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Streda 10. týždňa

Mt 5,17-19
Zachovávanie prikázaní

Povzbudiť ľudí, aby žili svoj život v súlade s Božími prikázaniami
Mnohí ľudia v dnešných časoch túžia po zmene. Staré považujú za
prekonané. Čo je mladé, moderné, to schvaľujú. Mnohí by chceli, aby Božie
prikázania boli zrušené, aby sa podľa nich nemuseli správať.
Ježiš v evanjeliu hovorí o prikázaniach: „Kto ich zachová, a tak bude aj
učiť, ten bude v nebeskom kráľovstve veľký“ (Mt 5,19).
Ježiš vysvetľuje, že zákon treba zachovávať do najmenších podrobností.
A keby niektorý z učeníkov nedbal o niektoré z najmenších prikázaní a
vysvetľoval by ho ako nedôležité, ten bude najmenší v Nebeskom kráľovstve.
Avšak učiteľ a ten, čo spĺňa aj najmenšie prikázanie, bude v Nebeskom
kráľovstve veľký. Ježiš sa javí takmer ako priateľ farizejov. Veď to boli oni, čo
do najmenších podrobností spĺňali Zákon. Pýtame sa: Čo sa tu myslí Zákonom,
čo najmenšími prikázaniami? Čo znamená splniť? Ako Boh nemôže odvolať
svoje prisľúbenia v Starom zákone, ale poslal Ježiša, tak nezruší ani svoj Zákon,
ale poslal svojho Syna, aby ho vyplnil. Zasľúbenia Starého zákona sa dovtedy
podobajú iba prázdnej nádobe, kým sa nestanú uskutočnením udalostí, na ktoré
sa vzťahujú. Iba uskutočnením udalostí Nového zákona je nádoba naplnená.
Ako sú prázdne predpovede bez vyplnenia, tak aj Zákon je dovtedy prázdny,
kým sa neprejaví všetka poslušnosť, ktorá mu patrí. V Ježišovi Kristovi sú teraz
splnené proroctvá i Zákon, to znamená, že sa stali skutočnosťou. Ježišov život
bol tým jedinečným uskutočnením toho, čo žiadajú proroctvá i Zákon. Splnenie
Zákona tak, ako to myslí Ježiš, nepozostáva z mechanického, vonkajšieho,
doslovného dodržiavania prikázaní a všetkých doplnkov a dodatkov, ale láska je
naplnením Zákona. Keď každý človek, aj nepriateľ, bude milovaný, iba potom
sa vyplní Zákon a slová prorokov, a to v ich vlastnom zmysle, do čiarky a do
písmena.
Každý jeden z nás je povolaný, aby svoj život napĺňal láskou. Lenže lásku
nikto z nás nenadobudne automaticky. Aby sme ju mali, musíme sa o ňu
usilovať. Čím viac sa budeme pridŕžať Božích prikázaní, tým viac sa bude náš
život podobať Ježišovmu. A čím viac sa bude náš život podobať Ježišovmu, tým
viac bude náš život naplnený láskou. Cestu nám ukázal sám Ježiš. On miloval
všetkých ľudí bez rozdielu. Nepozeral na to, z ktorej spoločenskej vrstvy je, ale
stretával sa aj s ľuďmi, ktorými ostatní pohŕdali. Zamyslime sa, ako sme na tom
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my. Riadime sa vo svojom živote podľa Božích prikázaní? Pri ich zachovávaní
sa nemusíme obávať, že prídeme o svoju slobodu. Poslušnosť prikázaniam
vyvyšuje človeka do skutočnej veľkosti, ako to jasne počujeme: „Kto ich
zachová… ten bude v nebeskom kráľovstve veľký“ (Mt 5,19). Jeho veľkosť
vyplýva z jeho zjednotenia s Bohom a Božou vôľou. Kto zachováva prikázania,
chce to isté, čo si praje Boh a plní to, čo Boh chce skrze neho plniť. A práve
človek, ktorý plní Božiu vôľu, zakladá svoju silnú pozíciu v nebeskom
kráľovstve.
V dnešnej dobe mnoho vodičov jazdí na aute podľa vlastných predstáv.
Nedodržiavajú maximálnu povolenú rýchlosť, nerešpektujú dopravné značky a správajú
sa veľmi arogantne. Často takýto vodiči končia svoju cestu tragicky a nedôjdu do cieľa.
Tí však, ktorí rešpektujú dopravné značky, maximálnu rýchlosť a zákon, neukončia svoju
cestu, ale prídu do cieľa.
Buďme aj my takými disciplinovanými vodičmi.
Nesprávajme sa len podľa toho, ako to nám vyhovuje, ale uplatňujme vo
svojom živote požiadavky, ktoré nám Boh dal skrze svoje prikázania. Pomocou
týchto prikázaní prídeme do svojho cieľa, do nebeského kráľovstva.
Amen.

