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„ 17 Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov; 
neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť. 18 Veru, hovorím vám: 
Kým sa nepominie nebo a zem, nepominie sa ani jediné 
písmeno, ani jediná čiarka zo Zákona, kým sa všetko nesplní. 
19 Kto by teda zrušil jediné z týchto prikázaní, čo aj najmenšie, 
a tak by učil ľudí, bude v Nebeskom kráľovstve najmenší. Ale 
kto ich zachová a tak bude aj učiť, ten bude v nebeskom 
kráľovstve veľký.“ 

(Mt 5,17–19) 

 

Milí bratia a sestry! 

Téma Zákona je v našich katechézach dosť frekventovaná, že? 
Ale tentoraz, myslím, sa dotkneme niečoho, čoho sme sa 
doteraz nedotkli… 

Vlastne je to úplne jednoduché. Napadlo ma to, keď som 
uvažoval nad témou klaňania sa, ktoré sa môže stať 
pokušením na opustenie Evanjelia, ktoré vyzýva na 
nasledovanie Ježiša. 

Každý bude so mnou asi súhlasiť v tom, že podstatou 
kresťanstva je Láska. Boh je Láska a byť ako Boh znamená 
milovať ako Boh. Potvrdzuje to veľmi jasne Biblia, keď 
hovorí: „14 My vieme, že sme prešli zo smrti do života, lebo 
milujeme bratov. Kto nemiluje, ostáva v smrti.“ (1 Jn 3,14).  

Ježiš nás práve svojou láskou oslobodzuje a uzdravuje a tak 
uschopňuje milovať tak, ako miluje On. Znova je to Ján, ktorý 
zachytáva ako Ježišovo prikázanie lásky, keď zaznamenáva 
Jeho slová: „34 Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa 
milovali navzájom. Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako 
som ja miloval vás. 35 Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji 
učeníci, ak sa budete navzájom milovať.“ (Jn 1,34n), tak aj 
Ježišov podiel na našej schopnosti naplniť ho, keď konštatuje: 
„ 19 My milujeme, pretože on prvý miloval nás.“ (1 Jn 4,19).  

Lenže láska… láska ešte nie je múdrosť. Láska, to je ochota 
a schopnosť obetovať sa pre druhého, slúžiť mu, byť pre 
neho oporou, povzbudením, partnerom a priateľom… 
Láska ale nič nehovorí o tom ako to aj v praxi 
uskutočniť… Na to je potrebné niečo viac: múdrosť! 

Odkiaľ ale túto múdrosť získať? Zdrojov je niekoľko: 

• DUCH SVÄTÝ. Ježiš hovorí: „26 Ale Tešiteľ, Duch Svätý, 
ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí vás všetko a 
pripomenie vám všetko, čo som vám povedal.“ (Jn 14,26).  

• JEŽIŠ – Jeho slová a príklad. Ježiš považoval za dôležité 
vyučovať učeníkov a to aj v praktickej, povedzme rovno 
morálnej rovine. Stačí si prečítať Reč na Hore. Podobne sám 
dával učeníkom príklad života, konania a správania sa Božích 
synov a dcér a výslovne ich vyzval: „Dal som vám príklad, 
aby ste aj vy robili, ako som ja urobil vám.“ (Jn 13,15).  

• PRIKÁZANIA a ZÁKON. Áno, Zákon. Zákon a Jeho 
prikázania obsahujú totiž konkrétne informácie o tom, ako by 
mal alebo nemal vyzerať život Božích synov a dcér. V tomto 
smere je Zákon všeobecne platnou normou a je stále užitočný. 

Teraz si ale poviete: Nehovorí ale azda Písmo o Ježišovi, že 
„zrušil zákon prikázaní, spočívajúci v nariadeniach.“ (Ef 
2,15)? Isto, hovorí. Ale rovnako cituje aj Ježišove slová: „Ak 
ma milujete, budete zachovávať moje prikázania.“ (Jn 14,15). 
Ako sa v tom teda vyznať? Je zákon prikázaní zrušený, 
alebo platný? Má v kresťanstve význam, alebo nie? 

Myslím si, že je to takto nejako: 

• HRIECH  spôsobil v našom živote zmeny, o ktorých sme 
už veľa hovorili – naposledy v minulej katechéze – a teda je 
zbytočné to zase opakovať. Okrem iného nás hriech 
zneschopňuje žiť a konať ako Boh, pretože konanie 
a skutky Boha sa pre nás stávajú neprirodzenými. Preto ak 
v tomto zmysle občas ateisti hovoria, že náboženstvo vyžaduje 
od človeka neprirodzené veci, majú pravdu. 

• ZÁKON  vyjadruje svojou formou príkazov a nariadení 
tento fakt: Ak chceme žiť a konať ako Boh, musíme byť 
k tomu donútení a dotlačení. Musí nám to byť nariadené, 
prikázané, pretože to pre nás nie je prirodzené. Nikto predsa 
nemusí nikomu prikazovať to, čo ten druhý robí spontánne 
a sám od seba, napríklad dýchať, že? Zákon sa tak stáva 
bremenom a jeho dodržiavanie je neúnosne ťažké – a nakoniec 
sa presviedčame, že je pre nás aj tak toto bremeno nad naše 
sily. Spoznal to po zoslaní Ducha Peter a jasne vyjadril: 
„Prečo teda teraz pokúšate Boha a chcete položiť na šiju 
učeníkov jarmo, ktoré nevládali niesť ani naši otcovia, ani 
my?!“ (Sk 15,10). A podobne Pavol, keď o neúspechu Zákona 
hovorí: „3 Čo bolo nemožné zákonu pre slabosť ľudskej 
prirodzenosti,…“ (Rim 8,3) a ďalej: „7 Veď zmýšľať podľa tela 
je nepriateľstvom voči Bohu, lebo sa nepodriaďuje Božiemu 
zákonu - a ani sa nemôže.“ (Rim 8,7). Zákon je dôkazom 
toho, že nestačí iba vedieť čo a ako konať, ale treba mať aj 
schopnosť tak konať. V tomto smere bol Zákon naprosto 
neúčinný a tak jediné, čo mohol dosiahnuť, bolo to, čo odhalil 
takisto Pavol: „19 A vieme, že všetko, čo hovorí zákon, hovorí 
tým, čo sú pod zákonom, aby boli umlčané každé ústa a aby 
bol celý svet pred Bohom usvedčený z viny. 20 Lebo zo skutkov 
podľa zákona nebude pred nim ospravedlnený nijaký človek. 
Veď len zo zákona je poznanie hriechu.“ (Rim 3,19n). 

• JEŽIŠ v tomto smere priniesol riešenie. Už sme o ňom 
hovorili dosť, takže iba krátko: urobil nás schopnými žiť ako 
synovia a dcéry Boha tým, že nám dal odvahu uveriť 
a prostredníctvom svojho Ducha nás Božími synmi a dcérami 
urobil – a čo je pre Božieho syna prirodzenejšie, než žiť 
a konať ako Boží syn? 

• PROBLÉMOM JE , že táto schopnosť ešte sama o sebe 
neznamená, že aj začneme žiť a konať ako synovia a dcéry 
Boha – a to bez ohľadu na dobrú vôľu, ktorú v tomto smere 
máme. 

Práve v minulej katechéze sme si uvedomili, že táto sloboda 
a vďačnosť sa môže vybiť úplne iným smerom, než Ježiš 
zamýšľal: namiesto dôverného partnerstva a nasledovania 
napríklad v púhom a vlastne jalovom volaní na slávu, 
velebení, oslavovaní, spievaní a podobne. 



• ZÁKON v tejto situácii začína znova hrať dôležitú 
úlohu: ukazuje totiž smer a cestu, pre ktorú nás Ježiš 
svojim krížom oslobodil a svojim Duchom uschopnil.  

Predsa len tu je ale jeden podstatný rozdiel: Už to nie je 
zákon prikázaní. Túto jeho stránku Ježiš zrušil raz a navždy 
práve svojim krížom a zoslaním svojho Ducha. Už nie je 
potrebné niečo nariaďovať. Naopak, sú tu kresťania, 
uzdravení a oslobodení, plní sily a moci – a potrebujú už len 
jediné: usmernenie, akým smerom, akou cestou sa v tejto 
novej sile a radosti vybrať. V tomto smere Zákon, ale ešte viac 
Ježiš sám je touto cestou, ktorá vedie k Otcovi. Už nie 
prikázanie a bremeno, ale informácia s cenou zlata! 

Preto Ježiš hovorí tie slová: „Nemyslite si, že som prišiel zrušiť 
Zákon alebo Prorokov; neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť. 18 
Veru, hovorím vám: Kým sa nepominie nebo a zem, nepominie 
sa ani jediné písmeno, ani jediná čiarka zo Zákona, kým sa 
všetko nesplní.“ (Mt 5,17n). A preto hovorí aj o sebe: „Ja som 
cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa. 7 Ak 
poznáte mňa, budete poznať aj môjho Otca.“ (Jn 14,6n).  

Toto je nakoniec aj rozdiel medzi NEBOM a PEKLOM.  

• PEKLO je stav, v ktorom je konanie a život Božích 
synov a dcér neprirodzené. Musí sa preto nariadiť a ako 
nariadené sa stáva povinnosťou a bremenom. Ak by aj 
existovalo miesto zvané Nebo a ak by tam hriešnika a starého 
človeka aj niekto prepašoval cez tú povestnú dieru v plote, pre 
neho by Nebo bolo bremenom a utrpením a niečím 
neprirodzeným a preto by z neho utiekol tak rýchlo, ako 
Moliérov lakomec z charitatívnej nadácie. Bez Ježiš Krista je 
Zákon utrpením a bremenom a preto nemá silu spasiť, ako to 
hovorí Pavol: „20 Lebo zo skutkov podľa zákona nebude pred 
nim ospravedlnený nijaký človek.“ (Rim 3,20).  

• A naopak NEBO je stav, v ktorom je život a konanie 
Božích synov a dcér vďaka Ježišovi a Božiemu Duchu 
ľahké a prirodzené. Stačí potom iba múdre usmernenie 
Božieho slova, príklad Ježiša Krista, či jemné vnútorné 
vedenie Ducha – a Nebo sa stáva naozajstnou skutočnosťou, 
plnou radosti. Presne podľa Jánových slov: „2 Podľa toho 
poznáme, že milujeme Božie deti, keď milujeme Boha a plníme 
jeho prikázania. 3 Lebo 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 5,2–4).  

Zákon, samozrejme, je v tomto smere dôležitým 
usmernením, ale zďaleka nie jediným. Preto aj Ježiš hovorí: 
„ 19 Kto by teda zrušil jediné z týchto prikázaní, čo aj 
najmenšie, a tak by učil ľudí, bude v Nebeskom kráľovstve 
najmenší. Ale kto ich zachová a tak bude aj učiť, ten bude v 
nebeskom kráľovstve veľký.“ (Mt 5,17–19) Všimnime si: Nie 
„nevojde“, ale bude „najmenší“. Nie je to teda až taká 
tragédia, či zločin… 

Zákon totiž môžeme zhrnúť a vyjadriť aj iným spôsobom. 
Ježiš sám spomína jeden z nich: „12 Všetko, čo chcete, aby 
ľudia robili vám, robte aj vy im. Lebo to je Zákon i Proroci.“ 
(Mt 7,12). Tak ma napadlo: nikto z nás asi netúži po tom, aby 
nám rodina ráno a večer nadiktovala, čo od nás chce a vždy 
v nedeľu nás na hodinu posadila na stoličku a hodinu na nás 
spievala chválospevy a potom odišla preč. Určite túžime po 
partneroch, s ktorými sa môžeme zdieľať, spoločne 
povzbudzovať a spoločne žiť a konať. Ak by sme si to 
premietli na náš vzťah s Bohom, okamžite by sme spoznali, že 
to, po čom Boh zrejme tiež túži, nie je to, aby sme sa klaňali 
a spievali Mu, ale skôr aby sme Ho počúvali, nasledovali Ho 

a spolupracovali s Ním na Jeho dielach… Nie že by akt 
uctievania a poklony nepotešil – nakoniec aj nás poteší občas 
nejaká tá oslava narodenín, menín… ale bez toho ostatného by 
to ostalo márne, prázdne, klamlivé,… áno, pokrytecké, ako to 
nazval Ježiš. 

Podobne zhrňuje Zákon do pravidla aj Pavol, keď hovorí: „8 
Nebuďte nikomu nič dlžní, okrem toho, aby ste sa navzájom 
milovali: veď kto miluje blížneho, vyplnil zákon. 9 Lebo: 
Nescudzoložíš! Nezabiješ! Nepokradneš! Nepožiadaš! a 
ktorékoľvek iné prikázanie je zahrnuté v tomto slove: Milovať 
budeš svojho blížneho ako seba samého! 10 Láska nerobí zle 
blížnemu; teda naplnením zákona je láska.“ (Rim 13,8-10). 
Zároveň poukazuje na obmedzenie Zákona: Zákon sa, ako 
naznačuje verš 10, obmedzuje prevažne na to, čo nekonať 
a ako neubližovať a nekonať zlo. Málo hovorí o tom, čo 
naopak konať. 

Preto Zákon sám o sebe ani nepostačuje – ani ako 
smernica, ktorým smerom sa vybrať. Je potrebný Ježiš, 
ktorý ho prišiel „ naplniť“  (Mt 5,17) a doplniť. Preto je 
k spáse potrebné stať sa učeníkom Ježiša Krista, pretože ak 
Zákon učí, ako nebyť zlým človekom, tak ako byť Božím 
synom, či dcérou, učí výlučne Ježiš Kristus, jediný 
kompetentný učiteľ (Mt 23,10). 

Preto je potrebné nielen sa tešiť z Ježišovej lásky a otvárať sa 
sile a darom Ducha. Je potrebné otvoriť Písmo a začať sa 
od Ježiša vážne a seriózne učiť kam a ako sa v sile Božieho 
Ducha vybrať, aby sme naozaj išli cestou, o ktorej vraví 
Ježiš: „Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.“ (Jn 14,6). 

Váš Inky 

 


