
diel sedemnásty... 



 
Zopakovanie 
 

Apoštoli nastupujú cestu. 

Nielen „fyzicky“ (idú do dedín), ale ešte viac 
„duchovne“: učia sa byť ako Kristus, byť ako 
Boh. V tom je podstata kresťanstva: podobnosť, 
vedúca k jednote, ktorá je Nebom: „Kto hovorí, 
že ostáva v ňom, má aj sám žiť, ako žil On“ (1 Jn 
2,6 SSV). 

ZÁKON PODOBNOSTI: Ak chceš byť ako byť, 
musíš byť ako Boh. Ak chceš žiť Boží život, 
musíš začať žiť Boží život. 

ZÁKON CIRKVI: podobnosť vedie k jednote – a 
tá sa uskutočňuje v Kristovom Tele – Cirkvi: 
„Potom už niet Gréka ani Žida, obriezky ani 
neobriezky, barbara, Skýta, otroka, slobodného, 
ale všetko a vo všetkom je Kristus“ (Kol 3,11 
SSV) 

Účasť na Kristovi je účasťou na Kristovi – so 
všetkým, čo k tomu patrí: účasť na Jeho 
poslaní, účasť na jeho moci a autorite, účasť na 
Jeho oslávení a „odmene“ v Nebi... Dalo by sa 
povedať, že platí „alebo všetko, alebo nič...“ 
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Jeho oslávení a „odmene“ v Nebi... Dalo by sa 
povedať, že platí „alebo všetko, alebo nič...“ 

Toto je prvý dôvod Ježišovho nároku na 
bezvýhradnú oddanosť v nasledovaní: 

V kresťanstve ide o úplnú premenu celej 
osobnosti a celého života človeka – tak 

úplnú, že ju sám Ježiš volá termínom „znova 
[sa] narodiť“ (Jn 3,7 SSV). 

Ak by v našom doterajšom živote čokoľvek 
malo vyššiu prioritu, ako toto nasledovanie 
Krista – a neboli by sme ochotní to zmeniť, 

alebo zanechať – nemohla by sa táto 
premena uskutočniť a dielo by zlyhalo. 



 
Zopakovanie 
 

Základným nástrojom evanjelizácie je sama 
Cirkev:  

• len cirkev ako spoločenstvo umožňuje žiť 
Boží Trojičný život, ktorý je životom 
spoločenstva a jednoty lásky a nemôže ho žiť 
jednotlivec; 

• zdieľať ho nemôžeme cez knihy, ani cez 
internet, ani televíziu, dokonca ani cez kázne, 
poučenia, semináre, či kurzy; jediným 
spôsobom je ukázať ho tým, že ho ako ľudia v 
spoločenstve Cirkvi žijeme (aj preto Ježiš 
posielal učeníkov po dvoch, ako mini-
spoločnstvo) 

• odovzdávať ho môžeme len tak, že dotyčného 
do spoločenstva cirkvi pozveme a dovolíme mu, 
aby tento život žil s nami; 

• a nakoniec formovať k nemu sa dá opäť len v 
cirkvi, pretože kde inde by sa mohol naučiť žiť 
život Trojičnej jednoty Boha ak nie tam, kde sa 
žije – a to je len a jedine v rodine cirkvi. 



PREDSAVZATIE 
z minulého 
stretnutia: 
Ako sme 
dopadli?  
 



Vydanie sa na cestu (Mt 10,16–42) 

16 Hľa, posielam vás ako ovce medzi vlkov. Buďte teda opatrní ako hady a jednoduchí ako holubice.  17 
Chráňte sa ľudí, lebo vás vydajú súdom, budú vás bičovať vo svojich synagógach  18 a pre mňa vás budú vláčiť 
pred vladárov a kráľov, aby ste vydali svedectvo im aj pohanom.  19 Ale keď vás vydajú, nestarajte sa, ako a 
čo budete hovoriť, lebo v tú hodinu vám bude dané, čo máte povedať.  20 Veď to už nie vy budete hovoriť, 
ale Duch vášho Otca bude hovoriť vo vás.  21 Brat vydá na smrť brata a otec dieťa. Deti povstanú proti 
rodičom a pripravia ich o život.  22 Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale kto vytrvá do konca, bude 
spasený.  23 Keď vás budú prenasledovať v jednom meste, utečte do druhého. Veru, hovorím vám: Nebudete 
hotoví s izraelskými mestami, kým nepríde Syn človeka.  24 Žiak nie je nad učiteľa ani sluha nad svojho pána.  
25 Stačí, keď je žiak ako jeho učiteľ a sluha ako jeho pán. Keď pána domu nazvali Belzebulom, o čo skôr jeho 
domácich?!  26 Nebojte sa ich teda. Lebo nič nie je skryté, čo by sa neodhalilo, a nič utajené, čo by sa 
neprezvedelo.  27 Čo vám hovorím vo tme, hovorte na svetle, a čo počujete do ucha, rozhlasujte zo striech.  
28 Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu. Skôr sa bojte toho, ktorý môže i dušu, i telo 
zahubiť v pekle.  29 Nepredávajú sa dva vrabce za halier? A predsa ani jeden z nich nepadne na zem bez 
vedomia vášho Otca.  30 Vy však máte aj všetky vlasy na hlave spočítané.  31 Nebojte sa teda, vy ste cennejší 
ako mnoho vrabcov.  32 Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj ja vyznám pred svojím Otcom, ktorý je na 
nebesiach.  33 Ale toho, kto mňa zaprie pred ľuďmi, aj ja zapriem pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach.  
34 Nemyslite si, že som priniesol pokoj na zem. Nie pokoj som priniesol, ale meč.  35 Prišiel som postaviť syna 
proti jeho otcovi, dcéru proti matke, nevestu proti svokre.  36 A vlastní domáci budú človeku nepriateľmi.  37 
Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa nie je ma hoden. A kto miluje syna alebo dcéru viac ako mňa, nie 
je ma hoden.  38 Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden.  39 Kto nájde svoj život, stratí ho, a 
kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho.  40 Kto vás prijíma, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, prijíma toho, 
ktorý ma poslal.  41 Kto prijme proroka ako proroka, dostane odmenu proroka. Kto prijme spravodlivého ako 
spravodlivého, dostane odmenu spravodlivého.  42 A kto by dal piť jednému z týchto maličkých čo len za 
pohár studenej vody ako učeníkovi, veru, hovorím vám: Nepríde o svoju odmenu."   (Mt 10,16-42 SSV) 



Kresťan medzi a uprostred; už hej a predsa ešte nie 

16 Hľa, posielam vás ako 
ovce medzi vlkov. … lebo 
vás vydajú súdom, budú 
vás bičovať vo svojich 
synagógach  18 a pre mňa 
vás budú vláčiť pred 
vladárov a kráľov, aby ste 
vydali svedectvo im aj 
pohanom.  … 
…  21 Brat vydá na smrť 
brata a otec dieťa. Deti 
povstanú proti rodičom a 
pripravia ich o život.  22 
Všetci vás budú 
nenávidieť pre moje 
meno. Ale kto vytrvá do 
konca, bude spasený. 
… 34 Nemyslite si, že som 
priniesol pokoj na zem. 
Nie pokoj som priniesol, 
ale meč.  35 Prišiel som 
postaviť syna proti jeho 
otcovi, dcéru proti matke, 
nevestu proti svokre.  36 A 
vlastní domáci budú 
človeku nepriateľmi.  
 

Kresťan tým, že prijíma Božie Kráľovstvo, tak  kým žije na zemi: 

• FYZICKY ostáva „vo svete“ – pod ktorým sa myslí svet v zmysle 
určitej kultúry, ľudských spoločenstiev, života a vzťahov a konania 
poznačených hriechom a založených na hriechu; 

• REÁLNE už ale do sveta nepatrí – vyšiel z neho, opustil jeho 
hodnoty, vyvolil si novú vlasť a novú identitu a vo svete tak prijal 
pozíciu cudzinca a pútnika. 

Tým vzniká konflikt medzi ním a svetom – konflikt, ktorý je vo svojej 
podstate nezmieriteľný, pretože my sme zanechali hodnoty a 
správanie sa sveta a on zase nenávidí a odmieta tie naše:  

„A preto vyjdite spomedzi nich, oddeľte sa, hovorí Pán, a nečistého sa 
nedotýkajte; a ja vás prijmem  a budem vaším Otcom a vy budete 
mojimi synmi a dcérami, hovorí všemohúci Pán.“  (2Kor 6,17-18 SSV) 

„Nemilujte svet, ani to, čo je vo svete. Ak niekto miluje svet, nie je v 
ňom Otcova láska.“ (1Jn 2,15 SSV) 

„Veď naša vlasť je v nebi. Odtiaľ očakávame aj Spasiteľa Pána Ježiša 
Krista“ (Flp 3,20 SSV)“ 

„Milovaní, prosím vás ako cudzincov a pútnikov: zdŕžajte sa telesných 
žiadostí, ktoré bojujú proti duši.“ (1Pt 2,11 SSV)“ 



Ako sa zachová svet voči nám? 

16 Hľa, posielam vás ako 
ovce medzi vlkov. … lebo 
vás vydajú súdom, budú 
vás bičovať vo svojich 
synagógach  18 a pre mňa 
vás budú vláčiť pred 
vladárov a kráľov, aby ste 
vydali svedectvo im aj 
pohanom.  … 
…  21 Brat vydá na smrť 
brata a otec dieťa. Deti 
povstanú proti rodičom a 
pripravia ich o život.  22 
Všetci vás budú 
nenávidieť pre moje 
meno. Ale kto vytrvá do 
konca, bude spasený. 
… 34 Nemyslite si, že som 
priniesol pokoj na zem. 
Nie pokoj som priniesol, 
ale meč.  35 Prišiel som 
postaviť syna proti jeho 
otcovi, dcéru proti matke, 
nevestu proti svokre.  36 A 
vlastní domáci budú 
človeku nepriateľmi.  

• posielam vás – Tieto slová už platia všeobecne. Byť kresťanom 
znamená byť poslaným. Ak totiž kresťanstvo znamená stať sa 
Kristom a úplne sa s Ním stotožniť, potom to zákonite znamená aj 
stotožnenie sa s Jeho poslaním. A keby sme si azda mysleli, že Jeho 
poslanie je pre nás jedinečné a nemôžeme ho napodobniť, sám Ježiš 
nám hovorí: „Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás“ (Jn 20,21 
SSV).  

Určite sa bude líšiť kvantita a dôležitosť odvedenej práce: 
nikto z nás nie je v tomto diele nenahraditeľný tak, ako je 
nenahraditeľný Kristus; nikto z nás neodnesie na svojich 
pleciach bolesť a zlo cez 108 miliárd ľudí, celého sveta. 

Ale čo do kvality to bude stále rovnaké poslanie – spasiť svet – 
i rovnaké nasadenie – až do krajnosti. 

Ak by sme toto poslanie neprijali, nielen ako povinnosť, ale ako 
túžbu srdca a vášeň, samých seba by sme tým usvedčili, že ešte 
nepatríme Kristovi, nie sme kresťania ani katolíci: „Do spoločenstva 
Cirkvi sú naplno včlenení tí, čo majú Kristovho Ducha…“ (KKC 837) 
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• ovce medzi vlkov – čiže do sveta. Kristovo poslanie sa nedá 
uskutočňovať len v kostole, v spoločenstve. Tam smeruje (porov. 
Zákon Cirkvi). Ale tam nezačína. Musíme byť ochotní vyjsť do sveta, 
medzi „vlkov“, so všetkým rizikom, ktoré to pre nás ako „ovce“, ktoré 
sa zriekli vlčích spôsobov, znamená. 

Ježiš toto riziko nijako nezatajuje, neprikrášľuje. Hovorí, že to riziko 
tu bude, my s ním musíme rátať – a pokiaľ ho nie sme ochotní prijať 
a podstúpiť, zase tým iba usvedčujeme samých seba, že nepatríme 
medzi Kristove ovce, pretože nezdieľame Jeho túžbu a vášeň pre 
dielo spásy celého sveta. 

• vydajú vás súdom – doslova synedriám, sanhedrinom. „Toto 
vyjádření označuje místní rady židovských vůdců, ne nejvyšší radu 
veleknězi a starších v Jeruzalémě (viz Mt 26,59). Jejich členové 
dohlíželi na majetek a na řádný chod židovské obce.“ (Sacra Pagina, 
ak nie je uvedené inak) – teda sa jedná o „miestne samosprávy“. 

• bičovať v synagógach – „Synagógy byly místem shromáždění Židů. 
… To, že místní židovské rady (sanhedriny) a synagógy mohly 
potrestat neposlušné Židy, je dobře známo.“ – porov. Dt 25,1-3. 



Ako sa zachová svet voči nám? 

16 Hľa, posielam vás ako 
ovce medzi vlkov. … lebo 
vás vydajú súdom, budú 
vás bičovať vo svojich 
synagógach  18 a pre mňa 
vás budú vláčiť pred 
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brata a otec dieťa. Deti 
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nenávidieť pre moje 
meno. Ale kto vytrvá do 
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ale meč.  35 Prišiel som 
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otcovi, dcéru proti matke, 
nevestu proti svokre.  36 A 
vlastní domáci budú 
človeku nepriateľmi. 

• vláčiť – doslova budete odvádzaný, slovo agó sa používalo 
napríklad o vodení dobytka. Čiže zatknutí a násilne odvedení. 

• pred vladárov a kráľov – „„Vládci" mohli být míněni římští prefekti 
spravující Judsko: Pilát, Felix a Festus, „králi" herodiánská knížata 
jako Antipas, Agrippa I. a Agrippa II. Není jasné, zda to byli Židé, kdo 
předváděli učedníky před tyto vládce a krále.“ 

Prenasledovanie a nenávisť teda bude univerzálna – od miestnych 
„starostov“ (synagógy) až po najvyššiu štátnu úroveň. Znova Ježiš 
poukazuje na to, že príčinou nebude len nejaký rozmar, alebo 
nesympatia nejakého panovníka, ale samotný nezmieriteľný rozpor 
medzi „svetom“ a „Kráľovstvom“.   

Ak teda naozaj budeme žiť podľa Kráľovstva, nutne vyvoláme odpor 
sveta – a to na všetkých jeho úrovniach. 
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Prenasledovanie a nenávisť teda bude univerzálna – od miestnych 
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poukazuje na to, že príčinou nebude len nejaký rozmar, alebo 
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Ak teda naozaj budeme žiť podľa Kráľovstva, nutne vyvoláme odpor 
sveta – a to na všetkých jeho úrovniach. 

Tento odpor a nenávisť sveta môžeme veľmi názorne vidieť na prípade sv. 
Matky Terezy. Založila rehoľný rád, ktorý sa už v roku 1983 dokázal postarať 
o toľko ľudí, koľko je obyvateľov Slovenska. Veď už vtedy učili na 131 
školách pre chudobných 18 455 detí. Navštívili väzňov v sedemnástich 
väzniciach, chorých v 402 nemocniciach. Prijali v 110 ústavoch pre 
zomierajúcich 13 246 ľudí. Ošetrili v desiatich domoch 4 000 malomocných, 
v mobilných klinikách 150 000 malomocných a 3 759 000 ďalších chorých. 
Starali sa v 103 sirotincoch o 5 564 opustených detí. Poskytli stravu v 72 
centrách pre podvyživených 27 000 deťom. Pomáhali v 12 staniciach 800 
ľuďom závislým od alkoholu a drog... V roku 2016 mal už jej rád 5 601 
členov v 834 domoch v 133 krajinách sveta. Vedú hospice pre umierajúcich, 
pre ľudí s HIV/AIDS, leprou, tuberkulózou, vývarovne, ošetrovne a mobilné 
kliniky, sirotince a školy. Pomáhajú všetkým, bez ohľadu na náboženstvo. 
 
Napriek tomu militantní ateisti viedli a vedú proti nej aj posmrtne vojnu a 
označujú ju za „albánskeho netvora”, krvilačnú ženu, ktorá týrala druhých, 
vyžívala sa v ich utrpení, milovala diktátorov, spreneverovala peniaze...    



Ako sa zachová svet voči nám? 

16 Hľa, posielam vás ako 
ovce medzi vlkov. … lebo 
vás vydajú súdom, budú 
vás bičovať vo svojich 
synagógach  18 a pre mňa 
vás budú vláčiť pred 
vladárov a kráľov, aby ste 
vydali svedectvo im aj 
pohanom.  … 
…  21 Brat vydá na smrť 
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pripravia ich o život.  22 
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nenávidieť pre moje 
meno. Ale kto vytrvá do 
konca, bude spasený. 
… 34 Nemyslite si, že som 
priniesol pokoj na zem. 
Nie pokoj som priniesol, 
ale meč.  35 Prišiel som 
postaviť syna proti jeho 
otcovi, dcéru proti matke, 
nevestu proti svokre.  36 A 
vlastní domáci budú 
človeku nepriateľmi. 

V tejto chvíli by sme sa možno – ako poslucháči – Ježiša opýtali: 
„Dobre, Ježišu, ako by sme teda mohli proti tomu bojovať? Ako tomu 
predísť?“ 

A Ježiš by nám odpovedal: „Prečo? Nie je to problém, ale 
príležitosť!  

Ako inak by ste sa chceli dostať pred vladárov a kráľov a svedčiť im 
o mne?  

Ako inak by ste chceli na seba upútať pozornosť zástupov 
a predstavených synagóg a verejne im svedčiť o Mne?“ 

• aby ste vydali svedectvo – pre kresťana je teda tento „problém“ 
v skutočnosti „príležitosťou“. „Tato pronásledování poskytují 
příležitost pro učedníky, aby vydali před těmito autoritami svědectví 
o Kristu.“ 

„Pronásledování, procesy, trestání a smrt nejsou porážka, ale 
„mučednictví“, svědectví Pánu života. Proces s učedníky stejně jako 
proces Ježíšův je ve skutečnosti proces a soud spásy pro svět.“ 
(Silváno Fausti)  

Ako kresťania jednoducho nemôžeme v tejto situácii prehrať! 
Vyhrávame rovnako svedectvom, ako aj mučeníctvom.  

 



Ako sa zachová svet voči nám? 

16 Hľa, posielam vás ako 
ovce medzi vlkov. … lebo 
vás vydajú súdom, budú 
vás bičovať vo svojich 
synagógach  18 a pre mňa 
vás budú vláčiť pred 
vladárov a kráľov, aby ste 
vydali svedectvo im aj 
pohanom.  … 
…  21 Brat vydá na smrť 
brata a otec dieťa. Deti 
povstanú proti rodičom a 
pripravia ich o život.  22 
Všetci vás budú 
nenávidieť pre moje 
meno. Ale kto vytrvá do 
konca, bude spasený. 
… 34 Nemyslite si, že som 
priniesol pokoj na zem. 
Nie pokoj som priniesol, 
ale meč.  35 Prišiel som 
postaviť syna proti jeho 
otcovi, dcéru proti matke, 
nevestu proti svokre.  36 A 
vlastní domáci budú 
človeku nepriateľmi. 

V tejto chvíli by sme sa možno – ako poslucháči – Ježiša opýtali: 
„Dobre, Ježišu, ako by sme teda mohli proti tomu bojovať? Ako tomu 
predísť?“ 

A Ježiš by nám odpovedal: „Prečo? Nie je to problém, ale 
príležitosť!  

Ako inak by ste sa chceli dostať pred vladárov a kráľov a svedčiť im 
o mne?  

Ako inak by ste chceli na seba upútať pozornosť zástupov 
a predstavených synagóg a verejne im svedčiť o Mne?“ 

• aby ste vydali svedectvo – pre kresťana je teda tento „problém“ 
v skutočnosti „príležitosťou“. „Tato pronásledování poskytují 
příležitost pro učedníky, aby vydali před těmito autoritami svědectví 
o Kristu.“ 

„Pronásledování, procesy, trestání a smrt nejsou porážka, ale 
„mučednictví“, svědectví Pánu života. Proces s učedníky stejně jako 
proces Ježíšův je ve skutečnosti proces a soud spásy pro svět.“ 
(Silváno Fausti)  

Ako kresťania jednoducho nemôžeme v tejto situácii prehrať! 
Vyhrávame rovnako svedectvom, ako aj mučeníctvom.  

 

V skutočnosti slovo „mučeník“ znie v pôvodine 
„martýr“, čiže „svedok“. Mučeníctvo je 
„martyrion“, svedectvom. 
Ježiš teda vyslovene mieri na ono vrcholné 
svedectvo, ktorým je smrť pre Krista a teda 
vrcholný dôkaz, že Kristus je nám nadovšetko, čo 
vypovedá nie o nás, ale o Kristovi: „Kto je to, že ich, 
kresťanov, tak uchvátil, že pre Neho radi a s piesňou 
na perách umierajú?“ 

„Teda mučeníctvo, ktorým sa učeník stáva 
podobným Majstrovi, čo dobrovoľne podstupuje 
smrť za spásu sveta, a ako On vylieva svoju krv, 
Cirkev pokladá za význačný dar a najvyšší dôkaz 
lásky. A hoci sa dostáva tohto daru iba máloktorým, 
predsa všetci majú byť hotoví vyznávať Krista pred 
ľuďmi a nasledovať ho na krížovej ceste uprostred 
prenasledovaní, ktoré Cirkvi nikdy nechýbajú.“ 

(II. vatikánsky koncil, Lumen gentium 42) 



Ako sa zachová svet voči nám? 

16 Hľa, posielam vás ako 
ovce medzi vlkov. … lebo 
vás vydajú súdom, budú 
vás bičovať vo svojich 
synagógach  18 a pre mňa 
vás budú vláčiť pred 
vladárov a kráľov, aby ste 
vydali svedectvo im aj 
pohanom.  … 
…  21 Brat vydá na smrť 
brata a otec dieťa. Deti 
povstanú proti rodičom a 
pripravia ich o život.  22 
Všetci vás budú 
nenávidieť pre moje 
meno. Ale kto vytrvá do 
konca, bude spasený. 
… 34 Nemyslite si, že som 
priniesol pokoj na zem. 
Nie pokoj som priniesol, 
ale meč.  35 Prišiel som 
postaviť syna proti jeho 
otcovi, dcéru proti matke, 
nevestu proti svokre.  36 A 
vlastní domáci budú 
človeku nepriateľmi. 

• im aj pohanom – „ Slovo ,jim“ je dvojznačné: může označovat Židy, 
kteří často chodí do „jejich synagóg“, či „vládce a krále“ nebo 
pohanské úředníky (v protikladu k většině pohanů).“ 

Skôr sa ale vzťahuje na oné „synagógy“, čiže na Židov. 

Ježišovo posolstvo síce je pokračovaním starozákonného zjavenia, 
ale je to pokračovanie radikálne nové, je to úplne iná rovina 
Božieho Diela. Je to ako rozdiel medzi pokoným životom v kasárňach 
podľa vojenských predpisov a odchodom na front, do skutočného 
boja, ale aj ku skutočnému víťazstvu, ktoré sa životom v kasárňach 
nedá nijako dosiahnuť. 

Svedectvo o tom, že Kristove sľuby sa plnia a Jeho Cesta funguje a je 
naozaj plná Života tak potrebujú nielen „neveriac pohania“, ale aj 
„veriaci Židia“. 

DNES to platí o „novej evanjelizácii“, kedy nás Cirkev posiela medzi 
svojich zvykových „katolíkov“, ktorí sedia v „kasárňach“ kostola a 
pravidiel a „plnenia si náboženských povinností“. Rovnako pohania 
vo svete ako aj títo „zvykoví katolíci“ v kostole potrebujú naše 
jasné svedectvo – a zase my musíme rátať s tým, že od jedných i 
druhých zažijeme aj odpor, nepriateľstvo a nenávisť.  



Máte nejaké 
otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky? 
 



Ako sa k nám zachovajú naši najbližší? 

16 Hľa, posielam vás ako 
ovce medzi vlkov. … lebo 
vás vydajú súdom, budú 
vás bičovať vo svojich 
synagógach  18 a pre mňa 
vás budú vláčiť pred 
vladárov a kráľov, aby ste 
vydali svedectvo im aj 
pohanom.  … 
…  21 Brat vydá na smrť 
brata a otec dieťa. Deti 
povstanú proti rodičom a 
pripravia ich o život.  22 
Všetci vás budú 
nenávidieť pre moje 
meno. Ale kto vytrvá do 
konca, bude spasený. 
… 34 Nemyslite si, že som 
priniesol pokoj na zem. 
Nie pokoj som priniesol, 
ale meč.  35 Prišiel som 
postaviť syna proti jeho 
otcovi, dcéru proti matke, 
nevestu proti svokre.  36 A 
vlastní domáci budú 
človeku nepriateľmi. 

• Brat vydá na smrť brata – „Rozdělení v rodině nebylo v 
apokalyptice ničím neobvyklým. Základ má v Mich 7,6. Jako znamení 
konce času viz 2 Bar 70,3; 4 Ezd 5,9; Jub 23,19; 1 Hen 100,1-2.“ 

„Zlo se v své konečné fázi dotkne i těch nejužších vztahů, a tak se 
dostane až ke kořenům života (Mích 7,6). Rozbití rodinných vztahů - 
rozložení společného soužití, odumření všech náklonností a úcty - je 
to nejhorší zlo, předehra Božího soudu.“ (Silváno Fausti) 

Rozpor medzi „svetom“ a „Kráľovstvom“ je univerzálny – a neobíde 
ani rodiny. Je to vlastne otázka prináležitosti a lojality:  

• Ľudia sveta patria svetu a sú verní svetu a jeho zásadám. Ak sa 
majú rozhodovať, volia svet a jeho zásady (to, čo teda považujú za 
„normálne“) a stavajú sa proti všetkému ostatnému. 

• Kresťania sa ale nechali adoptovať do Božej rodiny a do jej 
vzťahov a života a teda sú verní tejto svojej novej vlasti (Flp 3,20), 
novej rodine (Ef 2,19), novému životu (Rim 6,4). Ak príde na rozpor, 
aj oni konajú podľa svojej vernosti a oddanosti, úplne samozrejme tu 
platí Ježišovo: „Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa nie je ma 
hoden. A kto miluje syna alebo dcéru viac ako mňa, nie je ma hoden” 
(Mt 10,37 SSV) – pretože tak stále nepatrí do Ježišovej rodiny.  



Buď, alebo, ale žiaden kompromis! 

16 Hľa, posielam vás ako 
ovce medzi vlkov. … lebo 
vás vydajú súdom, budú 
vás bičovať vo svojich 
synagógach  18 a pre mňa 
vás budú vláčiť pred 
vladárov a kráľov, aby ste 
vydali svedectvo im aj 
pohanom.  … 
…  21 Brat vydá na smrť 
brata a otec dieťa. Deti 
povstanú proti rodičom a 
pripravia ich o život.  22 
Všetci vás budú 
nenávidieť pre moje 
meno. Ale kto vytrvá do 
konca, bude spasený. 
… 34 Nemyslite si, že som 
priniesol pokoj na zem. 
Nie pokoj som priniesol, 
ale meč.  35 Prišiel som 
postaviť syna proti jeho 
otcovi, dcéru proti matke, 
nevestu proti svokre.  36 A 
vlastní domáci budú 
človeku nepriateľmi. 

• Ale kto vytrvá – gr. hypomeno, odvážne, verne v niečom zotrvať 
napriek prekážkam a ťažkostiam. Jedná sa teda o zásadovosť, kedy 
sme verní tomu, čomu veríme. 

Môžeme si to dať do súvisu s Ježišovým „kde je tvoj poklad, tam 
bude aj tvoje srdce” (Mt 6,21 SSV). Súženie, prekážky, nepriateľstvo, 
námaha,… všetko toto spoľahlivo odhalí, čomu veríme, kde je náš 
poklad a čomu sme verní a oddaní v samom svojom srdci. Ak nie je 
našim pokladom Kristus, ale niečo iné – povesť u ľudí, majetok, 
zdravie, život,… – potom nevytrváme a budeme hľadať záchranu. Ale 
ak je našim pokladom Kristus, nemáme problém vytrvať. 

• až do konca – slovo telos má veľmi široký význam: od koniec 
nejakej doby, hranica,… až po koniec v zmysle cieľa, účelu, zámeru, 
ktorý má byť dosiahnutý. Tu môžeme vnímať oba rozmery tohto 
slova: 

- do konca v zmysle trvania, až kým prenasledovanie 
neprestane, akýmkoľvek spôsobom, vrátane mučeníckej smrti; 

- do konca v zmysle dosiahnutia cieľa, ktorým je vydanie 
svedectva o Kristovi, vrátane toho najvyššieho, ktorým je 
mučeníctvo. 



Buď, alebo, ale žiaden kompromis! 

16 Hľa, posielam vás ako 
ovce medzi vlkov. … lebo 
vás vydajú súdom, budú 
vás bičovať vo svojich 
synagógach  18 a pre mňa 
vás budú vláčiť pred 
vladárov a kráľov, aby ste 
vydali svedectvo im aj 
pohanom.  … 
…  21 Brat vydá na smrť 
brata a otec dieťa. Deti 
povstanú proti rodičom a 
pripravia ich o život.  22 
Všetci vás budú 
nenávidieť pre moje 
meno. Ale kto vytrvá do 
konca, bude spasený. 
… 34 Nemyslite si, že som 
priniesol pokoj na zem. 
Nie pokoj som priniesol, 
ale meč.  35 Prišiel som 
postaviť syna proti jeho 
otcovi, dcéru proti matke, 
nevestu proti svokre.  36 A 
vlastní domáci budú 
človeku nepriateľmi. 

• Nemyslite si… – naposledy Ježiš varuje a veľmi jasne upozorňuje: 
Nepriniesol do sveta pokoj, ani svetu, ani nám. Priniesol síce Pokoj, 
ako vraví: „Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ale ja 
vám nedávam, ako svet dáva“  (Jn 14,27 SSV) – ale je to Pokoj 
Kráľovstva, nie pokoj v zmysle sveta, sám hovorí: „Vo svete máte 
súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet“ (Jn 16,33 SSV) .  

Ak chceme teda nejaké „náboženstvo“ v ktorom by sme mohli 
spokojne a pokojne žiť vo svete a v priateľstva so svetom a len 
čakať, „kedy nás Pán Boh vezme k sebe“ – potom sa musíme s 
Kristom a s kresťanstvom rozlúčiť. 

• ale meč – v podmienkach tohto sveta si spásu musíme vydobyť v 
boji „proti všem“, napriek celému svetu a jeho odporu a nenávisti. 
Inak to nejde. Ak by sme sa chceli vyhnúť boju, dalo by sa to len 
jedným spôsobom: opustením Krista, Evanjelia, Kráľovstva a 
pripodobnením sa svetu: „Cudzoložníci, neviete, že priateľstvo s 
týmto svetom je nepriateľstvom s Bohom?! Kto teda chce byť 
priateľom tohto sveta, stáva sa nepriateľom Boha“ (Jak 4,4 SSV). 
Preto Zjavenie apoštola Jána osemkrát opakuje, že spasení sú tí, 
ktorí bojovali so svetom a zvíťazili nad svetom, pretože „nemilovali 
svoj život až na smrť“ (Zjv 12,11 SSV). 



Buď, alebo, ale žiaden kompromis! 

16 Hľa, posielam vás ako 
ovce medzi vlkov. … lebo 
vás vydajú súdom, budú 
vás bičovať vo svojich 
synagógach  18 a pre mňa 
vás budú vláčiť pred 
vladárov a kráľov, aby ste 
vydali svedectvo im aj 
pohanom.  … 
…  21 Brat vydá na smrť 
brata a otec dieťa. Deti 
povstanú proti rodičom a 
pripravia ich o život.  22 
Všetci vás budú 
nenávidieť pre moje 
meno. Ale kto vytrvá do 
konca, bude spasený. 
… 34 Nemyslite si, že som 
priniesol pokoj na zem. 
Nie pokoj som priniesol, 
ale meč.  35 Prišiel som 
postaviť syna proti jeho 
otcovi, dcéru proti matke, 
nevestu proti svokre.  36 A 
vlastní domáci budú 
človeku nepriateľmi. 

• Prišiel som postaviť… – Postaviť sa za Krista znamená postaviť sa 
proti zvyšku sveta. Ježiš je ako kráľ, ktorý verbuje do svojej armády – 
tak to v rozjímaní O dvoch zástavách naznačuje aj bývalý žoldnier, sv. 
Ignác z Loyoly. Poslúchnuť Ho znamená prebehnúť spod zástavy 
sveta k zástave Kristovej a tým sa postaviť proti tým, ktorí doteraz 
boli našimi druhmi.  

Ježiš si je toho vedomý a znova upozorňuje, že presne toto prišiel 
na svet urobiť.  

• vlastní domáci budú nepriateľmi – Nie my budeme nepriateľmi im, 
ale oni budú nepriateľmi nám.  

Pre kresťana postaviť sa proti svetu znamená i naďalej milovať 
ostatných ľudí, vlastne ich milovať ešte omnoho viac, „lebo nás 
ženie Kristova láska“ (2 Kor 5,14 SSV).  

Pre svet naopak naša odlišnosť je dôvodom nenávisti a 
nepriateľstva. My teda sme nepriateľmi sveta a jeho spôsobov, ale 
ostávame vernými priateľmi všetkých ľudí, ktorí vo svete žijú a 
túžime, aby sa aj oni zachránili v Kristovi. Na druhej strane svet bude 
rovnako nenávidieť naše spôsoby aj nás samotných, pretože nie je 
hnaný láskou Krista, ale závisťou svojho pána, Diabla. A pokrvné 
zväzky medzi domácimi na tom nič podstatné nezmenia… 



Máte nejaké 
otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky? 
 



Ako sa k tomu máme v praxi postaviť my? 

 19 Ale keď vás vydajú, 
nestarajte sa, ako a čo 
budete hovoriť, lebo v tú 
hodinu vám bude dané, 
čo máte povedať.  20 Veď 
to už nie vy budete 
hovoriť, ale Duch vášho 
Otca bude hovoriť vo 
vás. 
… 23 Keď vás budú 
prenasledovať v jednom 
meste, utečte do 
druhého. Veru, hovorím 
vám: Nebudete hotoví s 
izraelskými mestami, 
kým nepríde Syn 
človeka.  24 Žiak nie je 
nad učiteľa ani sluha nad 
svojho pána.  25 Stačí, 
keď je žiak ako jeho 
učiteľ a sluha ako jeho 
pán. Keď pána domu 
nazvali Belzebulom, o čo 
skôr jeho domácich?!  

• nestarajte sa, čo budete hovoriť… – Ježiš v týchto slovách znova 
jasne hovorí, že prenasledovanie nie je problém, ale príležitosť. Boh 
nás nezachráni pred nepriateľstvom, ale pomôže nám využiť ho.  

V tomto môžeme plne Bohu dôverovať, sme totiž na jeho strane 
a on je na našej strane! My svedčíme o Ňom, On podporí naše 
svedectvo! Je to spoločné dielo Boha a človeka, v ktorom my 
konáme svoju vôľu (vydávame svedectvo a pevne stojíme na strane 
Kráľovstva)  a Boh dodáva „zbraň“, Ducha Svätého. 

„Apoštol jako Ježíš na soudu v té hodině nemyslí na to, aby se hájil 
nebo obviňoval druhé. Nemluví v něm duch strachu a sobectví, 
hněvu a msty. V něm mluví Duch Otce a Syna: láska k bratřím, která 
začíná u pronásledovatelů. V tu hodinu mu bude nablízku „Obhájce" 
a vnukne mu, co říká Syn.“ (Silváno Fausti) – ale táto pomoc 
nesmeruje k tomu, aby sme sa nejako sami zachránili pred 
mučeníctvom, ale aby sme do dna využili prítomnú príležitosť na 
to, čo je podstatou našej „služobnej cesty“ tu, na zemi: vydať 
svedectvo o Kristovi. 

Dobre to môžeme vidieť napríklad na obdivuhodných odpovediach a 
svedectvách mučeníčky a bojovníčky Božej, sv. Jany z Arku.  



Sústredení na prácu, nie na seba 

 19 Ale keď vás vydajú, 
nestarajte sa, ako a čo 
budete hovoriť, lebo v tú 
hodinu vám bude dané, 
čo máte povedať.  20 Veď 
to už nie vy budete 
hovoriť, ale Duch vášho 
Otca bude hovoriť vo 
vás. 
… 23 Keď vás budú 
prenasledovať v jednom 
meste, utečte do 
druhého. Veru, hovorím 
vám: Nebudete hotoví s 
izraelskými mestami, 
kým nepríde Syn 
človeka.  24 Žiak nie je 
nad učiteľa ani sluha nad 
svojho pána.  25 Stačí, 
keď je žiak ako jeho 
učiteľ a sluha ako jeho 
pán. Keď pána domu 
nazvali Belzebulom, o čo 
skôr jeho domácich?!  

• utečte do druhého… – Bolo by zvodné (a rovnako opovážlivé) 
povedať si: „Hurá, tak tu som, zabite ma, nech to mám čím skôr za 
sebou“ – a bolo by to súčasne nesmierne sebecké a teda Bohu 
opačné! Správny postoj naznačuje Ježiš hneď vzápätí: 

• nebudete hotoví… – Kresťan nie je človek, ktorý sa sebastredne 
stará o svoju spásu. Je človekom, ktorý miluje Boha a v tejto láske 
slúži a zabúda na seba – a spasuje sa tak akoby „mimochodom“, bez 
toho, aby na to nejako myslel, ba až k svojmu vlastnému 
prekvapeniu . Vyhľadávať „rýchle riešenie“ v podobe čo 
najrýchlejšieho mučeníctva znamená zanechať lásku i službu 
v prospech sebectva: „Nech to už mám čím skôr za sebou!“ – a pred 
týmto Ježiš dôrazne varuje! Pavol k tomu hovorí jasne: „Keby som 
obetoval svoje telo, aby som bol slávny (= oslávený, čiže spasený), a 
lásky by som nemal, nič by mi to neosožilo“ (1 Kor 13,3 SSV). 

Sme teda podobní obrancom pevnosti, ktorí čelia presile a vedia, že 
nakoniec aj tak nakoniec všetci zahynú – ale kým sa to stane, chcú 
zabiť čo najviac nepriateľov. Podobne aj kresťan: ráta s tým, že 
nakoniec vo svojom poslaní zahynie. Ale kým sa tak stane, chce 
odviesť čo najviac práce pre Krista a pre Kráľovstvo.  



Čistí a prefíkaní súčasne 

Buďte teda opatrní ako 
hady a jednoduchí ako 
holubice. Chráňte sa ľudí… 
… 26 Nebojte sa ich teda. 
Lebo nič nie je skryté, čo 
by sa neodhalilo, a nič 
utajené, čo by sa 
neprezvedelo.  27 Čo vám 
hovorím vo tme, hovorte 
na svetle, a čo počujete do 
ucha, rozhlasujte zo 
striech.  28 Nebojte sa tých, 
čo zabíjajú telo, ale dušu 
zabiť nemôžu. Skôr sa 
bojte toho, ktorý môže i 
dušu, i telo zahubiť v 
pekle.  29 Nepredávajú sa 
dva vrabce za halier? A 
predsa ani jeden z nich 
nepadne na zem bez 
vedomia vášho Otca.  30 Vy 
však máte aj všetky vlasy 
na hlave spočítané.  31 
Nebojte sa teda, vy ste 
cennejší ako mnoho 
vrabcov.  

• opatrní ako hady… – gr. fronimos, múdry, inteligentný, chápavý. 
Kresťan nie je žiaden „prosťáčik“, je to človek, ktorý naplno využíva 
všetky svoje dary a hlavne svoju inteligenciu na to, aby svoju prácu 
svedčiť o Božom kráľovstve odviedol čo najdokonalejšie. Je to 
požiadavka lásky ku Kristovi, ako by sme mohli konať inak a pritom 
vedieť, že On za toto dielo nielen dal život, ale pretrpel bolesť a 
utrpenie celého sveta od Počiatku až po jeho Koniec (Youcat 101)? 

Krátko a stručne:  
1) Byť kresťanom neznamená byť „milučkým naivným tupcom“ – 
ale inteligentným, rozumným a nanajvýš zásadovým človekom. 

2) Žiadna vlastnosť človeka nie je sama v sebe zlá: byť prezieravým 
a prešibaným v službe hriechu môže byť zlé, ale to isté v službe 
dobra a lásky je čnosťou! 

• jednoduchí – gr. akermaios, nezmiešaní, nepoškvrnení, čistí. 
Inteligencia a prefíkanosť hada ak slúži sebectvu a pýche, stáva sa 
zlom. V službe dobra a lásky sa aj sama stáva dobrou. Ale sama 
osebe je neutrálna. Kým je kresťan čistý – čistého srdca, 
nerozdelený a celý patriaci Kristovi, všetky jeho vlastnosti a 
schopnosti, ako dobre zohratý orchester, slúžia cieľu, ktorým je 
zbožštenie všetkých ľudí v Kráľovstve Božom. 



Realistickí, ale na druhej strane mimo dosahu sveta 

Buďte teda opatrní ako 
hady a jednoduchí ako 
holubice. Chráňte sa ľudí… 
… 26 Nebojte sa ich teda. 
Lebo nič nie je skryté, čo 
by sa neodhalilo, a nič 
utajené, čo by sa 
neprezvedelo.  27 Čo vám 
hovorím vo tme, hovorte 
na svetle, a čo počujete do 
ucha, rozhlasujte zo 
striech.  28 Nebojte sa tých, 
čo zabíjajú telo, ale dušu 
zabiť nemôžu. Skôr sa 
bojte toho, ktorý môže i 
dušu, i telo zahubiť v 
pekle.  29 Nepredávajú sa 
dva vrabce za halier? A 
predsa ani jeden z nich 
nepadne na zem bez 
vedomia vášho Otca.  30 Vy 
však máte aj všetky vlasy 
na hlave spočítané.  31 
Nebojte sa teda, vy ste 
cennejší ako mnoho 
vrabcov.  

• chráňte sa ľudí – gr. proseuchó, doslovne pritiahnuť si niečo bližšie, 
prenesene potom dávať si na niečo pozor, dávať si na to pozor, 
myslieť na to. Ježiš nás varuje pred ľuďmi sveta a pred ich reakciami 
a my, ako múdri ľudia, to musíme brať na vedomie. Nemôžeme si 
naivne myslieť, že ak my milujeme, sme úprimní a čestní, budú takí 
aj ľudia sveta. Naopak, máme mať o nich realistický obraz, vedieť, 
čo od nich očakávať, rátať s tým, nebyť prekvapení, keď to nastane 
– ba, naopak, vedieť z toho urobiť príležitosť na svedectvo. 

V žiadnom prípade to neznamená to, čo by našepkával slovenský 
preklad, chrániť sa ľudí v zmysle strániť sa ich, to nie. 

• Nebojte sa ich teda – Zlo tohto sveta nám nemôže nijako ublížiť, 
ani nás obrať o nový Život v Kristovi. Prečo by sme sa teda mali báť 
ľudí? Môžu nás pripraviť o svetský majetok a svetské zdravie a 
svetský život – ale toho všetkého sme sa už predsa sami dávno 
zriekli kvôli kráľovstvu, nie? 

Jediný, kto nám môže ublížiť, je Diabol – tým, že v nás vzbudú 
žiadostivosť po svetských veciach ako u Démasa, Pavlovho 
spoločníka, ktorý ho „opustil, lebo miluje tento svet“ (2 Tim 4,10 
SSV) – a tak nás pripraviť o Kráľovstvo. Toho jediného sa musíme a 
máme skutočne obávať a strániť! 



Tak prečo sa báť, alebo ostýchať? 

Buďte teda opatrní ako 
hady a jednoduchí ako 
holubice. Chráňte sa ľudí… 
… 26 Nebojte sa ich teda. 
Lebo nič nie je skryté, čo 
by sa neodhalilo, a nič 
utajené, čo by sa 
neprezvedelo.  27 Čo vám 
hovorím vo tme, hovorte 
na svetle, a čo počujete do 
ucha, rozhlasujte zo 
striech.  28 Nebojte sa tých, 
čo zabíjajú telo, ale dušu 
zabiť nemôžu. Skôr sa 
bojte toho, ktorý môže i 
dušu, i telo zahubiť v 
pekle.  29 Nepredávajú sa 
dva vrabce za halier? A 
predsa ani jeden z nich 
nepadne na zem bez 
vedomia vášho Otca.  30 Vy 
však máte aj všetky vlasy 
na hlave spočítané.  31 
Nebojte sa teda, vy ste 
cennejší ako mnoho 
vrabcov.  

• nič nie je skryté… – porov. „Blahoslavení sú mŕtvi, ktorí umierajú v 
Pánovi, už odteraz. Áno, hovorí Duch, nech si odpočinú od svojich 
námah; veď ich skutky idú s nimi“ (Zjv 14,13 SSV). Nič, čo vytrpíme a 
podstúpime pre Krista a z lásky k Nemu sa nestratí – už len preto, 
že to prispelo k našej svätosti a dokonalosti a jednote s Kristom a to 
je jediné, čo si môžeme z tejto zeme odniesť, keď ju opustíme, 
každý jeden bez výnimky a bez rozdielu! 

„Velmi doslovný překlad řeckého textu by zněl: „nic není takové, že když 
to bylo a dosud je zakryto, aby to nebylo jednou odhaleno". Slovesa tu 
jsou v pasivu - je to passivum divinum - jedno v čase minulém a druhé v 
budoucím: to, co bylo a stále ještě je zakryto, bude jednou odhaleno. 
Budoucnost je převrácení toho, co je dnes zjevné. Zjevení je „sejmutí 
závoje", odhalení skutečnosti, nabídka „Tváře", naplnění všech tužeb, 
světlo pro naši tvář“ (Silváno Fausti) 

• hovorte… rozhlasujte… – Ak nás teda nič nezastrašuje, nič nebrzdí 
a súčasne nás ženie Kristova láska – tak ako by sme mohli mlčať? 
Ako vraví SZ prorok: „Nebudem viac hovoriť v jeho mene, ale v srdci 
mi bol sťa horiaci oheň, zovretý v mojich kostiach; namáhal som sa, 
aby som to vydržal, no nevládal som“ (Jer 20,9 SSV). Ani my, ak sme 
v Kristovi, nemôžeme nehovoriť a nemáme ani dôvod nehovoriť a 
nekričať na celý svet svoju radosť a jej Zvesť a svoje svedectvo! 



Všetko prebieha pod taktovkou Jediného! 

Buďte teda opatrní ako 
hady a jednoduchí ako 
holubice. Chráňte sa ľudí… 
… 26 Nebojte sa ich teda. 
Lebo nič nie je skryté, čo 
by sa neodhalilo, a nič 
utajené, čo by sa 
neprezvedelo.  27 Čo vám 
hovorím vo tme, hovorte 
na svetle, a čo počujete do 
ucha, rozhlasujte zo 
striech.  28 Nebojte sa tých, 
čo zabíjajú telo, ale dušu 
zabiť nemôžu. Skôr sa 
bojte toho, ktorý môže i 
dušu, i telo zahubiť v 
pekle.  29 Nepredávajú sa 
dva vrabce za halier? A 
predsa ani jeden z nich 
nepadne na zem bez 
vedomia vášho Otca.  30 Vy 
však máte aj všetky vlasy 
na hlave spočítané.  31 
Nebojte sa teda, vy ste 
cennejší ako mnoho 
vrabcov.  

• dva vrabce za halier… – „Řecké slovo assarion je odvozeno od 
latinského as či assarion, římské měděné mince v hodnotě 1/16 
denáru. Vrabec, malý pták, který byl potravou chudých, byl 
nejlevnějším masem, které bylo možno na trhu zakoupit. „Pád 
vrabce na zem" popisuje jeho smrt, která se neděje bez Božího 
vědomí a péče. Jestliže se Bůh stará o vrabce, tím spíše o lidi (viz v. 
31).“ 

• vlasy na hlave – „Podle bBab 16a Bůh stvořil pro každý vlas 
samostatný otvor v kůži. Tento výrok narušuje přirozenou sekvenci 
10,29.31, ale přináší tentýž základní smysl, jímž je Boží péče o lidské 
tvory.“ 

• cennejší ako vrabce – Dôvod dôvery Bohu: Miluje ma (viac ako 
„dva vrabce“ – pekná a jemná Matúšova irónia ), vie o mne, môj 
život, ani utrpenie a súženie nie sú pred Ním ukryté. Deje sa len to, 
čo sa diať má. „ Ani život a smrt jednoho vrabce nejsou pro Boha 
zanedbatelné. A přitom není otcem jejich, ale „vaším", říka Ježíš. 
My, jeho synové, se považujeme za méně než nějaký vrabec, jestliže 
si myslíme, že Bůh se námi nezabývá!“ (Silváno Fausti) 

• Nebojte sa teda – zopakovanie akoby refrénu tejto časti.  



Máte nejaké 
otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky? 
 



Zákon reciprocity 

32 Každého, kto mňa 
vyzná pred ľuďmi, aj ja 
vyznám pred svojím 
Otcom, ktorý je na 
nebesiach.  33 Ale toho, 
kto mňa zaprie pred 
ľuďmi, aj ja zapriem 
pred svojím Otcom, 
ktorý je na nebesiach. 
… 37 Kto miluje otca 
alebo matku viac ako 
mňa nie je ma hoden. 
A kto miluje syna alebo 
dcéru viac ako mňa, nie 
je ma hoden.  38 Kto 
neberie svoj kríž a 
nenasleduje ma, nie je 
ma hoden.  39 Kto nájde 
svoj život, stratí ho, a 
kto stratí svoj život pre 
mňa, nájde ho.  

• kto mňa vyzná/zaprie… toho ja vyznám/zapriem… – Sme povolaní 
k zbožšteniu, byť ako Boh a žiť ako Boh, vo vzťahoch Trojice. Znakom 
toho, že sa tak deje je to, že „zrkadlíme“ Boha a Jeho vzťahy a 
konanie voči nám! Ak ho nezrkadlíme, usvedčujeme samých seba, že 
nie sme ako Boh – a ani Boh sám nás teda ako zbožštených vyznať 
nemôže! 

• Otec sa stáva otcom vtedy, keď povie: „Ty si môj syn!“… 

• … a Syn sa stáva synom vtedy, keď odpovedá: „Ty si môj otec!“ 

Platí to o Ježišovi a Jeho Otcovi. Platí to aj o každom kresťanovi: 

• Je to Otec, ktorý mu (pri krste) hovorí: „Ty si môj syn!“… 

• … a človek, ktorý Bohu odpovedá: „Ty si môj Otec!“ – a tak sa 
synom Boha aj skutočne stáva. 

Ak syn zaprie Otca a odpovie: „Ty NIE SI môj Otec“ – potom aj Otec 
musí pravdivo odpovedať: „Máš pravdu, synku, ani ty NIE SI môj 
syn…“ – pretože ním naozaj z vlastného rozhodnutia nie je… 

„Zapřít ho znamená nepřiznat se k němu jako Petr (26,70.72.74). Kdo 
zapře Syna, není jeho bratr a popírá, že je syn: ztrácí sebe sama!“ 
(Silváno Fausti) 



Zákon reciprocity 

32 Každého, kto mňa 
vyzná pred ľuďmi, aj ja 
vyznám pred svojím 
Otcom, ktorý je na 
nebesiach.  33 Ale toho, 
kto mňa zaprie pred 
ľuďmi, aj ja zapriem 
pred svojím Otcom, 
ktorý je na nebesiach. 
… 37 Kto miluje otca 
alebo matku viac ako 
mňa nie je ma hoden. 
A kto miluje syna alebo 
dcéru viac ako mňa, nie 
je ma hoden.  38 Kto 
neberie svoj kríž a 
nenasleduje ma, nie je 
ma hoden.  39 Kto nájde 
svoj život, stratí ho, a 
kto stratí svoj život pre 
mňa, nájde ho.  

• kto mňa vyzná/zaprie… toho ja vyznám/zapriem… – Sme povolaní 
k zbožšteniu, byť ako Boh a žiť ako Boh, vo vzťahoch Trojice. Znakom 
toho, že sa tak deje je to, že „zrkadlíme“ Boha a Jeho vzťahy a 
konanie voči nám! Ak ho nezrkadlíme, usvedčujeme samých seba, že 
nie sme ako Boh – a ani Boh sám nás teda ako zbožštených vyznať 
nemôže! 

• Otec sa stáva otcom vtedy, keď povie: „Ty si môj syn!“… 

• … a Syn sa stáva synom vtedy, keď odpovedá: „Ty si môj otec!“ 

Platí to o Ježišovi a Jeho Otcovi. Platí to aj o každom kresťanovi: 

• Je to Otec, ktorý mu (pri krste) hovorí: „Ty si môj syn!“… 

• … a človek, ktorý Bohu odpovedá: „Ty si môj Otec!“ – a tak sa 
synom Boha aj skutočne stáva. 

Ak syn zaprie Otca a odpovie: „Ty NIE SI môj Otec“ – potom aj Otec 
musí pravdivo odpovedať: „Máš pravdu, synku, ani ty NIE SI môj 
syn…“ – pretože ním naozaj z vlastného rozhodnutia nie je… 

„Zapřít ho znamená nepřiznat se k němu jako Petr (26,70.72.74). Kdo 
zapře Syna, není jeho bratr a popírá, že je syn: ztrácí sebe sama!“ 
(Silváno Fausti) 

„Boží soud vykonávám zde na zemi já sám:  

jestliže v každodenních činnostech a v mimořádných 
okolnostech pronásledování se přiznávám k Synu jako k 

bratru, přizná se ke mně jednou Otec. Přiznávám se k 
němu vděčností lásky. On mě miloval první a vydal se za 
mě (Gal 2,20); a já v nejmenším z bratří poznávám jeho 
(18,5; 25,40.45), který - aby se přiznal ke všem - stal se 

posledním a služebníkem všech (Mk 9,35).“  

(Silváno Fausti) 



Celkom  jednoduchá záležitosť toho, kam patrím 

32 Každého, kto mňa 
vyzná pred ľuďmi, aj ja 
vyznám pred svojím 
Otcom, ktorý je na 
nebesiach.  33 Ale toho, 
kto mňa zaprie pred 
ľuďmi, aj ja zapriem 
pred svojím Otcom, 
ktorý je na nebesiach. 
… 37 Kto miluje otca 
alebo matku viac ako 
mňa nie je ma hoden. 
A kto miluje syna alebo 
dcéru viac ako mňa, nie 
je ma hoden.  38 Kto 
neberie svoj kríž a 
nenasleduje ma, nie je 
ma hoden.  39 Kto nájde 
svoj život, stratí ho, a 
kto stratí svoj život pre 
mňa, nájde ho.  

• kto miluje otca, matku,… viac ako mňa… – Znova ide o lojálnosť 
svojej rodine. Celkom obyčajný dôsledok toho, kam patríme.  

Tak ako nevesta po svadbe je lojálna svojmu manželovi, on je jej 
rodinou, k nemu patrí – a celému zvyšku sveta, vrátane svojich 
rodičov a svojej doterajšej rodiny dáva najavo: „Ste fajn, mám vás 
rada, ale manžel je manžel a ten a naša rodina má prednosť pred 
vami všetkými!“  

– tak aj kresťan. Bol adoptovaný do Božej rodiny, v Duchu sa 
„zosobášil“ s Kristom a On je teraz jeho Manželom a kresťan (v Tele 
Cirkvi) Jeho Nevestou. Odteraz patrí Kristovi: „Nik z nás totiž nežije 
pre seba a nik pre seba neumiera;  8 lebo či žijeme, žijeme Pánovi, či 
umierame, umierame Pánovi. Či teda žijeme alebo umierame, 
patríme Pánovi“ (Rim 14,7-8 SSV).  

Je teda len logické, samozrejmé a prirodzené, že aj my, ako kresťania 
(ak nimi sme), vysielame celému svetu, vrátane našej doterajšej 
rodiny, jasné posolstvo: „Ste fajn, máme vás všetkých radi, ale 
Manžel je manžel, On a naša Rodina majú odteraz prednosť pred 
vami všetkými, pretože tam a Jemu patríme! Tam sme doma!“ 



Celkom  jednoduchá záležitosť toho, kam patrím 

32 Každého, kto mňa 
vyzná pred ľuďmi, aj ja 
vyznám pred svojím 
Otcom, ktorý je na 
nebesiach.  33 Ale toho, 
kto mňa zaprie pred 
ľuďmi, aj ja zapriem 
pred svojím Otcom, 
ktorý je na nebesiach. 
… 37 Kto miluje otca 
alebo matku viac ako 
mňa nie je ma hoden. 
A kto miluje syna alebo 
dcéru viac ako mňa, nie 
je ma hoden.  38 Kto 
neberie svoj kríž a 
nenasleduje ma, nie je 
ma hoden.  39 Kto nájde 
svoj život, stratí ho, a 
kto stratí svoj život pre 
mňa, nájde ho.  

• kto miluje otca, matku,… viac ako mňa… – Znova ide o lojálnosť 
svojej rodine. Celkom obyčajný dôsledok toho, kam patríme.  

Tak ako nevesta po svadbe je lojálna svojmu manželovi, on je jej 
rodinou, k nemu patrí – a celému zvyšku sveta, vrátane svojich 
rodičov a svojej doterajšej rodiny dáva najavo: „Ste fajn, mám vás 
rada, ale manžel je manžel a ten a naša rodina má prednosť pred 
vami všetkými!“  

– tak aj kresťan. Bol adoptovaný do Božej rodiny, v Duchu sa 
„zosobášil“ s Kristom a On je teraz jeho Manželom a kresťan (v Tele 
Cirkvi) Jeho Nevestou. Odteraz patrí Kristovi: „Nik z nás totiž nežije 
pre seba a nik pre seba neumiera;  8 lebo či žijeme, žijeme Pánovi, či 
umierame, umierame Pánovi. Či teda žijeme alebo umierame, 
patríme Pánovi“ (Rim 14,7-8 SSV).  

Je teda len logické, samozrejmé a prirodzené, že aj my, ako kresťania 
(ak nimi sme), vysielame celému svetu, vrátane našej doterajšej 
rodiny, jasné posolstvo: „Ste fajn, máme vás všetkých radi, ale 
Manžel je manžel, On a naša Rodina majú odteraz prednosť pred 
vami všetkými, pretože tam a Jemu patríme! Tam sme doma!“ 

„Musíme předpokládat, že pravá náboženská víra je 
radikální.  

Náboženské otázky a problémy jsou v životě 
nejzákladnějšími, nejfundamentálnějšími starostmi 
stvoření a destrukce, původu a účelu, dobra a zla - 

nejvyššího významu.  

Není-li takzvaná náboženská víra radikální, musíme 
dospět k podezření, že není než pouhou pověrou.“ 

(M. Scott Peck, psychológ) 



Celkom obyčajná ambicióznosť 

32 Každého, kto mňa 
vyzná pred ľuďmi, aj ja 
vyznám pred svojím 
Otcom, ktorý je na 
nebesiach.  33 Ale toho, 
kto mňa zaprie pred 
ľuďmi, aj ja zapriem 
pred svojím Otcom, 
ktorý je na nebesiach. 
… 37 Kto miluje otca 
alebo matku viac ako 
mňa nie je ma hoden. 
A kto miluje syna alebo 
dcéru viac ako mňa, nie 
je ma hoden.  38 Kto 
neberie svoj kríž a 
nenasleduje ma, nie je 
ma hoden.  39 Kto nájde 
svoj život, stratí ho, a 
kto stratí svoj život pre 
mňa, nájde ho.  

• kto neberie kríž… – V Ježišovej dobe slovo „kríž“ nemalo 
symbolický význam „nejakej nepríjemnosti, ktorá na nás doľahla“, 
ako je tomu dnes. Mal jasný význam nástroja popravy, ktorý si 
navyše musel odsúdenec sám odniesť na popravisko. Dnes by Ježiš v 
rovnakom zmysle povedal: „kto si nesadne na elektrické kreslo vedľa 
mňa…“, napríklad.  

Prečo by sme mali „nebrať kríž“? Existuje na to nejaký dôvod? Veď 
zomrieť z lásky je bránou a vstupenkou do Oslávenie v Nebi! 
Podmienkou a zároveň z našej strany posledným akordom diela 
zbožštenia!  

Je len jediný dôvod – že milujeme tento svet viac, ako ten Boží… a 
potom platí nasledovné: 

• nie je ma hoden – gr. axios, zodpovedajúci niečomu, primeraný 
niečomu. Nie je to teda o tom, že by sme si museli nejako „zaslúžiť“ 
byť hodní Krista, či že by On niekým opovrhoval ako „nehodným 
seba“. Ide o iné: On je Boh. Myslí a koná ako Boh. Pozýva nás k 
nesmierne ambicióznemu plánu, aby sme sa aj my stali bohmi v 
Bohu, boli ako Boh. Ak podľa toho nekonáme – potom nie sme 
dostatočne ambiciózni. Potom Jeho ponuke a ani jej nevyhnutným 
nárokom jednoducho nezodpovedáme. Nie je teda pre nás…  



Celkom obyčajná nevyhnutnosť 

32 Každého, kto mňa 
vyzná pred ľuďmi, aj ja 
vyznám pred svojím 
Otcom, ktorý je na 
nebesiach.  33 Ale toho, 
kto mňa zaprie pred 
ľuďmi, aj ja zapriem 
pred svojím Otcom, 
ktorý je na nebesiach. 
… 37 Kto miluje otca 
alebo matku viac ako 
mňa nie je ma hoden. 
A kto miluje syna alebo 
dcéru viac ako mňa, nie 
je ma hoden.  38 Kto 
neberie svoj kríž a 
nenasleduje ma, nie je 
ma hoden.  39 Kto nájde 
svoj život, stratí ho, a 
kto stratí svoj život pre 
mňa, nájde ho.  

• kto nájde – gr. euriskó, doslovne niekam doraziť, prenesene potom 
objaviť niečo na základe skúmania, pátrania; prípadne získať niečo 
pre seba. 

• svoj život – gr. psyché, duša. Môže znamenať život, ale aj celého 
človeka a svoju osobnosť. Zhruba by sme teda tento pojem mohli 
preložiť slovami „seba, vrátane svojho života“.  

• stratí ho – gr, apollymi, zničiť niečo, úplne niečo odstrániť, opustiť, 
zanechať.  

CELKOVO celá fráza by mohla znieť ako dvojaké zopakovanie toho 
istého: 

• Kto OBJAVÍ svoj život, ktorý je pre neho pripravený a ukrytý v 
Bohu (Kol 3,3), rád úplne ZNIČÍ,  odstráni ten život, ktorý práve 
žije, čiže ten pozemský 

• a keď tak urobí a odstráni ho, môže namiesto neho pre seba 
získať a obsiahnuť ten nový, Boží. 

A deje sa tak jediným možným spôsobom, ktorý táto fráza v sebe 
takisto obsahuje: žitím podľa zásad Božieho života už teraz, čiže v 
ochote a v túžbe svoj život ako Dar „zničiť“ v službe Kristovi a 
Kráľovstvu – tak, ako to Ježiš urobil prvý a pred nami a za nás! 



Máte nejaké 
otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky? 
 



Rozhoduje motív a úmysel srdca! 

40 Kto vás prijíma, mňa 
prijíma. A kto prijíma 
mňa, prijíma toho, 
ktorý ma poslal.  41 Kto 
prijme proroka ako 
proroka, dostane 
odmenu proroka. Kto 
prijme spravodlivého 
ako spravodlivého, 
dostane odmenu 
spravodlivého.  42 A kto 
by dal piť jednému z 
týchto maličkých čo len 
za pohár studenej vody 
ako učeníkovi, veru, 
hovorím vám: Nepríde 
o svoju odmenu. 

• kto vás prijíma, mňa prijíma… – To nie je prenesená fráza, ale 
tvrdá realita. O Ježišovi platí: „Ja a Otec sme jedno” (Jn 10,30 SSV), 
„ja som v Otcovi a Otec vo mne“ (Jn 14,11 SSV). O nasledovníkoch 
Krista to potom platí obdobne: „Slávu, ktoré si dal mne, ja som dal 
im, aby boli jedno, ako sme my jedno -  23 ja v nich a ty vo mne” (Jn 
17,22-23 SSV), alebo slovami Pavla: „My mnohí sme jedno telo v 
Kristovi” (Rim 12,5 SSV).  

• kto prijme proroka ako proroka, dostane odmenu proroka… – 
Spása sa odvíja od toho, kým SME. Byť spasený a v Nebi znamená 
byť zbožštený, BYŤ ako Boh. 

Od toho, kým sme, sa potom odvíjajú MOTÍVY nášho konania: sú 
Božie, ak sme ako Boh, sú svetské, ak nie sme ako Boh. 

Tieto motívy potom rozhodujú aj o hodnote a cene skutkov, ktoré 
konáme – jeden a ten istý dobrý skutok konaný z lásky nás 
pozdvihne k Nebu, vykonaný zo sebectva nás ale ďalej posunie k 
Peklu…  

Odmenou je potom to, čím sa týmito skutkami stávame – vždy je 
teda zodpovedajúca motívom a túžbam, ktoré určujú, kým sa 
stávame, aby naopak to, za koho sa považujeme, určovalo naše 
motívy. Ale zďaleka nie vždy táto „odmena“ bude Nebom! 



Máte nejaké 
otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky? 
 



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

 16 Hľa, posielam vás ako ovce medzi vlkov. Buďte teda opatrní ako hady a jednoduchí ako holubice.  17 
Chráňte sa ľudí, lebo vás vydajú súdom, budú vás bičovať vo svojich synagógach  18 a pre mňa vás budú vláčiť 
pred vladárov a kráľov, aby ste vydali svedectvo im aj pohanom.  19 Ale keď vás vydajú, nestarajte sa, ako a 
čo budete hovoriť, lebo v tú hodinu vám bude dané, čo máte povedať.  20 Veď to už nie vy budete hovoriť, 
ale Duch vášho Otca bude hovoriť vo vás.  21 Brat vydá na smrť brata a otec dieťa. Deti povstanú proti 
rodičom a pripravia ich o život.  22 Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale kto vytrvá do konca, bude 
spasený.  23 Keď vás budú prenasledovať v jednom meste, utečte do druhého. Veru, hovorím vám: Nebudete 
hotoví s izraelskými mestami, kým nepríde Syn človeka.  24 Žiak nie je nad učiteľa ani sluha nad svojho pána.  
25 Stačí, keď je žiak ako jeho učiteľ a sluha ako jeho pán. Keď pána domu nazvali Belzebulom, o čo skôr jeho 
domácich?!  26 Nebojte sa ich teda. Lebo nič nie je skryté, čo by sa neodhalilo, a nič utajené, čo by sa 
neprezvedelo.  27 Čo vám hovorím vo tme, hovorte na svetle, a čo počujete do ucha, rozhlasujte zo striech.  
28 Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu. Skôr sa bojte toho, ktorý môže i dušu, i telo 
zahubiť v pekle.  29 Nepredávajú sa dva vrabce za halier? A predsa ani jeden z nich nepadne na zem bez 
vedomia vášho Otca.  30 Vy však máte aj všetky vlasy na hlave spočítané.  31 Nebojte sa teda, vy ste cennejší 
ako mnoho vrabcov.  32 Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj ja vyznám pred svojím Otcom, ktorý je na 
nebesiach.  33 Ale toho, kto mňa zaprie pred ľuďmi, aj ja zapriem pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach.  
34 Nemyslite si, že som priniesol pokoj na zem. Nie pokoj som priniesol, ale meč.  35 Prišiel som postaviť syna 
proti jeho otcovi, dcéru proti matke, nevestu proti svokre.  36 A vlastní domáci budú človeku nepriateľmi.  37 
Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa nie je ma hoden. A kto miluje syna alebo dcéru viac ako mňa, nie 
je ma hoden.  38 Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden.  39 Kto nájde svoj život, stratí ho, a 
kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho.  40 Kto vás prijíma, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, prijíma toho, 
ktorý ma poslal.  41 Kto prijme proroka ako proroka, dostane odmenu proroka. Kto prijme spravodlivého ako 
spravodlivého, dostane odmenu spravodlivého.  42 A kto by dal piť jednému z týchto maličkých čo len za 
pohár studenej vody ako učeníkovi, veru, hovorím vám: Nepríde o svoju odmenu."   (Mt 10,16-42 SSV) 



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

 16 Hľa, posielam vás ako ovce medzi vlkov. Buďte teda opatrní ako hady a jednoduchí ako holubice.  17 
Chráňte sa ľudí, lebo vás vydajú súdom, budú vás bičovať vo svojich synagógach  18 a pre mňa vás budú vláčiť 
pred vladárov a kráľov, aby ste vydali svedectvo im aj pohanom.  19 Ale keď vás vydajú, nestarajte sa, ako a 
čo budete hovoriť, lebo v tú hodinu vám bude dané, čo máte povedať.  20 Veď to už nie vy budete hovoriť, 
ale Duch vášho Otca bude hovoriť vo vás.  21 Brat vydá na smrť brata a otec dieťa. Deti povstanú proti 
rodičom a pripravia ich o život.  22 Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale kto vytrvá do konca, bude 
spasený.  23 Keď vás budú prenasledovať v jednom meste, utečte do druhého. Veru, hovorím vám: Nebudete 
hotoví s izraelskými mestami, kým nepríde Syn človeka.  24 Žiak nie je nad učiteľa ani sluha nad svojho pána.  
25 Stačí, keď je žiak ako jeho učiteľ a sluha ako jeho pán. Keď pána domu nazvali Belzebulom, o čo skôr jeho 
domácich?!  26 Nebojte sa ich teda. Lebo nič nie je skryté, čo by sa neodhalilo, a nič utajené, čo by sa 
neprezvedelo.  27 Čo vám hovorím vo tme, hovorte na svetle, a čo počujete do ucha, rozhlasujte zo striech.  
28 Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu. Skôr sa bojte toho, ktorý môže i dušu, i telo 
zahubiť v pekle.  29 Nepredávajú sa dva vrabce za halier? A predsa ani jeden z nich nepadne na zem bez 
vedomia vášho Otca.  30 Vy však máte aj všetky vlasy na hlave spočítané.  31 Nebojte sa teda, vy ste cennejší 
ako mnoho vrabcov.  32 Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj ja vyznám pred svojím Otcom, ktorý je na 
nebesiach.  33 Ale toho, kto mňa zaprie pred ľuďmi, aj ja zapriem pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach.  
34 Nemyslite si, že som priniesol pokoj na zem. Nie pokoj som priniesol, ale meč.  35 Prišiel som postaviť syna 
proti jeho otcovi, dcéru proti matke, nevestu proti svokre.  36 A vlastní domáci budú človeku nepriateľmi.  37 
Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa nie je ma hoden. A kto miluje syna alebo dcéru viac ako mňa, nie 
je ma hoden.  38 Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden.  39 Kto nájde svoj život, stratí ho, a 
kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho.  40 Kto vás prijíma, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, prijíma toho, 
ktorý ma poslal.  41 Kto prijme proroka ako proroka, dostane odmenu proroka. Kto prijme spravodlivého ako 
spravodlivého, dostane odmenu spravodlivého.  42 A kto by dal piť jednému z týchto maličkých čo len za 
pohár studenej vody ako učeníkovi, veru, hovorím vám: Nepríde o svoju odmenu."   (Mt 10,16-42 SSV) 



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

 16 Hľa, posielam vás ako ovce medzi vlkov. Buďte teda opatrní ako hady a jednoduchí ako holubice.  17 
Chráňte sa ľudí, lebo vás vydajú súdom, budú vás bičovať vo svojich synagógach  18 a pre mňa vás budú vláčiť 
pred vladárov a kráľov, aby ste vydali svedectvo im aj pohanom.  19 Ale keď vás vydajú, nestarajte sa, ako a 
čo budete hovoriť, lebo v tú hodinu vám bude dané, čo máte povedať.  20 Veď to už nie vy budete hovoriť, 
ale Duch vášho Otca bude hovoriť vo vás.  21 Brat vydá na smrť brata a otec dieťa. Deti povstanú proti 
rodičom a pripravia ich o život.  22 Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale kto vytrvá do konca, bude 
spasený.  23 Keď vás budú prenasledovať v jednom meste, utečte do druhého. Veru, hovorím vám: Nebudete 
hotoví s izraelskými mestami, kým nepríde Syn človeka.  24 Žiak nie je nad učiteľa ani sluha nad svojho pána.  
25 Stačí, keď je žiak ako jeho učiteľ a sluha ako jeho pán. Keď pána domu nazvali Belzebulom, o čo skôr jeho 
domácich?!  26 Nebojte sa ich teda. Lebo nič nie je skryté, čo by sa neodhalilo, a nič utajené, čo by sa 
neprezvedelo.  27 Čo vám hovorím vo tme, hovorte na svetle, a čo počujete do ucha, rozhlasujte zo striech.  
28 Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu. Skôr sa bojte toho, ktorý môže i dušu, i telo 
zahubiť v pekle.  29 Nepredávajú sa dva vrabce za halier? A predsa ani jeden z nich nepadne na zem bez 
vedomia vášho Otca.  30 Vy však máte aj všetky vlasy na hlave spočítané.  31 Nebojte sa teda, vy ste cennejší 
ako mnoho vrabcov.  32 Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj ja vyznám pred svojím Otcom, ktorý je na 
nebesiach.  33 Ale toho, kto mňa zaprie pred ľuďmi, aj ja zapriem pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach.  
34 Nemyslite si, že som priniesol pokoj na zem. Nie pokoj som priniesol, ale meč.  35 Prišiel som postaviť syna 
proti jeho otcovi, dcéru proti matke, nevestu proti svokre.  36 A vlastní domáci budú človeku nepriateľmi.  37 
Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa nie je ma hoden. A kto miluje syna alebo dcéru viac ako mňa, nie 
je ma hoden.  38 Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden.  39 Kto nájde svoj život, stratí ho, a 
kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho.  40 Kto vás prijíma, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, prijíma toho, 
ktorý ma poslal.  41 Kto prijme proroka ako proroka, dostane odmenu proroka. Kto prijme spravodlivého ako 
spravodlivého, dostane odmenu spravodlivého.  42 A kto by dal piť jednému z týchto maličkých čo len za 
pohár studenej vody ako učeníkovi, veru, hovorím vám: Nepríde o svoju odmenu."   (Mt 10,16-42 SSV) 



Aký je ANAGOGICKÝ zmysel textu (kam tým smerujeme)? 

 16 Hľa, posielam vás ako ovce medzi vlkov. Buďte teda opatrní ako hady a jednoduchí ako holubice.  17 
Chráňte sa ľudí, lebo vás vydajú súdom, budú vás bičovať vo svojich synagógach  18 a pre mňa vás budú vláčiť 
pred vladárov a kráľov, aby ste vydali svedectvo im aj pohanom.  19 Ale keď vás vydajú, nestarajte sa, ako a 
čo budete hovoriť, lebo v tú hodinu vám bude dané, čo máte povedať.  20 Veď to už nie vy budete hovoriť, 
ale Duch vášho Otca bude hovoriť vo vás.  21 Brat vydá na smrť brata a otec dieťa. Deti povstanú proti 
rodičom a pripravia ich o život.  22 Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale kto vytrvá do konca, bude 
spasený.  23 Keď vás budú prenasledovať v jednom meste, utečte do druhého. Veru, hovorím vám: Nebudete 
hotoví s izraelskými mestami, kým nepríde Syn človeka.  24 Žiak nie je nad učiteľa ani sluha nad svojho pána.  
25 Stačí, keď je žiak ako jeho učiteľ a sluha ako jeho pán. Keď pána domu nazvali Belzebulom, o čo skôr jeho 
domácich?!  26 Nebojte sa ich teda. Lebo nič nie je skryté, čo by sa neodhalilo, a nič utajené, čo by sa 
neprezvedelo.  27 Čo vám hovorím vo tme, hovorte na svetle, a čo počujete do ucha, rozhlasujte zo striech.  
28 Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu. Skôr sa bojte toho, ktorý môže i dušu, i telo 
zahubiť v pekle.  29 Nepredávajú sa dva vrabce za halier? A predsa ani jeden z nich nepadne na zem bez 
vedomia vášho Otca.  30 Vy však máte aj všetky vlasy na hlave spočítané.  31 Nebojte sa teda, vy ste cennejší 
ako mnoho vrabcov.  32 Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj ja vyznám pred svojím Otcom, ktorý je na 
nebesiach.  33 Ale toho, kto mňa zaprie pred ľuďmi, aj ja zapriem pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach.  
34 Nemyslite si, že som priniesol pokoj na zem. Nie pokoj som priniesol, ale meč.  35 Prišiel som postaviť syna 
proti jeho otcovi, dcéru proti matke, nevestu proti svokre.  36 A vlastní domáci budú človeku nepriateľmi.  37 
Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa nie je ma hoden. A kto miluje syna alebo dcéru viac ako mňa, nie 
je ma hoden.  38 Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden.  39 Kto nájde svoj život, stratí ho, a 
kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho.  40 Kto vás prijíma, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, prijíma toho, 
ktorý ma poslal.  41 Kto prijme proroka ako proroka, dostane odmenu proroka. Kto prijme spravodlivého ako 
spravodlivého, dostane odmenu spravodlivého.  42 A kto by dal piť jednému z týchto maličkých čo len za 
pohár studenej vody ako učeníkovi, veru, hovorím vám: Nepríde o svoju odmenu."   (Mt 10,16-42 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 sedemnásty... 

inky 2016 


