodlivým agresorom a pod. 

– vtedy sa totiž vec netýka iba jeho, ale aj 
iných a on im nemôže vnucovať štandardy 

evanjelia, ani sa rozhodovať za nich. 

Tam potom platia ešte len „štátotvorné“ 
pravidlá zákona a jeho vízie spravodlivosti. 



Zásada budovateľov Kráľovstva – nie pominuteľného „štátu“... 

43 Počuli ste, že bolo 
povedané: “Milovať budeš 
svojho blížneho a 
nenávidieť svojho 
nepriateľa.”  44 Ale ja vám 
hovorím: Milujte svojich 
nepriateľov a modlite sa za 
tých, čo vás prenasledujú,  
45 aby ste boli synmi 
svojho Otca, ktorý je na 
nebesiach. Veď on dáva 
slnku vychádzať nad zlých i 
dobrých a posiela dážď na 
spravodlivých i 
nespravodlivých.  46 Lebo 
ak milujete tých, ktorí vás 
milujú, akú odmenu 
môžete čakať? Vari to 
nerobia aj mýtnici?  47 A ak 
pozdravujete iba svojich 
bratov, čo zvláštne robíte? 
Nerobia to aj pohania?  48 
Vy teda buďte dokonalí, 
ako je dokonalý váš 
nebeský Otec. 

• Milovať budeš svojho blížneho… – „ Toto přikázání se objevuje v Lv 
19,18, kde Bůh prostřednictvím Mojžíše mluví k shromážděnému 
izraelskému lidu (19,1)“: „Nepomsti sa a neprechovávaj hnev voči 
príslušníkom svojho ľudu, ale miluj svojho blížneho ako seba 
samého! Ja som Pán!“ (Lv 19,18 SSV)“ – blížny, čiže člen rodiny, 
rodu, klanu, v tomto prípade národa – v tomto prípade člen Cirkvi. 

• nenávidieť svojho nepriateľa – „ Neexistuje žádný starozákonní 
příkaz nenávidět své nepřátele.k ) V kumránských svitcích jsou 
nařízení „nenávidět všechny syny tmy" (1QS 1,10) a „věčná 
nenávist vůči všem mužům Jámy" (1QS 9,21). Tato nařízení mají svůj 
původ v dualismu kumránské obce: ti, kdo se stavějí proti Andělu 
světla a proti dětem světla, zasluhují, aby je společenství 
nenávidělo.“ 

„Nenávidět nepřítele je obecný jev, který je dostatečně doložený i v 
Bibli. Kumrán to výslovně přikazuje. Lidská solidárnost, která je 
nezbytná k přežití, je často „solidárnost proti", rozšířená i mezi 
zločinci: „pes psa nesežere."“ (Silváno Fausti) 
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43 Počuli ste, že bolo 
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ak milujete tých, ktorí vás 
milujú, akú odmenu 
môžete čakať? Vari to 
nerobia aj mýtnici?  47 A ak 
pozdravujete iba svojich 
bratov, čo zvláštne robíte? 
Nerobia to aj pohania?  48 
Vy teda buďte dokonalí, 
ako je dokonalý váš 
nebeský Otec. 

• Milujte svojich nepriateľov… – „Ježíšovo učení prolamuje omezení 
týkající se předmětu něčí lásky. Odkazuje k páté antitezi s důrazem 
na prolomení kruhu nenávisti a násilí. I když ve Starém zákoně či v 
rabínských spisech nenajdeme přímou paralelu, mnoho biblických a 
rabínských nauk míří stejným směrem jako Ježíšovo učení.“ 

„Láska k nepřátelům je podstatou křesťanství. ... Kdo nemiluje 
nepřítele, nemá ještě Pánova Ducha, který právě zde zjevuje 
nekonečnost a nezištnost jeho lásky (Řím 5,6-11). Náboženství, které 
k tomuto nedojde, má před sebou ještě dlouhou cestu k pochopení 
Boha!“ (Silváno Fausti) 

Presne, ako sme si 
to už ukázali 
pred chvíľou: 

Prežitie

Istota

Spoločnosť

Dôležitosť

Sebaaktualizácia

Transcendencia

SVÄTOSŤ

LÁSKA

rozkoš

majetok

zábava

moc, sláva

SVETSKÝ ŽIVOT

BOŽÍ ŽIVOT

SEBECTVO 
nedbajúce na 
rozdelenie 

LÁSKA 
túžiaca po 
jednote 
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43 Počuli ste, že bolo 
povedané: “Milovať budeš 
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nepriateľa.”  44 Ale ja vám 
hovorím: Milujte svojich 
nepriateľov a modlite sa za 
tých, čo vás prenasledujú,  
45 aby ste boli synmi 
svojho Otca, ktorý je na 
nebesiach. Veď on dáva 
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ako je dokonalý váš 
nebeský Otec. 

• Aby ste boli synmi svojho Otca… – znova zaznieva hebrejský pohľd 
na synovstvo ako podobnosť. A súčasne, že táto podobnosť je 
vecou voľby.  

JEŽIŠ sa pri krste v Jordáne rozhodol byť aj ako človek synom svojho Otca. A 
teda namiesto života v rámci svojich „blížnych“ v Nazarete sa vyberá medzi 
„nepriateľov“ – v širokej škále od „cudzích“ až po vyslovene „nepriateľských“, 
aby tak prijal účasť na Otcovom diele zjednotiť všetkých v Kráľovstve – a aby 
sám bol uholným kameňom tohto Kráľovstva (Ef 2,20). A na púšti si jasne 
zvolil túto službu a uprednostnil ju ako pred rozkošou (chlieb), slávou 
(Chrám) i svetskou mocou (kráľovstvá sveta).  

MY sa musíme rozhodnúť rovnako. Boh sa stal našim Otcom, my sa musíme 
rozhodnúť stať sa Jeho synmi (dcérami) – rovnakým aktom podobnosti. Teda 
tým, že sa stotožníme s Jeho zámermi a Jeho dielom a zasvätíme svoj život 
Dielu Kráľovstva, čiže dielu jednoty všetkých ľudí v láske. A rovnako ju 
uprednostniť pred všetkým ostatným svetským a „telesným“. 

A potom Dielo uskutočniť nie svetskou mocou, ani organizovaním, ani 
zákonmi, ani prikázaniami – ale jediným možným spôsobom a tým je láska 
až do krajnosti, láska aj k zlým, aj k nepriateľom! Jedine ona dokáže získať 
iných k láske a teda aj k jednote lásky a tou je Kráľovstvo, Trojičný Život 
Boha. 

Tak, ako to pred nami urobil sám Boh – najmä v osobe Krista Ježiša. 
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• Ak milujete tých, ktorí milujú vás… – Ak milujeme iných zo 
zištných dôvodov – lebo sú nám užitoční, príjemní,... – potom našou 
odmenou je práve táto ich užitočnosť. Sme vybavení, máme, čo sme 
chceli. 

• pohania, mýtnici – pre Židov „mýtnik“ (kolaborant Rimanov, 
vyberač rímskych daní, skorumpovaný a sám seba obohacujúci) bol 
synonymom verejného hriešnika. A pritom aj oni konali podľa tejto 
zásady: mám rád tých, ktorí sú mi užitoční a majú ma radi...  

Ale ak milujeme z lásky k Bohu a pre Kráľovstvo, potom je našou 
odmenou Kráľovstvo. Nie preto, že by sme si ho nejako „zaslúžili“, 
ale preto, že práve v tomto postoji kráľovstvo spočíva! 

Ak teda konáme podľa sveta, sme zo sveta a vo svete a svet je 
našou odmenou. 

Ak konáme podľa Boha, sme z Boha a v Bohu a Božie 
Kráľovstvo je našou odmenou. 

Tak to vníma Ján Evanjelista: „Kto nekoná spravodlivo, nie je z Boha; ani ten, kto 
nemiluje svojho brata ... Milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha a každý, 
kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha.  8 Kto nemiluje, nepoznal Boha, lebo Boh je 
láska. ... keď sa milujeme navzájom, Boh ostáva v nás a jeho láska v nás je dokonalá“ (1 
Jn 3,10; 4,7n.12 SSV). 



Zmysel a cieľ všetkého nášho snaženia! 

43 Počuli ste, že bolo 
povedané: “Milovať budeš 
svojho blížneho a 
nenávidieť svojho 
nepriateľa.”  44 Ale ja vám 
hovorím: Milujte svojich 
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nerobia aj mýtnici?  47 A ak 
pozdravujete iba svojich 
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ako je dokonalý váš 
nebeský Otec. 

• vy teda buďte dokonalí… – „ Představa Boha jako „dokonalého" se 
ve Starém zákoně nenachází a je vhodná k abstrakci. Pozadí 
pravděpodobně představují starozákonní výroky o Boží svatosti: 
„Budete svatí, neboť já Pán, váš Bůh, jsem svatý" (Lv 19,2; viz 20,26; 
21,8). Slovo „dokonalý" (rám) označuje „celistvost" Boha, který 
pečuje o všechny národy. … To znamená „naplněný", jemuž nic 
nechybí. „Buďte svatí, neboť já jsem svatý" (Lv 11,44.45; 17,1; 
19,21) - to je počátek zákona. Člověk je k Božímu obrazu: je sám 
sebou, jenom když je jako on, „Svatý".“ 

Byť ako Boh vyžaduje byť ako Boh. Žiť ako Boh vyžaduje žiť ako 
Boh. Ak odmenou je zbožštenie, potom jedinou cestou je 
zbožšťovanie sa tým, že sa úplne pripodobňujeme Bohu:  

„Jediná cesta ke zbožštění spočívá ve stále hlubším připodobňování Kristu. Stát se 
„Syny v Synu": v tom spočívá zbožštění. Podle velkého byzantského laického 
teologa Nikolaose Kabasila (asi 1320 - 1363) se připodobnění naplňuje jen 
„životem v Kristu", „vnitřním sjednocením s Kristem".“  
(Christoph kardinal Schönborn) 

Súčasne Ježiš definuje, v čom táto DOKONALOSŤ spočíva: Nie 
v absolútnej bezchybnosti; nie v dokonalom intelekte, či súmernosti 
a kráse tela; nie v bezchybnom „plnení náboženských povinností“; 
ALE v láske, ktorá dáva všetko v Diele Jednoty – Kráľovstva. 
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teologa Nikolaose Kabasila (asi 1320 - 1363) se připodobnění naplňuje jen 
„životem v Kristu", „vnitřním sjednocením s Kristem".“  
(Christoph kardinal Schönborn) 

Súčasne Ježiš definuje, v čom táto DOKONALOSŤ spočíva: Nie 
v absolútnej bezchybnosti; nie v dokonalom intelekte, či súmernosti 
a kráse tela; nie v bezchybnom „plnení náboženských povinností“; 
ALE v láske, ktorá dáva všetko v Diele Jednoty – Kráľovstva. 

Ak máme tento postoj, máme ho v sebe a s láskou 
a radosťou ho žijeme – „nie zo žiaľu ani z donútenia, 
lebo veselého darcu Boh miluje“ (2Kor 9,7 SSV) – 
POTOM SME AKO BOH! SME SPASENÍ.  

Ak nie – potom NIE SME AKO BOH. Nie sme Jeho 
synovia, nie sme Jeho dcéry, sme len obyčajní 
„pohania“, žijúci len pre tento svet a pre seba samých.  

Neznamená to, že sme automaticky zločinci, či 
gauneri! naopak, možno sme veľmi počestní 
a dobrí pohania! 

Znamená to len, že nie sme synmi a dcérami 
Boha, nezbožšťujeme sa v Bohu – a teda ani 
nezískavame Jeho ponuku: byť ako Boh! 



Máte nejaké 
otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky? 
 



 
Zhrnuté...: 
 

Tieto Ježišove texty nie sú prikázaniami. 

Sú konštatovaním. 
Ak sme SYNMI BOHA – a teda máme Jeho postoje, 
myslenie, pohľad na svet, túžby, sme Mu teda 
podobní – potom to, čo Ježiš opísal, je našim 
prirodzeným a úplne samozrejmým spôsobom 
konania a správania sa a čokoľvek iné by pre nás bolo 
cudzie a neprirodzené: 

„Láska k Bohu spočíva v tom, že zachovávame jeho 
prikázania. A jeho prikázania nie sú ťažké.  4 Veď 
všetko, čo sa narodilo z Boha, premáha svet. A tým 
víťazstvom, ktoré premohlo svet, je naša viera“ (1 Jn 
5,3-4 SSV) 

„Miluj a rob čo chceš!“ (sv. Augustín) 

Ak sme SVETSKÍ ĽUDIA – potom nám tento štýl 
života bude pripadať bláznivým, šialeným, rúhavým: 
„Ohlasujeme ukrižovaného Krista, pre Židov 
pohoršenie, pre pohanov bláznovstvo,  24 ale pre 
povolaných, tak Židov ako Grékov, Krista - Božiu moc 
a Božiu múdrosť“ (1 Kor 1,23-24 SSV) – a nijako ho 
nedokážeme žiť, ani navonok (odtiaľ vzdychanie 
mnohých „kresťanov“ že sú „slabí a krehkí“ a 
„nedokážu to“) a už vôbec nie vo vnútri, kde sa nám 
to javí ako nejaké neznesiteľné bremeno...  



 
Zhrnuté...: 
 

Prežitie

Istota

Spoločnosť

Dôležitosť

Sebaaktualizácia

Transcendencia

SVÄTOSŤ

LÁSKA

rozkoš

majetok

zábava

moc, sláva

SVETSKÝ ŽIVOT

BOŽÍ ŽIVOT

Pre ľudí „zo sveta“ by bolo bláznovstvom 
zriekať sa záľub, rozkoše, pohodlia, majetku, 
prestíže, slávy, moci, nezávislosti,... – pretože 
nič iné nemajú! 

Pre synov a dcéry Boha by bolo bláznovstvom 
zanechávať Boha a nádheru Jeho Kráľovstva 

kvôli takým „smetiam“, ako sú záľuby, 
rozkoše, pohodlie, majetok, prestíž, sláva, 

moc, nezávislosť na Bohu a pod.  



Máte nejaké 
otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky? 
 



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

 21 Počuli ste, že otcom bolo povedané: “Nezabiješ!” Kto by teda zabil, pôjde pred súd.  22 No ja vám hovorím: Pred súd 
pôjde každý, kto sa na svojho brata hnevá. Kto svojmu bratovi povie: “Hlupák,” pôjde pred veľradu. A kto mu povie: “Ty 
bohapustý blázon,” pôjde do pekelného ohňa.  23 Keď teda prinášaš dar na oltár a tam si spomenieš, že tvoj brat má 
niečo proti tebe,  24 nechaj svoj dar tam pred oltárom a choď sa najprv zmieriť so svojím bratom; až potom príď a 
obetuj svoj dar.  25 Pokonaj sa včas so svojím protivníkom, kým si s ním na ceste, aby ťa protivník nevydal sudcovi a 
sudca strážnikovi a aby ťa neuvrhli do väzenia.  26 Veru, hovorím ti: Nevyjdeš odtiaľ, kým nezaplatíš do ostatného 
haliera. Nescudzoložíš! -  27 Počuli ste, že bolo povedané: “Nescudzoložíš!”  28 No ja vám hovorím: Každý, kto na ženu 
hľadí žiadostivo, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci.  29 Ak ťa zvádza na hriech tvoje pravé oko, vylúp ho a odhoď od 
seba, lebo je pre teba lepšie, ak zahynie jeden z tvojich údov, ako keby sa malo celé tvoje telo dostať do pekla.  30 A ak 
ťa zvádza na hriech tvoja pravá ruka, odtni ju a odhoď od seba, lebo je pre teba lepšie, ak zahynie jeden z tvojich údov, 
ako keby malo ísť celé tvoje telo do pekla.  31 Ďalej bolo povedané: “Kto prepustí svoju manželku, nech jej dá priepustný 
list!”  32 No ja vám hovorím: Každý, kto prepustí svoju manželku, okrem prípadu smilstva, vystavuje ju cudzoložstvu; a 
kto si vezme prepustenú ženu, cudzoloží.  33 A zasa ste počuli, že otcom bolo povedané: “Nebudeš krivo prisahať, ale 
splníš, čo si Pánovi prisahal!”  34 No ja vám hovorím: Vôbec neprisahajte - ani na nebo, lebo ono je Božím trÓnom,  35 
ani na zem, lebo ona je podnožkou jeho nôh, ani na Jeruzalem, pretože je mestom veľkého Kráľa,  36 ani na svoju hlavu 
neprisahaj, lebo ani jediný vlas nemôžeš urobiť bielym alebo čiernym.  37 Ale vaša reč nech je ťáno - áno,” ťnie - nie.” Čo 
je navyše, pochádza od Zlého.  38 Počuli ste, že bolo povedané: “Oko za oko a zub za zub!”  39 No ja vám hovorím: 
Neodporujte zlému. Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nadstav mu aj druhé.  40 Tomu, kto sa chce s tebou súdiť a vziať ti 
šaty, nechaj aj plášť.  41 A keď ťa bude niekto nútiť, aby si s ním išiel jednu míľu, choď s ním dve.  42 Tomu, kto ťa prosí, 
daj, a neodvracaj sa od toho, kto si chce od teba niečo požičať.  43 Počuli ste, že bolo povedané: “Milovať budeš svojho 
blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa.”  44 Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás 
prenasledujú,  45 aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Veď on dáva slnku vychádzať nad zlých i dobrých 
a posiela dážď na spravodlivých i nespravodlivých.  46 Lebo ak milujete tých, ktorí vás milujú, akú odmenu môžete 
čakať? Vari to nerobia aj mýtnici?  47 A ak pozdravujete iba svojich bratov, čo zvláštne robíte? Nerobia to aj pohania?  48 
Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec. (Mt 5,21-48 SSV) 



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

 21 Počuli ste, že otcom bolo povedané: “Nezabiješ!” Kto by teda zabil, pôjde pred súd.  22 No ja vám hovorím: Pred súd 
pôjde každý, kto sa na svojho brata hnevá. Kto svojmu bratovi povie: “Hlupák,” pôjde pred veľradu. A kto mu povie: “Ty 
bohapustý blázon,” pôjde do pekelného ohňa.  23 Keď teda prinášaš dar na oltár a tam si spomenieš, že tvoj brat má 
niečo proti tebe,  24 nechaj svoj dar tam pred oltárom a choď sa najprv zmieriť so svojím bratom; až potom príď a 
obetuj svoj dar.  25 Pokonaj sa včas so svojím protivníkom, kým si s ním na ceste, aby ťa protivník nevydal sudcovi a 
sudca strážnikovi a aby ťa neuvrhli do väzenia.  26 Veru, hovorím ti: Nevyjdeš odtiaľ, kým nezaplatíš do ostatného 
haliera. Nescudzoložíš! -  27 Počuli ste, že bolo povedané: “Nescudzoložíš!”  28 No ja vám hovorím: Každý, kto na ženu 
hľadí žiadostivo, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci.  29 Ak ťa zvádza na hriech tvoje pravé oko, vylúp ho a odhoď od 
seba, lebo je pre teba lepšie, ak zahynie jeden z tvojich údov, ako keby sa malo celé tvoje telo dostať do pekla.  30 A ak 
ťa zvádza na hriech tvoja pravá ruka, odtni ju a odhoď od seba, lebo je pre teba lepšie, ak zahynie jeden z tvojich údov, 
ako keby malo ísť celé tvoje telo do pekla.  31 Ďalej bolo povedané: “Kto prepustí svoju manželku, nech jej dá priepustný 
list!”  32 No ja vám hovorím: Každý, kto prepustí svoju manželku, okrem prípadu smilstva, vystavuje ju cudzoložstvu; a 
kto si vezme prepustenú ženu, cudzoloží.  33 A zasa ste počuli, že otcom bolo povedané: “Nebudeš krivo prisahať, ale 
splníš, čo si Pánovi prisahal!”  34 No ja vám hovorím: Vôbec neprisahajte - ani na nebo, lebo ono je Božím trÓnom,  35 
ani na zem, lebo ona je podnožkou jeho nôh, ani na Jeruzalem, pretože je mestom veľkého Kráľa,  36 ani na svoju hlavu 
neprisahaj, lebo ani jediný vlas nemôžeš urobiť bielym alebo čiernym.  37 Ale vaša reč nech je ťáno - áno,” ťnie - nie.” Čo 
je navyše, pochádza od Zlého.  38 Počuli ste, že bolo povedané: “Oko za oko a zub za zub!”  39 No ja vám hovorím: 
Neodporujte zlému. Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nadstav mu aj druhé.  40 Tomu, kto sa chce s tebou súdiť a vziať ti 
šaty, nechaj aj plášť.  41 A keď ťa bude niekto nútiť, aby si s ním išiel jednu míľu, choď s ním dve.  42 Tomu, kto ťa prosí, 
daj, a neodvracaj sa od toho, kto si chce od teba niečo požičať.  43 Počuli ste, že bolo povedané: “Milovať budeš svojho 
blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa.”  44 Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás 
prenasledujú,  45 aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Veď on dáva slnku vychádzať nad zlých i dobrých 
a posiela dážď na spravodlivých i nespravodlivých.  46 Lebo ak milujete tých, ktorí vás milujú, akú odmenu môžete 
čakať? Vari to nerobia aj mýtnici?  47 A ak pozdravujete iba svojich bratov, čo zvláštne robíte? Nerobia to aj pohania?  48 
Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec. (Mt 5,21-48 SSV) 



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

 21 Počuli ste, že otcom bolo povedané: “Nezabiješ!” Kto by teda zabil, pôjde pred súd.  22 No ja vám hovorím: Pred súd 
pôjde každý, kto sa na svojho brata hnevá. Kto svojmu bratovi povie: “Hlupák,” pôjde pred veľradu. A kto mu povie: “Ty 
bohapustý blázon,” pôjde do pekelného ohňa.  23 Keď teda prinášaš dar na oltár a tam si spomenieš, že tvoj brat má 
niečo proti tebe,  24 nechaj svoj dar tam pred oltárom a choď sa najprv zmieriť so svojím bratom; až potom príď a 
obetuj svoj dar.  25 Pokonaj sa včas so svojím protivníkom, kým si s ním na ceste, aby ťa protivník nevydal sudcovi a 
sudca strážnikovi a aby ťa neuvrhli do väzenia.  26 Veru, hovorím ti: Nevyjdeš odtiaľ, kým nezaplatíš do ostatného 
haliera. Nescudzoložíš! -  27 Počuli ste, že bolo povedané: “Nescudzoložíš!”  28 No ja vám hovorím: Každý, kto na ženu 
hľadí žiadostivo, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci.  29 Ak ťa zvádza na hriech tvoje pravé oko, vylúp ho a odhoď od 
seba, lebo je pre teba lepšie, ak zahynie jeden z tvojich údov, ako keby sa malo celé tvoje telo dostať do pekla.  30 A ak 
ťa zvádza na hriech tvoja pravá ruka, odtni ju a odhoď od seba, lebo je pre teba lepšie, ak zahynie jeden z tvojich údov, 
ako keby malo ísť celé tvoje telo do pekla.  31 Ďalej bolo povedané: “Kto prepustí svoju manželku, nech jej dá priepustný 
list!”  32 No ja vám hovorím: Každý, kto prepustí svoju manželku, okrem prípadu smilstva, vystavuje ju cudzoložstvu; a 
kto si vezme prepustenú ženu, cudzoloží.  33 A zasa ste počuli, že otcom bolo povedané: “Nebudeš krivo prisahať, ale 
splníš, čo si Pánovi prisahal!”  34 No ja vám hovorím: Vôbec neprisahajte - ani na nebo, lebo ono je Božím trÓnom,  35 
ani na zem, lebo ona je podnožkou jeho nôh, ani na Jeruzalem, pretože je mestom veľkého Kráľa,  36 ani na svoju hlavu 
neprisahaj, lebo ani jediný vlas nemôžeš urobiť bielym alebo čiernym.  37 Ale vaša reč nech je ťáno - áno,” ťnie - nie.” Čo 
je navyše, pochádza od Zlého.  38 Počuli ste, že bolo povedané: “Oko za oko a zub za zub!”  39 No ja vám hovorím: 
Neodporujte zlému. Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nadstav mu aj druhé.  40 Tomu, kto sa chce s tebou súdiť a vziať ti 
šaty, nechaj aj plášť.  41 A keď ťa bude niekto nútiť, aby si s ním išiel jednu míľu, choď s ním dve.  42 Tomu, kto ťa prosí, 
daj, a neodvracaj sa od toho, kto si chce od teba niečo požičať.  43 Počuli ste, že bolo povedané: “Milovať budeš svojho 
blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa.”  44 Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás 
prenasledujú,  45 aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Veď on dáva slnku vychádzať nad zlých i dobrých 
a posiela dážď na spravodlivých i nespravodlivých.  46 Lebo ak milujete tých, ktorí vás milujú, akú odmenu môžete 
čakať? Vari to nerobia aj mýtnici?  47 A ak pozdravujete iba svojich bratov, čo zvláštne robíte? Nerobia to aj pohania?  48 
Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec. (Mt 5,21-48 SSV) 



Aký je ANAGOGICKÝ zmysel textu (kam tým smerujeme)? 

 21 Počuli ste, že otcom bolo povedané: “Nezabiješ!” Kto by teda zabil, pôjde pred súd.  22 No ja vám hovorím: Pred súd 
pôjde každý, kto sa na svojho brata hnevá. Kto svojmu bratovi povie: “Hlupák,” pôjde pred veľradu. A kto mu povie: “Ty 
bohapustý blázon,” pôjde do pekelného ohňa.  23 Keď teda prinášaš dar na oltár a tam si spomenieš, že tvoj brat má 
niečo proti tebe,  24 nechaj svoj dar tam pred oltárom a choď sa najprv zmieriť so svojím bratom; až potom príď a 
obetuj svoj dar.  25 Pokonaj sa včas so svojím protivníkom, kým si s ním na ceste, aby ťa protivník nevydal sudcovi a 
sudca strážnikovi a aby ťa neuvrhli do väzenia.  26 Veru, hovorím ti: Nevyjdeš odtiaľ, kým nezaplatíš do ostatného 
haliera. Nescudzoložíš! -  27 Počuli ste, že bolo povedané: “Nescudzoložíš!”  28 No ja vám hovorím: Každý, kto na ženu 
hľadí žiadostivo, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci.  29 Ak ťa zvádza na hriech tvoje pravé oko, vylúp ho a odhoď od 
seba, lebo je pre teba lepšie, ak zahynie jeden z tvojich údov, ako keby sa malo celé tvoje telo dostať do pekla.  30 A ak 
ťa zvádza na hriech tvoja pravá ruka, odtni ju a odhoď od seba, lebo je pre teba lepšie, ak zahynie jeden z tvojich údov, 
ako keby malo ísť celé tvoje telo do pekla.  31 Ďalej bolo povedané: “Kto prepustí svoju manželku, nech jej dá priepustný 
list!”  32 No ja vám hovorím: Každý, kto prepustí svoju manželku, okrem prípadu smilstva, vystavuje ju cudzoložstvu; a 
kto si vezme prepustenú ženu, cudzoloží.  33 A zasa ste počuli, že otcom bolo povedané: “Nebudeš krivo prisahať, ale 
splníš, čo si Pánovi prisahal!”  34 No ja vám hovorím: Vôbec neprisahajte - ani na nebo, lebo ono je Božím trÓnom,  35 
ani na zem, lebo ona je podnožkou jeho nôh, ani na Jeruzalem, pretože je mestom veľkého Kráľa,  36 ani na svoju hlavu 
neprisahaj, lebo ani jediný vlas nemôžeš urobiť bielym alebo čiernym.  37 Ale vaša reč nech je ťáno - áno,” ťnie - nie.” Čo 
je navyše, pochádza od Zlého.  38 Počuli ste, že bolo povedané: “Oko za oko a zub za zub!”  39 No ja vám hovorím: 
Neodporujte zlému. Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nadstav mu aj druhé.  40 Tomu, kto sa chce s tebou súdiť a vziať ti 
šaty, nechaj aj plášť.  41 A keď ťa bude niekto nútiť, aby si s ním išiel jednu míľu, choď s ním dve.  42 Tomu, kto ťa prosí, 
daj, a neodvracaj sa od toho, kto si chce od teba niečo požičať.  43 Počuli ste, že bolo povedané: “Milovať budeš svojho 
blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa.”  44 Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás 
prenasledujú,  45 aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Veď on dáva slnku vychádzať nad zlých i dobrých 
a posiela dážď na spravodlivých i nespravodlivých.  46 Lebo ak milujete tých, ktorí vás milujú, akú odmenu môžete 
čakať? Vari to nerobia aj mýtnici?  47 A ak pozdravujete iba svojich bratov, čo zvláštne robíte? Nerobia to aj pohania?  48 
Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec. (Mt 5,21-48 SSV) 



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 desiaty... 

inky 2016 


