
Zamyslenia na týždeň po 23. nedeli po Svätej Trojici 
 

Streda 7. novembra 2018 

Piesne: ES č. 549, 554 

Text: Mt 7, 1 – 6 

„1Nesúďte, aby ste neboli súdení; 2lebo akým súdom súdite vy, takým budete súdení, a akou 

mierou meriate vy, takou bude vám namerané. 3Prečo bratovi vidíš v oku smietku, a vo 

vlastnom oku nebadáš brvno? 4Alebo ako môžeš povedať svojmu bratovi: Dovoľ, vyberiem ti 

smietku z oka, - keď ty sám máš v oku brvno? 5Pokrytec, vytiahni najprv brvno z vlastného 

oka, a potom budeš jasne vidieť, aby si mohol vybrať smietku z oka svojho brata. 6Čo je 

sväté, nedávajte psom, ani svoje perly nehádžte sviniam, aby ich nepošliapali, neobrátili sa a 

neroztrhali vás!“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Neviem, či už niekto z vás stretol sudcu, alebo bol na súde. Nie je to určite príjemná 

skúsenosť. Ale sudcov v bežnom živote, v bežných vzťahoch stretáme každodenne. Súdime 

manželské, rodinné a susedské vzťahy všetkých iných, len nie tie svoje. Ale my kresťania sa 

nemáme správať ako tento svet. Nemáme robiť zo všetkého bulvár a šliapať si po vzájomných 

vzťahoch. Pán Ježiš nám hovorí, aby sme vymenili optiku na svojich vzťahoch. Aby sme 

zväčšovaciu optiku použili nie na poklesky našich blízkych, ale na seba. Takáto výmena 

optiky pre nás môže byť veľmi prospešná. Viete, keď má niekto problém so zrakom, ide 

k očnému lekárovi, ten mu dá iné okuliare a zrazu vidí lepšie. Správne okuliare potrebujeme 

v duchovnom živote aj v našich medziľudských vzťahoch. Nebyť „spravodlivými sudcami“ 

svojich blízkych, ale ich pomocou. Odsúdiť niekoho je také ľahké a jednoduché. To však Pán 

Ježiš zavrhuje. Preto nám hovorí: „Lebo akým súdom súdite vy, takým budete súdení, a akou 

mierou meriate vy, takou bude vám namerané...“ Neraz si pri týchto slovách uvedomím, že 

meriam prísne, že aj ja som zlyhal. Som prísnym sudcom druhých a málo slúžiacim druhým. 

Mojou úlohou, keď sa niekto dopustil hoci hroznej veci, nemá byť úloha sudcu, ale 

pomocníka. Keby sa niečo zlé, veľmi zlé podarilo vyviesť vám, chceli by ste, aby vás niekto 

súdil, alebo vám pomohol? Tú pomocnú ruku však dokážem podať iba vtedy, keď si 

uvedomujem, že som sám zlyhal. Keď nie vinu brata, ale moju vidím pod zväčšovacím 

sklom. Všimnite si, že Pán Ježiš neodsudzoval hriešnikov, ale prijímal ich a dával im pocit 

lásky, milosrdenstva a odpustenia. Čoho je dnes vo mne, v cirkvi, v spoločnosti viac? Súdenia 

alebo odpustenia? Rozhodne viac je súdenia, ale našou kresťanskou úlohou je tento stav 



obrátiť. Nemôžem začať od nikoho iného, ako od seba. Skús túto optiku použiť v dnešný deň. 

Amen. 

 

Modlitba:  

Pane Ježiši, Ty si nás vykúpil svojou krvou a pozval si nás, aby sme sa viac zaujímali jeden 

o druhého, viac si pomáhali a snažili sa konať to, k čomu si nás vykúpil. Prosíme, nauč nás 

v každom blízkom hľadať to dobré, neodsudzovať, ale prejavovať lásku a milosrdenstvo, ako 

si nám ich prejavil Ty. Nedovoľ nám odsudzovať našich blízkych, ale urob nás ich 

pomocníkmi, aby cítili nielen našu ale aj Tvoju lásku, ktorou nás miluješ. Amen. 
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