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Boží zákon 
 

Na začiatok sa vás chcem opýtať – Keby ste mohli na mesiac zrušiť niektoré prikázanie, 

alebo nejaké biblické nariadenie, ktoré by to bolo? 

 

(- sobotu, aby ste mohli ísť robiť do svojej záhradky, alebo niekam na výlet 

- nariadenie o čistom a nečistom pokrme, aby ste mohli ochutnať tie rozvoniavajúce klobásky 

- desiatky, aby ste si mohli kúpiť nové topánky 

- nezabiješ, aby ste si to mohli vybaviť s tým nepríjemným susedom 

-nezcudzolíš ...  

-  ... ) 

 

Chcem dnes hovoriť o tom, aký význam pre nás majú, alebo môžu mať Božie zákony, 

nariadenia a ustanovenia, ktoré nachádzame v Biblii. Chcem hovoriť o výhodách, ale aj 

o rizikách, ktoré sú spojené s ich dodržiavaním.  

   

Ešte predtým ale chcem zadefinovať jeden výraz, ktorý budem používať. Je to výraz 

„Hospodinov vyznávač“. Našiel som ho niekde v literatúre a páči sa mi, lebo nie je zaťažený 

nejakým častým nesprávnym používaním. Chcem tak označovať obráteného človeka, 

dobrého kresťana, o ktorom sa dá povedať, že je Boží nasledovník, Ježišov učeník, človek, 

ktorý prežil pokánie, vyznal svoje hriechy,  má očistené srdce, svedomie i myseľ, a žije nový 

život s Bohom, vyznáva Boha ako svojho stvoriteľa, vodcu i spasiteľa ... Takže pre takéhoto 

človeka budem používať označenie „Hospodinov vyznávač“.  

 

Hlavné body tejto úvahy budem zobrazovať na plátne, aby ste ich mali na očiach a mohli 

nad nimi uvažovať. 

 

1. Božie prikázania a zákony sú určené pre Hospodinových vyznávačov,  

nie pre tých, ktorí sa o Pána Boha nezaujímajú.  

 

Boh v určitom čase svoj zákon zveril svojmu ľudu, ktorý vyviedol z Egypta. Chcel byť ich 

Bohom a oni mali byť jeho ľudom. Prostredníctvom Izreala mali aj iné národy poznať 

Hospodina. 

Ten zákon nebol v ničom nový, prevratný, iba ak vo svojej formulácii. Hospodinovi vyznávači 

už od čias raja sa plne stotožňovali so všetkým, čo hovorí Desatoro - nemali iných bohov, 

nebrali Božie meno nadarmo, uznávali oddelenosť soboty, ctili si rodičov, nezabíjali, 

nekradli, neklamali ... Tieto zásady boli všeobecne známe a každý kto chcel, sa týmito 
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dobrými zásadami mohol riadiť. Je logické, že kto Hospodina neuznával, jeho zásadami sa 

neriadil.   

Preto Boh zveril svoje zákony tým, ktorí sa k Bohu hlásili, ktorí hovorili: Áno, všetko, čo 

Hospodin povedal, budeme činiť.  

Hovorí ku nim ako ku svojim vyznávačom.  

Všetky tie zákony, ustanovenia a prikázania dáva im, nie všetkým národom, nie celému 

svetu. 

Povedali sme  si, že aj iné národy sa mohli stať Hospodinovými vyznávačmi. Potom sa Božie 

zákony budú týkať aj ich, ale nie skôr. Cudzie národy nemali byť nútené zachovávať Boží 

zákon, ale mali byť pritiahnuté Božou mocou, milosťou, múdrosťou, ktorú mal Izrael 

zjavovať.  

To, že iné národy nemali povinnosť dodržiavať Božie zákony, je vidieť aj z niektorých textov, 

kde Boh robí rozdiel medzi svojim ľudom, svojimi vyznávačmi, a cudzincami.  

Napríklad, keď hovorí o tom, že Izraelci by mali rozlišovať medzi čistým a nečistým 

pokrmom, tak hovorí aj toto: 

5M 14:21  Nebudete jesť nijakej zdochliny; pohostínovi, ktorý je v tvojich bránach, ju dáš, a 

bude ju jesť, alebo predať cudzozemcovi; lebo ty si svätý ľud Hospodinovi, svojmu Bohu. 

Od cudzinca sa nevyžaduje, aby bol svätý. Svätosť sa totiž nedá dosiahnuť jedením alebo 

nejedením. Svätý môže byť len Hospodinov vyznávač, keď ho svätým urobí Boh. A tým 

nejaký náhodný okoloidúci cudzinec nie je. Preto môže jesť aj to, čo izraelci nemali jesť. 

Nech mu to padne na úžitok. To nemá za trest, to nemá jesť preto, aby sa z toho otrávil. To 

môže jesť preto, lebo sa ho netýkajú Božie zákony určené Hospodinovým vyznávačom.  

 

Ten dôvod, prečo cudzie pohanské národy nemali povinnosť riadiť sa Božími zákonmi, je 

ten, že v Boha neveria. Nevnímajú ho ako svojho stvoriteľa, ani od neho neočakávajú 

záchranu. Teda nie sú jeho vyznávačmi. Pán Boh nechce, aby tí, čo mu neveria, dodržiavali 

jeho zákon. Považuje to dokonca za škodlivé. Môžeme to vidieť aj z toho, že keď neskôr 

Izrael odpadol od Hospodina, tak Boh ich žiadal, aby prestali formálne dodržiavať jeho 

zákon.  

 

2. Boh nechce, aby sa jeho zákon dodržiaval formálne. 

 

Niekoľko storočí po Mojžišovi Boh prostredníctvom proroka Hozeáša hovorí, že  

Ozeáš 6:6  Lebo milosrdenstvo chcem a nie obeť, a známosť Božia je nad zápalné obeti. 

Ako to teda je? Čo platilo už neplatí? Boh sa zmenil? Alebo nevie čo chce? 
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Hozeáš nemá ako prorok za úlohu rušiť, meniť alebo dopĺňať Božie zákony. Všetko platí tak, 

ako bolo povedané za Mojžiša. Čo sa teda zmenilo? 

 

Za Mojžiša sa predpokladalo, a očakávalo, že ľudia budú milovať Boha aj svojich blížnych. 

Toto sa žiaľ ale nenaplnilo, alebo to veľmi dlho nevydržalo..  

 

Prorok Hozeáš žil krátko pred odvlečením Izraelcov do babylonského zajatia. Boh vtedy už 

dlho opakovane napomínal svoj ľud za ich hriechy. Z ich konania sa vytratila láska k Bohu 

i ku blížnym. Navzájom sa klamali, okrádali, zabíjali, a tiež odpadli od Hospodina, prijímali 

prvky pohanskej modloslužby. Pár veršov predtým Hozeáš píše: 

Ozeáš 6:4  Čo ti mám učiniť, Efraime, čo ti mám učiniť, Júda, keď je vaša dobrota jako ranný 

oblak a jako rosa, ktorá ide ta skoro za rána? 

Boh im vyčíta, že ich dobrota je na úrovni nula. A to mu vadí.   

Preto im hovorí, že chce od nich milosrdenstvo, nie obeť. Požaduje známosť Boha, nie 

prázdne, formálne dodržiavanie zákona.  

 

Tento formalizmus pretrval aj do doby Ježiša, ktorý také správanie nazýval pokrytectvom, 

a tvrdo ho kritizoval: 

 Matúš 23:23  Beda vám, zákonníci a farizeovia, pokrytci, pretože dávate desiatky z máty, z 

kôpru a kmínu a opustili ste to, čo je ťažšieho (iný preklad hovorí dôležitejšie) v zákone, súd, 

milosrdenstvo a vernosť; toho bolo treba činiť a tamto neopustiť. 

Božie predpisy a zákony sú dôležité, ale je niečo ešte dôležitejšie. A ak chýba to dôležitejšie, 

zákon padá, stráca význam. Zákon má svoj význam len spolu s tým dôležitejším – so 

spravodlivosťou, milosrdenstvom a vernosťou.   

 

Keď sa Ježiša opýtal jeden zákonník, že ktoré je najdôležitejšie prikázanie, Ježiš mu 

odpovedal: 

Matúš 22:37  A Ježiš mu riekol: Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, 

celou svojou dušou a celou svojou mysľou! 

38  To je to veľké a prvé prikázanie. 

39  A druhé, tomu podobné je: Milovať budeš svojho blížneho ako samého seba! 

40  Na týchto dvoch prikázaniach visí celý zákon i proroci. 

Na týchto dvoch prikázaniach visí, ako na nitke,  celý zákon a proroci. Ak sa nitka roztrhne, 

celý zákon padá. Ak v srdci človeka nemá miesto láska k Bohu a láska k blížnemu, zákon sa 

stáva zbytočný, a je pre človeka len príťažou.. 
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Boh je proti tomu, aby sa formálne dodržiaval zákon a pritom sa popieralo to, čo je 

dôležitejšie – láska, spravodlivosť, milosrdenstvo. 

 

To je aj dôvod, prečo zákon nie je daný pohanským národom, teda ani neveriacim ľuďom. 

Pretože z ich strany by to bolo len prázdne dodržiavanie bez vzťahu, bez lásky k Bohu 

a blížnym.  

 

3. Formálne dodržiavanie zákona bude prísnejšie potrestané 

 

Chcem sa vás spýtať: 

Podľa čoho poznáte policajta?   (Uniforma, auto, zbraň ...) 

Občas je možné počuť v správach, že sa objavia nejakí falošní policajti a napríklad vyberajú 

pokuty a podobne. Zoženú si uniformu, vraj sa to dá bežne kúpiť, a takto oklamú ľudí. 

Ale skutočným policajtom je ten, kto má pracovnú zmluvu s ministerstvom vnútra, nie ten, 

kto má uniformu. 

Ten, kto takú zmluvu nemá, môže mať uniformu presne ako skutoční policajti, ale ani 

náhodou sa policajtom kvôli tomu nestane. Práve naopak, ešte sa vystavuje trestu, lebo tým 

klame a zavádza iných ľudí. 

Ľudia obvykle nedokážu rýchle rozlíšiť falošného policajta od skutočného. Ak vidia policajnú 

uniformu, policajné auto, zbraň, oklame ich to. Nemajú možnosť si overiť, či má ten policajt 

zmluvu s ministerstvom vnútra. Preto sa takéto klamanie ľudí prísne trestá. 

 

A podľa čoho poznáte kresťana, Hospodinovho vyznávača? 

 

Ježiš raz hovoril podobenstvo o tom, ako sa do chrámu prišli modliť farizej a colník. 

Farizej sa jednoznačne videl ako Hospodinov vyznávač: 

Lukáš 18:11  Farizej si zastal a takto sa modlil u seba: Bože, ďakujem ti, že nie som ako 

ostatní ľudia, dráči, nespravodliví, cudzoložníci alebo aj ako tento colník.  Postím sa dva razy 

do týždňa a dávam desiatky zo všetkých príjmov. 

 

Mal všetky vonkajšie znaky vyznávača, tak ako to požaduje Mojžišov zákon. Všetko 

dodržuje, dáva desiatky, nekradne, necudzoloží. Ale nebol ním. Nebol vyznávačom. Nemal 

zmluvu s Bohom. Iba klamal ľudí. A takých bola v tej dobe väčšina farizejov a zákonníkov. 

Preto Ježiš musel povedať: 

Matúš 23:3  tedy všetko, čo by vám povedali, aby ste zachovávali, zachovávajte a čiňte, ale 

podľa ich skutkov nečiňte 
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A neskôr ešte pritvrdil: 

Matúš 23:27  Beda vám, zákonníci a farizeovia, pokrytci, pretože sa podobáte hrobom, 

obieleným vápnom, ktoré sa síce zvonku zdajú byť krásnymi, ale vnútri sú plné umrlčích 

kostí a každej nečistoty. 

 

Skúste si predstaviť, že to v určitej situácii môže byť aj o niekom z nás. Aj o nás môže platiť, 

že sme plní umrlčích kostí. Sú to dosť tvrdé slová.  

  

Ale v tom podobenstve o modliacom sa farizeovi bol jeden Hospodinov vyznávač. Nemal 

žiadne vonkajšie znaky vyznávača. Ale mal zmluvu s Bohom. Práve tam a vtedy ju uzavrel. 

 

Lukáš 18:13  A publikán stojac zďaleka nechcel ani len oči pozdvihnúť k nebu, ale sa bil do 

pŕs a hovoril: Ó, Bože, buď milostivý mne hriešnemu! 

  

Akú zmluvu tam uzavrel?  

3 Moj 26:12  ... a budem vám Bohom, a vy mi budete ľudom. 

Publikán sa rozhodol, že chce takého Boha, a že on chce byť Boží človek. To bolo všetko, čo 

spravil. Ešte nestihol nič dodržať, ani desiatky zaplatiť. Ale to vôbec nebolo dôležité. Ježiš 

povedal, že tento odišiel ospravedlnený, nie tamten farizej. 

 

Mám obavy, že nám kresťanom, a aj adventistom, je bližšie byť spravodlivým, dobrým 

farizejom než hriešnym colníkom. 

Ale Ježiš vraví, že kto sa nevie pokoriť, nemôže byť ospravedlnený. A kto sa pokorí, je jedno 

ako žil predtým, ospravedlnenie dostane. 

Každý deň, keď sme nie pokorní, ale sme tak trochu hrdí na svoj život, na to, ako zvládame 

dodržiavať prikázania, a myslíme  si, že sme preto lepší ako tí druhí, ktorí ich nedodržiavajú, 

tak každý taký deň prichádzame o ospravedlnenie. 

Potom sa môže stať, že tu sedíme neospravedlnení, a už nie sme Hospodinovými 

vyznávačmi. 

A vtedy sa aj nás týkajú nielen slová Hozeáša „Milosrdenstvo chcem a nie obeť“,  

ale aj slová Izaiáša: 

Izaiáš 1:11  Načože mi je to množstvo vašich bitných obetí? hovorí Hospodin. Nasýtil som sa 

zápalných obetí baranov i tuku vykŕmeného dobytka, a krvi juncov, oviec a kôz nie som 

žiadostivý. 

12  Keď prichádzate, aby ste sa ukázali pred mojou tvárou, ktože to kedy vyhľadával z vašej 

ruky, aby ste šliapali moje nádvoria? 
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13  Nedonášajte viacej obilných darov klamných: kadivo mi je ohavnosťou; čo do 

novmesiaca, soboty a svolávania shromaždenia, nemôžem zniesť neprávosti ani sviatočného 

davu bezbožného. 

14  Vaše novmesiace a vaše výročité slávnosti nenávidí moja duša; staly sa mi bremenom; 

ustal som od nesenia. 

15  Preto keď rozprestierate svoje ruky, zakrývam svoje oči pred vami, ba i keď množíte 

modlitbu, nečujem; vaše ruky sú plné krvi. 

 

Počuli ste? Bohu môže byť ohavnosťou dokonca aj svätenie soboty. Ak sa deje neprávosť, ak 

je v srdci bezbožnosť, Boh sa na to nemôže ani pozerať, zakrýva si oči a zapcháva si uši.  

Boh neznáša, ak niekto nie je jeho vyznávač a tvári sa, že je.   

 

Ježiš varoval pred takýmto vonkajším náboženstvom: 

Lukáš 20:46  Vystríhajte sa zákonníkov, ktorí chcú chodiť v dlhom krásnom rúchu a milujú 

pozdravovania na trhoch a prvé stolice v synagógach a prvé miesta pri večeriach; 

47  ktorí pohlcujú domy vdôv, a to pod zámienkou dlhej modlitby. Tým sa dostane tým 

prísnejšieho odsúdenia. 

 

Mohlo by mu to byť jedno, Mohol by povedať: Ak to so mnou nemyslíte vážne, je mi jedno, 

či dodržiavate moje prikázania alebo nie.  

Ale on hovorí: Ak to so mnou nemyslíte vážne, ak nie ste moji vyznávači, nerobte nič. Ak sa 

budete snažiť ukázať sa ako dobrí dodržiavaním mojich prikázaní, stihne vás prísnejší trest.  

 

Povedali sme si, že ľudia obvykle nedokážu rýchle rozlíšiť falošného policajta od skutočného.  

A ľudia tiež obvykle nedokážu rýchle rozlíšiť falošného kresťana od skutočného. Ak vidia 

vonkajšie prejavy zbožnosti, oklame ich to. Nevidia do srdca človeka, nemajú možnosť si 

overiť, či má ten človek zmluvu s Bohom. Preto sa takéto klamanie ľudí prísne trestá. 

 

4. Božie prikázania sú pre Hospodinovho vyznávača ľahké 

 

Skúsme sa teda pozrieť na to, aký postoj k zákonu majú tí, ktorým je určený, a od ktorých sa 

život podľa zákona očakáva,  teda aký postoj k zákonu majú Hospodinovi vyznávači.  

 

Keď prorok Micheáš sumarizuje to, čo požaduje Hospodin od človeka, hovorí:  

Micheáš 6:8  Oznámili ti, človeče to, čo je dobré, a čo požaduje Hospodin od teba:  
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No to sme zvedaví, ako chce Micheáš všetky tie Mojžišovské prikázania zhrnúť do jednej 

vety; a dúfame, že spomenie aj sobotu a bravčové:  

Oznámili ti, človeče to, čo je dobré, a čo požaduje Hospodin od teba; 

iba to, aby si činil súd, miloval milosrdenstvo a chodil pokorne so svojím Bohom. 

 

Iba to, nič viac.  

Zdá sa vám, že Micheáš nie je celkom v obraze? Že asi nevie, čo všetko sa píše v Mojžišových 

knihách? Čo všetko sa musí robiť, a čo všetko sa nesmie robiť? 

On to vie. Ale vie aj to, aký to má význam, na čo to má slúžiť. 

 

Micheáš si myslí, že Boží zákon vyžaduje veľmi málo, je stručný a jasný, dá sa zhrnúť pár 

slovami.  

To nie je iba názor malých prorokov, žijúcich v dobe tesne pred babylonským zajatím. 

Už v V 5M, na záver všetkých tých prikázaní,  si môžete prečítať text: 

5M 10:12  A tak teraz, Izraelu, čože žiada Hospodin, tvoj Bôh, od teba okrem toho, aby si sa 

bál Hospodina, svojho Boha, aby si chodil po všetkých jeho cestách, aby si ho miloval a aby 

si slúžil Hospodinovi, svojmu Bohu, celým svojím srdcom a celou svojou dušou, 

13  aby si ostríhal prikázania Hospodinove a jeho ustanovenia, ktoré ti ja dnes prikazujem na 

tvoje dobré. 

Po tých všetkých dlhých rečiach o rôznych predpisoch a nariadeniach Boh hovorí Izraelcom: 

Čože takého žiada Boh od teba, Prakticky nič extra. Len samé normálne a pochopiteľné  

veci:    

... aby si sa bál Hospodina, svojho Boha, aby si chodil po všetkých jeho cestách, aby si ho 

miloval a aby si slúžil Hospodinovi, svojmu Bohu, celým svojím srdcom a celou svojou dušou, 

aby si ostríhal prikázania Hospodinove a jeho ustanovenia 

 

Nenechaj sa vystrašiť tým počtom strán v Biblii, kde je napísané čo máš a čo nemáš robiť. Je 

to celé veľmi jednoduché.  Ak miluješ Boha a svojich blížnych, inak sa ti ani nedá žiť. Sám by 

si možno napísal také prikázania.  

 

Je to podobné autoškole. Pre získanie vodičského preukazu sa musíte naučiť množstvo 

veľmi presných predpisov a  formulácií. Pri záverečnom teste sú možnosti odpovede 

formulované tak, že aj malá zmena už znamená chybu. Vtedy sa zdá, že jazdenie autom je 

strašne komplikované a takmer nemožné. Ale dlhoroční vodiči, a myslím tým dobrých 

vodičov, už nemajú ani potuchy o náročnosti tých testov, čo kedysi museli robiť. Jazdenie 

majú proste v krvi, so všetkými predpismi sa stotožnili a úplne podvedome podľa ich jazdia.  
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A z jazdy autom majú radosť. Tak aj život podľa Božích prikázaní, hoci sa zdá, že ich je veľa 

a že sú komplikované, môže byť úplne samozrejmý a radostný. 

O ľahkosti Božích prikázaní sme už počuli od Boha z čias Mojžiša, od malých prorokov 

z neskoršej doby, a ešte si vypočujme Ježiša, čo si o tom myslí Ježiš: 

Matúš 11:30  lebo moje jarmo je užitočné a moje bremeno ľahké. 

 

Ježiš sám hovorí, že neprišiel zrušiť ani jedinú čiarku zo zákona, a hovorí o zákone 

Mojžišovom, a predsa poslušnosť Bohu považuje za ľahkú, a užitočnú. Kto by nadával 

a šomral na niečo užitočné? 

  

Stále máte pocit, že hovorím o dvoch rôznych veciach? Že dodržiavanie zákonov, tak ako ich 

poznáte, nemá nič spoločné s ľahkosťou? 

Môže sa stať, že máš taký pocit. Chcem ťa ale uistiť, že chyba nie je v Biblii, ani v Bohu.  

 

Boh je na svoj zákon patrične hrdý. Boh svoje zákony považuje za skvelé, úplne výnimočné.  

Boh nedal preto svoje zákony svojim vyznávačom, aby trestal za ich hriechy, ani aby im 

skomplikoval život. Ani preto, aby svojim veľkým úsilím pri ich dodržiavaní ukázali, že si 

zaslúžia byť spasení. 

On ich dal, aby im pomáhali, lebo sú to skvelé zákony.  

A Hospodinov vyznávač vidí krásu Božích zákonov, a teší sa z nich. 

 

Žalmy 19:9  Ustanovenia Hospodinove sú priame, obveseľujúce srdce; prikázanie 

Hospodinovo je čisté, osvecujúce oči. 

 

Žalmy 112:1  Hallelujah! Blahoslavený človek, ktorý sa bojí Hospodina a má veľkú záľubu v 

jeho prikázaniach. 

Možno si vravíte: Čo je to za divného človeka, že má záľubu v prikázaniach? To nie je divný 

človek, to je Hospodinov vyznávač. On sa teší z Božieho zákona. 

 

Žalmy 119:48  Budem pozdvihovať svoje ruky k tvojim prikázaniam, ktoré milujem, a budem 

rozmýšľať o tvojich ustanoveniach. 

 

Zdá sa vám, že niekto musí mať priveľa času, keď sa mu chce o Božích ustanoveniach 

rozmýšľať? Vari nestačí Bohu, že ich aspoň ako-tak dokážem dodržiavať? To mám o nich 

ešte aj rozmýšľať? Dávid, ktorý to napísal, nebol nejaká špeciálna výnimka. Osobne poznám 

takých ľudí, ktorým to spôsobuje radosť, rozmýšľať o Božích prikázaniach. A mrzí ich, že na 

to nemajú dosť času. 
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Žalmy 119:104  Z tvojich nariadení nadobúdam rozumu. 

105  Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku. 

 

Pre Hospodinovho vyznávača nie je príťažou riadiť sa Božími zákonmi. Hospodinov vyznávač 

vidí ich krásu a užitočnosť. 

 

Ľudia si niekedy kladú otázku, či Boží zákon platí. Alebo či nejaké prikázanie platí alebo nie. 

Hospodinovi vyznávači si takúto otázku nekladú. Ich život by sa nezmenil, kedy sa dozvedeli, 

že nejaký zákon už neplatí. Práveže by boli z toho smutní. Čudovali by sa, prečo Boh sťahuje 

z obehu nejaký dobrý zákon. A Boh to samozrejme ani nerobí. 

 

Možno by ste s tým radi súhlasili, že dodržiavanie zákona je ľahké, alebo že má byť ľahké 

a byť radosťou, ale možno vás napadajú nejaké konkrétne prípady, keď človek kvôli svojej 

vernosti Bohu prežíva nejaké problémy, alebo sa dostane do komplikovanej situácie, ktorú 

nevie vyriešiť.  

Tých oblastí, keď sa to môže stať, je veľa, a každá je niečím špecifická, a asi neexistuje  

nejaké jednoduché riešenie, ale chcem povedať jednu dôležitú zásadu, ktorá môže veľakrát 

pomôcť.   

 

5. Láska má vždy prednosť pred zákonom 

 

Boží zákon je vyjadrením Božej lásky k ľuďom. Inými slovami, Boh dal svoj zákon ľuďom 

preto, že ich má rád. A zákon má ľuďom pomáhať vyjadriť ich lásku a úctu Bohu aj blížnym. 

Preto zákon bez lásky nemá zmysel, to sme si už povedali.  

Ale ak by niekedy náhodou došlo ku nejakému konfliktu medzi láskou a nejakou formou 

zákona, láska má prednosť.  

Láska má vždy prednosť, aj keď by sa kvôli tomu zdanlivo nejaký zákon nedodržal.  

Ježiš to veľmi jasne povedal napríklad v podobenstve o milosrdnom samaritánovi. Pomoc 

blížnemu je viac ako nejaká náboženská forma, čo aká dôležitá. 

Uviedol tiež príklad Dávida a jeho mužov, ktorí mohli jesť chleby určené na chrámovú 

službu. Ich potreba bola dôležitejšia.  

Vôbec mu tiež nevadilo, že jeho učeníci vymŕvali klasy v sobotu, keď boli hladní, hoci 

zákonníci to videli ako vážny priestupok. Chceli ich zavolať pred výbor a dať do cirkevnej 

kázne.  

 

O dodržiavaní soboty Ježiš povedal takýto príklad:  
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Lukáš 14:5  A im povedal: Ktorého z vás osol alebo vôl padne do jamy a nevytiahne ho hneď 

v sobotný deň? 

Ešte aj súcit so zvieratami má prednosť pred formálnym dodržaním zákona. 

 

Je to zlé, ak je to naopak. Ak má formálne dodržanie zákona prednosť pred láskou 

a súcitom.  

Je to zlé, ak niekto nechá svojho osla trápiť sa v jame, len preto, že je sobota. 

Je to zlé, ak niekto trpí, a nepomôže sa mu, lebo sa musí dodržať Boží zákon. Vtedy Boží 

zákon prestáva byť Božím zákonom. Láska k človeku je viac, ako formálne zachovávanie inak 

dobrého nariadenia.    

 

Blížim sa pomaly k záveru, tak sa chcem opýtať: 

 

Má tu niekto pocit, že Hospodinove prikázania sú príťažou, bremenom?  

A najradšej by si bol, ak by sa aspoň niečo z toho zrušilo?  

Ak áno, ak si toto myslíš, tak mám pre teba dve správy, jednu dobrú a jednu zlú.  

 

Tá dobrá je, že ty zákon dodržiavať nemusíš. Boh nechce také dodržiavanie. Nemusíš sa 

trápiť a prinášať takéto obete. Nik z toho nemá radosť, Pán Boh už vôbec nie. Dokonca ti 

zakazuje také dodržiavanie. 

 

No ale tá zlá správa je, že tvoje spasenie je ohrozené. Ak vidíš Boží zákon ako príťaž, 

pravdepodobne nie si takým Hospodinovým vyznávačom, akého ťa chce mať Boh. To je 

dôvod sa nad svojím vzťahom k Bohu vážne zamyslieť.  

 

Chcem vás vyzvať, aby ste si našli čas a uvažovali nad Božími zákonmi. Prečo sú také aké sú, 

za akým účelom ich Pán Boh dal. Hľadajte, a nájdete. A ako budete postupne nachádzať 

odpovede, budete aj Pána Boha vidieť v inom, novom svetle. A som si istý, že nakoniec si 

s pisateľom žalmu poviete: 

Žalmy 19:9  Ustanovenia Hospodinove sú priame, obveseľujúce srdce; prikázanie 

Hospodinovo je čisté, osvecujúce oči. 

 

A budete sa tešiť z požehnania, ktoré vám prináša život podľa Božích zákonov. 

 

Amen 

 

--------------------------- 


