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Pravda (Zákon, poriadok) vs milosť 

2 extrémy - Zákonníctvo (tvrdosť, oddelenia, nepriateľstvo) vs bezbožnosť (bezbrehosť, bezuzdnosť, 

zneužívanie slobody) 

Pravda rozdeľuje, milosť spája 

Milosť je prijímajúca, odpúšťajúca, dávajúca možnosti, aké sme nemali...pravda a spravodlivosť 

separuje; delí 

Matúš 13:47-50  Opäť je nebeské kráľovstvo podobné vlečnej sieti, spustenej do mora a tiahnucej so 

sebou tvory z každého druhu, 48  ktorú, keď bola naplnená, vytiahli na breh a sadnúc si zobrali čo 

dobré do nádob a čo zlé vyhádzali von. 49  Tak bude pri skonaní sveta: vyjdú anjeli a oddelia zlých 

spomedzi spravodlivých 50  a uvrhnú ich do ohnivej pece, tam bude plač a škrípanie zubami. 

Zákon Boží rozdelil Boží ľud od pohanov (dedič a cudzí)  

Efezským 2:15  zrušiac vo svojom tele nepriateľstvo, zákon prikázaní, záležiaci v rôznych 

nariadeniach, aby tých dvoje, Židov a pohanov, stvoril v sebe v jedného nového človeka činiac pokoj 

16  a aby zmieril oboch v jednom tele Bohu skrze kríž zabijúc na ňom nepriateľstvo 

 

Napomenutie jedným, viacerými, cirkvou...vylúčenie 

Matúš 18:15-17  A keby zhrešil proti tebe tvoj brat, choď potresci ho medzi sebou a ním samým. Keď 

ťa počúvne, získal si svojho brata. 16  A keby nepočúvol, pojmi so sebou ešte jedného alebo dvoch, 

aby na ústach dvoch svedkov alebo troch bolo postavené každé slovo. 17  A keby ich nepočúvol, 

povedz to cirkvi; a keby nepočúvol ani cirkvi, nech ti je ako pohan a publikán. 

Zákon posvätenia robí rozdelenie 

1 Korintským 5:11  Ale teraz som vám písal nemiešať sa, keby sa niekto menoval bratom a bol smilník 

alebo lakomec alebo modlár alebo nadávač alebo opilec alebo dráč, s takým ani nejesť. 12  Lebo čože 

je mne do toho, aby som mal súdiť aj tých, ktorí sú vonku?! Či vy nesúdite tých, ktorí sú vnútri? 13  A 

tých, ktorí sú vonku, súdi Boh. Vylúčte toho zlého sami spomedzi seba! 

 

Milosť je všeobjímajúca; nekonečná, nevystihnuteľná...pravda posväcuje a vedie k spravodlivosti.  

Matúš 13:41-43  Syn človeka pošle svojich anjelov, a vyberú z jeho kráľovstva všetky pohoršenia i 

tých, ktorí páchajú neprávosť, 42  a uvrhnú ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami. 

43  Vtedy sa budú spravodliví skvieť ako slnce v kráľovstve svojho Otca. Kto má uši nato, aby počul, 

nech počuje!  

Matúš 13:49-50  Tak bude pri skonaní sveta: vyjdú anjeli a oddelia zlých spomedzi spravodlivých 50  a 

uvrhnú ich do ohnivej pece, tam bude plač a škrípanie zubami. 

Matúš 5:20  Lebo vám hovorím, že ak nebude vaša spravodlivosť hojnejšia ako spravodlivosť 

zákonníkov a farizejov nevojdete nikdy do nebeského kráľovstva. 



Milosť a pravda 
29.1.2023 

Hodnota pravdy (pod milosťou) je nevystihnuteľná... 

„Čo je to pravda?“ (Ján 18:37,38 - Každý, kto je z pravdy, čuje môj hlas.)  

Odmietnutie pravdy vedie k morálnemu úpadku a zjaveniu Božieho hnevu z neba.  

Rímskym 1:18  Lebo hnev Boží sa zjavuje s neba na každú bezbožnosť a neprávosť ľudí, ktorí zadržujú 

pravdu neprávosťou, 19  pretože to, čo sa môže vedieť o Bohu, je im zjavné, pretože im to Boh zjavil. 

Rímskym 1:21  Pretože poznajúc Boha neoslavovali ho ako Boha ani mu neďakovali, ale zmárniveli vo 

svojich myšlienkach, a zatemnilo sa ich nerozumné srdce, 

Rímskym 1:24-25  Preto ich tiež aj Boh ta vydal v žiadostiach ich srdca do nečistoty, aby prznili svoje 

telá medzi sebou, 25  ako takí, ktorí premenili pravdu Božiu na lož a radšej sťa Boha ctili a bohoslúžili 

stvoreniu než Stvoriteľovi, ktorý je požehnaný na veky. Amen. 

Rímskym 1:28  A ako neuznávali za hodné a potrebné mať Boha v pravej známosti, tak ich aj Boh 

vydal v neosvedčenú myseľ prevrátenú, aby robili to, čo sa nepatrí, 

Rímskym 1:32  ktorí, hoci dobre poznali právo Božie, že tí, ktorí robia také veci, sú hodni smrti, nie len 

že to robia, ale to ešte aj schvaľujú tým, ktorí to tiež robia. 

Rímskym 2:1-4  Preto si neomluviteľný, ó, človeče, každý, kto súdiš, lebo v čom súdiš iného, sám seba 

odsudzuješ, lebo robíš to isté sám ty, ktorý súdiš. 2  A vieme, že súd Boží je podľa pravdy na tých, 

ktorí robia také veci. 3  A či to myslíš, ó, človeče, ktorý súdiš tých, ktorí páchajú také veci, a sám robíš 

to isté, že ty ujdeš súdu Božiemu? 4  A či pohŕdaš bohatstvom jeho dobrotivosti, znášanlivosti a 

zhovievavosti nevediac, že ťa dobrota Božia vedie ku pokániu?  

Pravda bez milosti vedie k súdeniu („Hollier than thou“), pričom súdiaci (samospravodlivý) zabúda, že 

je mu rovnako odpustené to isté, v čom súdi iných. K skutočnému pokániu nás vedie dobrota Božia 

zjavená v evanjeliu Ježiša Krista. 

  

 


