
CCeessttaa  ––  ZZáákkoonn**))  
Výraz „cesta“ je v Biblii použitý asi 250 krát (z toho v SZ zhruba 200 a v NZ 

50 razy), a to častejšie v obraznom (metaforickom) význame, ako na označenie 
v bežnom význame tohoto slova. Azda najznámejšie sú dve pasáže z NZ, kde 
Ježiš Kristus použil slovo cesta: 1. raz hovoril o úzkej a širokej ceste, z ktorých 
prvá vedie k životu, druhá do zahynutia (Mt 7,13-14); 2. na inom mieste sa 
dokonca on sám nazval cestou („ja som cesta, pravda i život“ – J 14,6).  

Podívajme sa najprv, čo Ježiš asi myslel „cestou“ v týchto svojich výrokoch 
(neskôr uvidíme, že to bude možné zovšeobecniť aj na iné biblické citáty, 
v ktorých je slovo „cesta“ použité ako metafora).  

Je zrejmé, že v prvom prípade sa cestou myslí spôsob života (myslenia a ko-
nania) – kto verí v Boha a koná podľa Jeho pravidiel, kráča po úzkej ceste, 
v opačnom prípade sa nachádza na širokej ceste vedúcej do zahynutia. Široká 
cesta bez pravidiel, obmedzení sa zdá na prvý pohľad pohodlnejšou, ale 
v skutočnosti je veľmi nebezpečná (predstavte si jazdu autom po cestách, kde 
by chýbali dopravné značky, kde by neplatili žiadne predpisy). 

Druhý citovaný výrok možno interpretovať tak, že ak je Ježiš Kristus „ces-
tou“, jeho prijatím (vierou v neho) sa človek dostane na tú správnu, spásnu 
cestu. Ale pozor, je tu niečo, na čo mnohí zabúdajú: nestačí iba „prihlásiť sa“ 
k niečomu – napr. prehlásiť, že som si vybral tú či onú cestu; ba dokonca ani 
nestačí na túto cestu prísť a zastať alebo sadnúť si na ňu. Cesta nie je dopravný 
pás (akýsi elevátor), ktorý automaticky zanesie svoj náklad na „miesto urče-
nia“, po ceste treba kráčať, často s námahou prekonávať rôzne „prevýšenia“ 
a občas sa možno aj potkýnať na nejakých nerovnostiach, prekážkach. Prijať 
Ježiša Krista ako „cestu“, neznamená pasívne „v neho veriť“, ale aktívne ko-
nať, žiť podľa jeho učenia, podľa pravidiel, ktoré tak často pri rôznych príleži-
tostiach zdôrazňoval (niečo si o tých pravidlách povieme neskôr).  

Z oboch spomínaných miest NZ teda zaznieva (hoci implicitne) výzva nasle-
dovať Ježiša Krista, dodržiavať zásady, ktoré hlásal a ktoré sú úplne totožné so 
Boží Zákonom (ako ho poznáme zo SZ). Sám Ježiš prehlásil, že Zákon nepri-
šiel zrušiť, ale naplniť – čím môžeme rozumieť jednak prísne dodržiavať a tiež 
vysvetľovať (pretože interpretácie zákonníkov – vtedajších „teológov“ zdefor-
movali pôvodné Božie príkazy a zákazy a urobili zo Zákona niečo, čo dodržia-
vať nebolo v ľudských silách.  

Mnohí sa domnievajú, že Ježišove pravidlá, najmä jeho „zákon lásky“ bol 
niečím novým, úplne odlišným od „starého zákona“, ale nie je tomu tak. Môže 
sa nám to zdať iba preto, že Starý Zákon nečítame pozorne (alebo ho vôbec 

                                                 
*) O Božom Zákone podrobne píšem v niektorých svojich knihách, napríklad v „Ka-
mienky z mozaiky ANTROPOLÓGIE“, ale najmä v „Malý príspevok… k… SEM-
PER REFORMANDA“. Informácie o nich nájdete na tejto webovej stránke (na stra-
nách CENNÍK a ANOTÁCIE) 
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nečítame). Rád by som preto najprv upozornil na niektoré jeho ustanovenia 
(ktoré mnohí považujú za „novozákonné“) a neskôr stručne na niektoré zvláš-
tnosti, ktorými sa Zákon, ktorý prijal izraelský ľud od Jahveho, líšil od iných 
právnych systémov starovekých  (ale i súčasných) národov. 

M.B. Benjan 
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DDDDDDDDaaaaaaaarrrrrrrrččččččččeeeeeeeekkkkkkkk        pppppppprrrrrrrreeeeeeee        VVVVVVVVáááááááássssssss::::::::        

DDDeeesss iiiaaatttkkkyyy   pppuuubbb lll iii kkkáááccc iii ííí   zzzaaadddaaarrrmmmooo   
Radi by sme Vás upozornili, že teraz máte možnosť si pozrieť 

a gratis („free“) stiahnuť desiatky dokumentov v elektronickej 
podobe – vo formáte PPS („prezentácie“) a v PDF (články, 
fakty, úvahy). Stačí jednoducho kliknúť na názov zvoleného 
dokumentu v zozname, ktorý nájdete po zvolení voľby 
„mimoknižné publikácie “ (v sekcii „Prejs ť na: “) na web-
stránke: 

www.knihy-benjan.sk  

Ide o originálne publikácie s mnohými (často málo známymi) 
faktami o pravde, poznávaní, ale aj o lži, podvádzaní a 
manipulovaní; o vede a viere; s faktami a úvahami o svete, 
o Bohu, ale i o Vás. V mnohých pps dokumentoch 
(„prezentáciách“) tiež nájdete unikátne fotografie a krásne 
melódie. 

Okrem toho na tejto web-stránke nájdete PONUKU KNÍH , 
kde je vyše 20 titulov, ktoré si môžete objednať a ktoré nikde 
okrem u nás (a v internetovom kníhkupectve MARTINUS.sk) 
nedostanete. O knihách si tu môžete prečítať podrobné 
informácie – nielen o ich rozsahu, formáte, cene a špeciálnych 
zľavách, ale aj o ich obsahu (t.j. anotácie); z niektorých z nich 
sú dokonca k dispozícii aj ukážky (úryvky). 

(Pozn.: ak ste túto informáciu dostali e-mailom, nemusíte 
otvárať váš prehliadač, stačí jednoducho kliknúť na tu  uvedenú 
webovú adresu, t.j. na: www.knihy-benjan.sk  ). 

So srdečným pozdravom  

MBKB  

mb@knihy-benjan.sk  


