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Štvrtok 3. novembra 2016 

Text: Mt 22, 15 – 22 
15Vtedy prišli farizeji a radili sa, ako by Ho podchytili v reči. 16Poslali k Nemu svojich učeníkov a 

herodiánov, a tí povedali: Majstre, vieme, že si pravdivý a ceste Božej podľa pravdy učíš a 

nedbáš na nikoho, lebo nehľadíš na osobu človeka. 17Povedz nám teda, čo si myslíš: slobodno 

platiť cisárovi daň, a či nie? 18Ježiš prezrel ich zlomyseľnosť a riekol: Čo ma pokúšate, pokrytci? 
19Ukážte mi peniaz, ktorým sa platieva daň. A oni Mu priniesli denár. 20Spýtal sa ich: Čí je to 

obraz a nápis? 21Odpovedali Mu: Cisárov. Tu im riekol: Dávajte teda, čo je cisárovo, cisárovi, a 

čo je Božieho, Bohu. 22Keď to počuli, zadivili sa, opustili Ho a odišli. 

Piesne: ES č. 240, 496 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

V tomto prípade sa na Pána Ježiša neobracajú ľudia, ktorých svedomie by sa trápilo nad tým, či 

je dovolené platiť cisárovi daň a či nie. Dôvodom ich otázky je totiž snaha znemožniť Ježiša. Ich 

pokrytectvo je však odhalené, lebo sa u nich nachádza peniaz s obrazom cisára, a tak dosvedčujú, 

že uznávajú cisára za vládcu nad sebou, keďže používajú peniaze, ktoré patria cisárovi. A tak 

Ježišova odpoveď „Dávajte teda, čo je cisárovo, cisárovi, a čo je Božieho, Bohu“ volá človeka 

k pokániu. Volá človeka k vráteniu sa k Bohu. Každý deň úprimne vyznávať Bohu svoje pády, 

zlyhania, konkrétne menovať svoje hriechy a úprimne ich ľutovať − to od nás očakáva Pán, aby 

celý náš život bol pokáním. Pokánie bolí, lenže bez pokánia niet odpustenia hriechov. Veď 

všetko, čo človek má, čím človek je, je darom od Pána Boha. Všetko sme dostali podobne ako 

sluhovia v podobenstve o talentoch, kde im pán dá talenty, s ktorými majú hospodáriť až do jeho 

príchodu, a potom majú všetko vyúčtovať. To, čo sme dostali, máme vrátiť Bohu. Príde chvíľa, 

keď Boh bude žiadať od nás svoje dary späť. Dávame teda Bohu, čo Mu patrí? Dať Bohu to, čo 

Mu patrí, znamená, že uznávame Boha ako svojho Pána, ktorý sa nám zjavil v Kristovi. Z nášho 

života, z nášho konania musí byť zrejmé, že všetky svoje rozhodnutia robíme pred Božou tvárou. 

Každé naše rozhodnutie má byť konané s myšlienkou, že raz vydáme počet zo svojho života 

svojmu Stvoriteľovi. Svet sa neraz čuduje alebo smeje z našich rozhodnutí, lebo nemá tušenia, že 

je tu Ten, ktorému sa zodpovedáme. Je tu Ten, ktorý sa k nám sklonil a zmiloval sa nad nami. 

S radosťou Mu odovzdávame vládu nad všetkým vo svojom živote, veď On má na mysli naše 

dobro. Život podľa Božej vôle nie je výsledkom strachu z trestu, ale je výsledkom lásky 

a vďačnosti za Božiu milosť. Amen. 

Modlitba: 
Nebeský Otče, Tebe vyznávam, že som zhrešil a páchal som, čo je zlé v Tvojich očiach. Ukáž mi, 

prosím, všetky moje hriechy a veď má k úprimnej ľútosti nad nimi. Veď som sa previnil proti 

Tebe i proti ľuďom okolo seba, i voči sebe, keď som kráčal po svojich cestách. Zmiluj sa nado 

mnou a daj mi vieru v Tvoju milosť a odpustenie, ktoré je v Tvojom Synovi a mojom Spasiteľovi 

Ježišovi Kristovi. Tebe sa vydávam so všetkým, čo mám a čím som, lebo od Teba som to prijal. 

Daj mi silu a múdrosť konať všetky rozhodnutia vo svojom živote podľa Tvojej svätej vôle. 

Amen. 
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