
„Hriešni a spravodliví“ 

Suspírium: „Teraz však, Hospodin, ty si náš otec, my sme hlina a ty si náš tvorca, 

všetci sme dielom tvojej ruky. Nehnevaj sa priveľmi, Hospodin, nespomínaj už viac 

vinu. Hľa, pozri, všetci sme tvoj ľud.“ (Iz 64,7-8) Amen. 

 

Pieseň: Chválospev č. 540.: „ Ježiš volá, hoci hučí...” 

 

Vzdych: „...povolaným, ktorí sú od Boha Otca milovaní a Ježišom Kristom 

chránení: milosrdenstvo vám i pokoj a láska v hojnosti!“ (Júd 1b-2) Amen. 

 

Modlitba: 

Všemohúci Bože náš skrze Ježiša Krista! Ako Tvoj ľud sme sa zhromaždili 

k Tvojmu Slovu, aby sme sa ním upevňovali vo viere. Prichádzame k Tebe ako 

k svojmu jedinému Pánovi a Spasiteľovi. V skutočnosti sme Ti vďační, že si nás 

našiel, po nás si zavolal, a na Tvoje volajúce zľutovanie: „Nasleduj ma!“ sme tu 

prítomní a čakáme i dnes na Tvoje volanie. Ďakujeme Ti, že Ty nás neprenechávaš 

svetu, ktorý by si nás podmanil, a že nás neodcudzuješ pre náš zvrátený život. 

Naša neposlušnosť a nevera je pre Teba druhoradá, veď Ty nespomínaš na naše 

hriechy a prestúpenia, ale znova a znova nám zjavuješ svoju svätú vôľu, svoju 

spravodlivosť a milosť. Tvoj hlas nech je pre nás účinným nástrojom i v tejto chvíli. 

Tvoj rozkaz nech je pre nás bez reptania a odporu i bez ohľadu na ľudské mocné 

slová, rady a múdrosť, pravda a život. Prosíme, aby sme Tvojím Duchom 

vzdorovali všetkému, čo nás od Teba oddeľuje. Požehnaj naše spoločenstvo, i celú 

cirkev a daj, aby sme rástli v mene Toho, Kto je hlavou našou a štítom naším, totiž 

v mene Pána Ježiša Krista. Pre Jeho meno a pre Jeho spásonosné dielo prosíme, 

vypočuj našu modlitbu. Amen.    

 

Textus: Evanjelium podľa Matúša 9,9-13 

„Keď Ježiš odtiaľ odišiel, videl na mýtnici sedieť istého človeka, ktorý sa volal 

Matúš. Povedal mu: „Nasleduj ma!“ Matúš vstal a nasledoval ho. Keď potom 

stoloval v dome, prišli ta aj mnohí mýtnici a hriešnici a stolovali s Ježišom a s 

jeho učeníkmi. Keď to videli farizeji, hovorili jeho učeníkom: „Ako to, že váš učiteľ 

jedáva s mýtnikmi a hriešnikmi?“ On to počul a povedal: „Lekára nepotrebujú 

zdraví, ale chorí. Choďte a naučte sa, čo to znamená: Milosrdenstvo chcem, a nie 

obetu. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov.“  

 

Milí bratia a drahé sestry,   

slávnostné kresťanské zhromaždenie v Pánu Ježišovi Kristovi! 

 



Ježiš nachádza nového učeníka. On chodí vždy s otvorenými očami na svojich 

cestách. On má vycibrené oči, aby uvidel človeka, ktorý potrebuje iný spôsob 

života. On navštevuje aj nezvyčajné miesta v Izraeli. Mýtna stanica bola pre Židov 

smetiskom. Colníci a mýtnici patrili na úroveň úžerníkov, banditov, vrahov 

a pobehlíc. Doslova spoločenstvo prekliatych. Mýtnik podľa „riadnych“ ľudí 

vedome sa odlúčil od Boha, Ktorý chráni každý život. Colník podľa 

„spravodlivých“ sa vedome prehrešuje voči Bohu, lebo viditeľnými znakmi 

ubližuje vlastnému národu a zato si samozrejme zaslúži patričný trest Boží. 

Zrazu však na smetisku drahokam. Život, ktorý potrebuje zmenu. Ježiš si ho 

nevytipoval, ale podľa Písma Svätého videl. Kristus sa zahľadel a uvidel jeho 

osobný stav. Koho Ježiš vidí, toho vidí do hĺbky a do šírky. Koho Ježiš badá, ten 

život si dôkladne prezrel. Urobil poriadny inventár a skutočne sa pozrel tam, kde 

človek nemá prístup. Ježiš každého pozoruje neobyčajným nadhľadom. Ježiš 

nikoho neodsudzuje, ale prijíma a pozýva do kráľovstva Božieho.  

Drahý brat v Kristovi! Ako Ťa pozval Ježiš do služby? Milá sestra v Pánovi! Ako 

na Teba zavolal Pán? Kedy sme spozorneli, že na nás hľadí a nás vidí Pán? Matúš 

sedí na zlom mieste, a to vie aj Ježiš. Zveľaďuje moc rímskych imperátorov. Má 

zabezpečený život. Život zabezpečený Rímskou ríšou. Mýtnik, keď chcel skutočne 

žiť, nevyberal si medzi možnosťami a prostriedkami. Ošklbal vlastných. On sa vo 

svojej profesii neusiloval o milosť, o slušnosť, o čestnosť a o poctivosť. Nečudo, že 

jeho ľud ním pohŕdal a jeho rovesníci ho aj priamo odsúdili za zločiny. Ježiša však 

nezaujíma minulosť človeka. Nás áno, ale Ježiša nie. Všimnime si, že nikdy sa 

neopýtame nášho brata o jeho viere, o jeho láske a o jeho nádeji pri prvom stretnutí. 

My o dotyčnom, chceme vedieť všetko: kde pracoval, aké má záľuby, či má 

zaobstaranú rodinu. Posudzujeme človeka podľa jeho slov a skutkov. Ježiša však 

nezaujíma ani súveká mienka sveta o mýtnikoch a colníkoch. Hriešni 

a spravodliví, takto rozlišujeme svet my. Ježiš však vždy vidí len dotyčnú osobu: 



Matúša, Teba, alebo mňa. Pre nás sú kategórie dôležité. V našich životoch je 

zaškatuľkovanie podobné ako u farizejov.  

Ježiš však chce osobne zabezpečiť Matúšov život. Matúša povolá: „Nasleduj ma!“ 

Na Matúša zavolá: „Nasleduj ma!“ Matúš neotáľa, vstáva a odchádza. Matúšova 

rozhodnosť a rýchlosť je očividná. Ako ho Ježiš vyhliadol, tak Matúšovi tento 

spôsob záchrany a pomoci pomohol. Ihneď vstal. Ježišovo slovo jeho srdcom 

zachveje. Je otrasený, vstáva a poslúcha Ježiša. Ježišovo slovo, Matúšovo povolanie 

je jednoznačné. Každý, kto to zakúsil, môže byť preradostný, že Pán sa ho ujal, Ježiš 

ho prijal, veď síce mal všetko, ale bol stratený, chorý, posudzovaný podľa 

zamestnania, a jeho šance na zmenu boli mizerné. Ježiš priniesol do jeho života 

zmenu. Matúš je poslušný a odchádza. Nielen svoj predošlý profesionálny život 

zanechá, ale všetko. On je v pohybe s Ježišom a pre Ježiša. Bez podmienok, bez 

pracovných záležitostí sa prenecháva Kristovi. Človek, ktorý bol zaškatuľkovaný, 

zrazu je slobodný. Človek, ktorý bol obmedzený, zrazu cíti voľnosť. Život 

darovaný od Boha. To je Matúšov nový začiatok, 

Drahý brat! Zmena v Kristovi, lebo JEMU na každom záleží. Milá sestra! Zmena 

pre Krista, lebo JEMU na každom záleží. Matúš je preradostný a o svoju radosť sa 

chce podeliť s ostatnými. Pri jeho stole sú však kamaráti z predošlého zamestnania. 

Sú to taktiež mýtnici a colníci, avšak v spoločenstve Ježiša Krista. Je tam ešte niekto, 

pre KOHO sa celá hostina pripravila. Ježiš sa pridružuje. Ježiš prijíma colníkov 

a mýtnikov. On je priateľom hriešnych. On je priateľom tých, ktorí na Jeho 

povolanie odpovedajú kladným spôsobom. Je pekné vidieť, že Matúš chce 

spriateliť Ježiša a vlastných kamarátov. Je pekné vidieť, že Matúš nikoho 

neodrádza, ale chce bližšie a bližšie privinúť ku Kristu i ostatných, aby aj oni 

spoznali lásku a milosť zjavenú v Kristovi. Drahí bratia a milé sestry! Pri Ježišovi 

vidieť vlastných kamarátov. Pri Ježišovi badať tých, na ktorých mne a tebe tak 

záleží. To je naša dnešná modlitebná prosba, aby naše hostiny, naše fašiangy neboli 

len osamelé večierky, ale naozaj oslavy s Kristom, s Ktorým náš život ožil.   



Sú však prítomní aj farizeji. Oni neboli pozvaní. On sa len prišli pozrieť, čo sa deje 

v Matúšovom dome. Majú svoj názor o Ježišovi. Ježiš v Matúšovom dome. 

Vytvoria si vlastnú mienku o Ježišovi, veď je im všetko jasné. Sú jednoducho 

dobiedzaví. Sú pohoršení z Ježišovho správania. Je pre nich škandalózne, ako Ježiš 

koná. Milovať hriešnikov? Milovať handry? Pridružiť sa k biednym? Mať obľubu 

v špine? Nie, Ježiš nemiloval hriech hriešnikov, Ježiš nemiloval handry 

chudobných, Ježiš nemiloval špinu človeka. On miloval človeka ako takého. On bol 

skutočný lekár. On videl to, čo nevideli spravodliví. On videl to, čo nechceli vidieť 

spravodliví. Chorobu duší. Hriech hriešnikov. Mnohí z nich si hlboko 

uvedomovali svoju vinu, svoje hriechy. Mnoho ľudí i dnes hlboko cíti vlastnú vinu. 

Mnohí i dnes uznajú vlastnú neprávosť, že sú nevyliečiteľní na duši.  

Ten, kto sa považuje, za lepšieho, „ten, kto si myslí, že stojí, nech si dáva pozor, 

aby nepadol.“ (IK 10,12) Kto sa pokladá za spravodlivého, nebude počuť Ježišovo 

slovo. Posledný hriešnik nielen nasleduje Pána, ale nachádza v Ňom priateľa, 

a zažíva s ním osobnú záchranu vlastného života. Spravodlivý však nikdy 

nepochopí, ako pomáha Ježiš hriešnikom. Na koho volá Ježiš i dnes? Na 

spravodlivých, alebo na hriešnikov? Na tých, ktorí sa takto modlia: „Bože ďakujem 

Ti, že nie som ako ostatní ľudia.“ (Lk 18,11) Pozor, hriešnici sú povolaní 

a spravodliví vylúčení.  

Drahí bratia, milé sestry! Skutočnosť, že aj my máme častokrát očné klapky 

ohľadom nášho suseda, ohľadom nášho spolupracovníka, ktorý čaká na naše 

priateľské slovo, je zapríčinené tým, že sa pokladáme za spravodlivého. Sme ako 

amputovaný úd, ktorý sa načas vzdialil od skutočnej lásky celého tela. Sme chladní 

a drsní, a pritom máme obrovský pud i my na láskyplné spoločenstvo. „Boh je 

láska, a iba ten zostáva v láske, kto zostáva v Bohu, a Boh v ňom.“ (por. IJn 4,16) 

Sme vzdialení od Boha, a to je našou najväčšou chorobou. Modlíme sa dnes, aby 

nás Kristus videl v tejto biednej situácii, na našej vlastnej stoličke, pred 

odcudzeným stolom, kde sme, a kde už ani nechceme byť, ale žiadame zmenu 



a cítime neprávosť, vinu a obrovské sklamanie zo súčasného života. Našou 

chorobou je vzdialenosť od Boha, ale Ježiš prišiel preto, aby nás cudzích zblížil, 

znova priblížil, zmieril s Pánom. Chorí a biedni kresťania súčasného sveta! Náš 

lekár je tu. Ten ozajstný a skutočný, Ktorý nemá ordinačné hodiny, ale vidí 

každého z nás. Priznajme si, že naliehavo potrebujeme lekára Ježiša Krista. Amen.        

Modlitba:  

„Pas svoj ľud svojou berlou, ovce svojho dedičstva, ktoré bývajú osamote v lese 

uprostred ovocného sadu. Nech sa pasú v Bášane a Gileáde ako za starodávnych 

čias. Ukážem im predivné veci ako v dňoch, keď si vychádzal z Egypta.“ (Mich 7, 

14-15) 

 

„z hĺbky milosrdenstva nášho Boha, ktorým nás navštívi Vychádzajúci z výsosti, 

aby sa zjavil tým, čo sedia v tme a v tôni smrti, a upriamil naše kroky na cestu 

pokoja.“ (Lk 1,78-79) 

 

„Jarmo, čo ho ťaží, palicu na jeho chrbte a prút jeho utláčateľa si zlámal ako v dňoch 

Midjánčanov. Každá obuv, ktorej dupot otriasa zemou, a každý krvou zmáčaný 

plášť budú spálené a strávi ich oheň.“ (Iz 9,3-4) 

 

„Trpí niekto medzi vami? Nech sa modlí! Raduje sa niekto? Nech spieva žalmy! 14 

Je niekto medzi vami chorý? Nech si zavolá starších cirkvi a nech sa nad ním 

modlia, keď ho v Pánovom mene pomažú olejom.“ (Jk 5,13-14) 

 

„Či teda jete, alebo pijete, alebo čokoľvek robíte, všetko robte na Božiu slávu. 

Nebuďte na pohoršenie ani Židom, ani Grékom, ani Božej cirkvi, ako aj ja sa 

usilujem páčiť všetkým vo všetkom, a nehľadám, čo osoží mne, ale čo osoží 

mnohým, aby boli spasení.“ (IK 10, 31-33) 

 

„Vy, čo chcete byť ospravedlnení zo Zákona, ste úplne odlúčení od Krista; vypadli 

ste z milosti. Lebo my Duchom z viery s nádejou očakávame spravodlivosť. Veď v 

Kristovi Ježišovi ani obriezka, ani neobriezka nerozhoduje, ale viera činná 

pomocou lásky.“ (Gal 5, 4-6)  

 

„Tomu vrátnik otvára a ovce počúvajú jeho hlas. On volá svoje ovce po mene a 

vyvádza ich. Keď vyženie všetky svoje ovce, ide pred nimi a ony ho nasledujú, lebo 

poznajú jeho hlas.“ (Jn 10,3-4) 

 

„Takto hovorí Hospodin, tvoj vykupiteľ, Svätý Izraela: „Ja som Hospodin, tvoj Boh. 

Učím ťa, čo ti osoží, vediem ťa po ceste, ktorou máš ísť.“ (Iz 48,7) 



 

Modlitba Pánova 

 

Ofera: „Ľud sa radoval z ich milodarov, lebo z celého srdca ochotne obetovali 

Hospodinovi (IKr 29,9a).“ 

 

Požehnanie:„ Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som 

vás, aby ste šli a prinášali ovocie, aby vaše ovocie zostávalo, a aby vám Otec dal 

všetko, o čo ho budete prosiť v mojom mene. Prikazujem vám, aby ste sa navzájom 

milovali.“ (Jn 15,16-17) Ámen.  

 

Záverečná pieseň: Chválospev č. 537: „Poď k Ježišovi, poď ešte dnes...“ 

 

 

Zlatica Oravcová 

Jasná budúcnosť 

 

Bola noc 

Hviezdy zavesené 

Na šnúrach spomienok 

Mlčali mnohohlasne 

Chýlilo sa k ránu 

A v tomto novom ráne 

Slnečné lúče 

Navlečené do zlatej ihly 

Rodiaceho sa dňa 

Vyšili obrus 

Jasnej budúcnosti 

Jednota času 

Prikryla 

Medzihviezdne cesty 

(Sieň bola plná hostí) 

A Ranná Hviezda svietila 

Čistotou svojej lásky 

A Slnko Večné 

Stálo nad Golgotou 

Pán Ježiš si ma našiel. 
 

 


