
diel trinásty... 



PREDSAVZATIE 
z minulého 
stretnutia: 
Ako sme 
dopadli?  
 



RADY NA CESTU II. ...(Mt 6,12–7,29) 

12 Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. Lebo to je Zákon i Proroci.  13 
Vchádzajte tesnou bránou, lebo široká brána a priestranná cesta vedie do zatratenia a 
mnoho je tých, čo cez ňu vchádzajú.  14 Aká tesná je brána a úzka cesta, čo vedie do života, a 
málo je tých, čo ju nachádzajú!  15 Chráňte sa falošných prorokov: prichádzajú k vám v ovčom 
rúchu, ale vnútri sú draví vlci.  16 Poznáte ich po ovocí. Veď či oberajú z tŕnia hrozná alebo z 
bodliakov figy?  17 Tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie, kým zlý strom rodí zlé ovocie.  18 
Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie a zlý strom nemôže rodiť dobré ovocie.  19 Každý strom, 
ktorý neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa.  20 Teda po ich ovocí ich poznáte.  21 
Nie každý, kto mi hovorí: “Pane, Pane,” vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní 
vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach.  22 Mnohí mi v onen deň povedia: “Pane, Pane, či 
sme neprorokovali v tvojom mene? Nevyháňali sme v tvojom mene zlých duchov a neurobili 
sme v tvojom mene veľa zázrakov?”  23 Vtedy im vyhlásim: Nikdy som vás nepoznal; odíďte 
odo mňa vy, čo páchate neprávosť!  24 A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje 
ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.  25 Spustil sa dážď, privalili 
sa vody, strhla sa víchrica a oborili sa na ten dom, ale dom sa nezrútil, lebo mal základy na 
skale.  26 A každý, kto tieto moje slová počúva, ale ich neuskutočňuje, podobá sa hlúpemu 
mužovi, ktorý si postavil dom na piesku.  27 Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica, 
oborili sa na ten dom a dom sa zrútil; zostalo z neho veľké rumovisko."  28 Keď Ježiš skončil 
tieto reči, zástupy žasli nad jeho učením,  29 lebo ich učil ako ten, čo má moc, a nie ako ich 
zákonníci.  (Mt 7,12-29 SSV) 



Zlaté pravidlo 

12 Všetko, čo chcete, 
aby ľudia robili vám, 
robte aj vy im. Lebo to 
je Zákon i Proroci. 

• čo chcete, aby ľudia robili... – „Teologické kořeny „zlatého 
pravidla" jsou v Lv 19,18 ČEP: „Nebudeš se mstít synům svého lidu a 
nezanevřeš na ně, ale budeš milovat svého bližního jako sebe 
samého. Já j s em Hospodin." Negativní verze tohoto pravidla se 
objevuje v knize Tobiáš 4,15: „Co sám nenávidíš, nikomu nečiň!" 
Paralelu, která vše nejlépe osvětluje, představují dva učitelé žijící 
zhruba v téže době jako Ježíš: „Nějaký pohan přišel k Šammajovi a 
řekl mu: 'Učiň mě proselytou, avšak s tou podmínkou, že mě naučíš 
celý Zákon, zatímco já budu stát na jedné noze.' Poté ho vyhnal 
stavební kostkou, kterou měl v ruce. Když přišel k Hillelovi, ten mu 
řekl: 'Co je ti nemilé, nedělej nikomu jinému; to je celý Zákon a 
všechno ostatní je komentář'" (bŠabb 31a). Tato paralela je důležitá, 
protože Hillel používá „zlaté pravidlo" jako souhrn celé Tóry, právě 
tak jako to Ježíš dělá v Mt 7,12.“ (ak nie je uvedené inak, tak Sacra Pagina) 

Rozdiel je v tom, že Ježiš nepoužíva jeho negatívnu verziu „Nerob, čo 
nechceš...!“, ale pozitívnu: „Rob to, čo aj ty chceš...!“ 



Zlaté pravidlo 

12 Všetko, čo chcete, 
aby ľudia robili vám, 
robte aj vy im. Lebo to 
je Zákon i Proroci. 

• čo chcete, aby ľudia robili... – Toto pravidlo poznáme z takmer 
všetkých kultúr: 

„Budeš milovat svého bližního jako sebe sama. Já jsem Hospodin.“ (Bible, Lv 19,18) 

„Čo sa nepáči tebe, nerob ani ty inému! … O svoj chlieb sa podeľ s hladným a o svoj 
odev s nahým! Z toho, čoho máš dosť, rob dobro a tvoje oko nech nie je skúpe, keď 
konáš dobro.“ (Biblia, Tob 4,15-16 SSV) 

„To, co vyčítáš svému bližnímu, sám mu nedělej.“ (Pittakos z Mytilény, jeden ze 
Sedmi mudrců)  

„Nedělej druhým, co nechceš aby dělali tobě.“ (Konfucius, Analekta 15,23)  

„Nečiň jiným, co by tě zlobilo, kdyby učinili tobě.“ (Sókratés)  

„Nechci sám dělat, co bych na druhém káral, nakolik je to v mé moci.“ (Meandros 
ze Samu, podle Hérodotos, Dějiny, III, 142)  

„Cokoli je ti proti mysli, nečiň ani druhým.“ (Zoroastrický spis Šajast-na-Šajast, 
13,29)  

„Člověk se nemá vůči druhým chovat způsobem, který je mu samému proti mysli. 
To je jádro vší morálky. Všechno ostatní plyne ze sobecké žádostivosti.“ 
(Mahábhárata. Anušasána parva, 113,8)  

„Co nechceš, aby ti jiní činili, nikomu nečiň. To je celá Tóra, všechno ostatní je jen 
komentář.“ (Talmud, Šabbat 31a)  

„Co si přeješ pro sebe, přej i druhým, a co si nepřeješ, nepřej ani jim.“ (Mohamed, 
Ahmad Ibni Hanbal, 7. stol.) 



Zlaté pravidlo 

12 Všetko, čo chcete, 
aby ľudia robili vám, 
robte aj vy im. Lebo to 
je Zákon i Proroci. 

• čo chcete, aby ľudia robili... – Toto pravidlo poznáme z takmer 
všetkých kultúr: 

KRITIKA...: 

… zvyčajne poukáže 
napríklad na 
masochistov, ktorí majú 
radosť z toho, keď im iní 
spôsobujú bolesť a pýta 
sa: Majú teda masochisti 
tiež mučiť a týrať iných 
ľudí, keďže sami po tom 
túžia ? 

Alebo ak túžim po 
autorite a „pevnej ruke“, 
budem rovnako vnucovať 
diktatúru a „pevnú ruku“ 
aj iným? 

JEŽIŠ ALE...: 

… toto pravidlo nepoužil vo 
všeobecnom, ale veľmi 
konkrétnom význame: ako 
pravidlo vzťahov v rodine Božích 
synov a dcér! A to je podstatný 
rozdiel! 

Znamená to, že ak ja túžim, aby 
ostatní boli pre mňa pomocou a 
oporou a spoločníkmi na Ceste 
Evanjelia, musím aj ja rovnako byť 
pre nich pomocou, oporou a 
spoločníkmi na Ceste Evanjelia. 

A v tej chvíli sa z toho naozaj 
stáva všeobecné pravidlo života 
Božej Rodiny – Cirkvi. 



Zlaté pravidlo 

12 Všetko, čo chcete, 
aby ľudia robili vám, 
robte aj vy im. Lebo to 
je Zákon i Proroci. 

• čo chcete, aby ľudia robili... – Toto pravidlo poznáme z takmer 
všetkých kultúr: 

KRITIKA...: 

… zvyčajne poukáže 
napríklad na 
masochistov, ktorí majú 
radosť z toho, keď im iní 
spôsobujú bolesť a pýta 
sa: Majú teda masochisti 
tiež mučiť a týrať iných 
ľudí, keďže sami po tom 
túžia ? 

Alebo ak túžim po 
autorite a „pevnej ruke“, 
budem rovnako vnucovať 
diktatúru a „pevnú ruku“ 
aj iným? 

JEŽIŠ ALE...: 

… toto pravidlo nepoužil vo 
všeobecnom, ale veľmi 
konkrétnom význame: ako 
pravidlo vzťahov v rodine Božích 
synov a dcér! A to je podstatný 
rozdiel! 

Znamená to, že ak ja túžim, aby 
ostatní boli pre mňa pomocou a 
oporou a spoločníkmi na Ceste 
Evanjelia, musím aj ja rovnako byť 
pre nich pomocou, oporou a 
spoločníkmi na Ceste Evanjelia. 

A v tej chvíli sa z toho naozaj 
stáva všeobecné pravidlo života 
Božej Rodiny – Cirkvi. 

Akých spoločníkov a partnerov na tejto ceste by sme si želali? 
• Obetavých? 
• Trpezlivých? 
• Odpúšťajúcich? 
• Ktorí nám na ceste pomôžu? Povzbudia? Posilnia? 
• Múdrych a zrelých, u ktorých nájdeme poučenie? 
• Láskavú, súcitnú a citlivú „spätnú väzbu“, ktorá nezraní, neublíži, ale pomôže k náprave? 
• Na ktorých sa môžeme spoľahnúť? Oprieť sa o nich? 
• Ktorí nás neopustia, nezradia, neodmietnu zo sebeckých dôvodov? 

POTOM BUĎME TÝM ISTÝM AJ MY PRE NICH! 
• Toto je základný predpoklad toho, aby sa z nahromadenia ľudí (čiže zo zástupu) stalo 
spoločenstvo, … čiže CIRKEV! 

„Nerobte nič z nevraživosti ani pre márnu slávu, ale v pokore pokladajte jeden druhého za vyššieho.  4 Nech nik 
nehľadí iba na svoje vlastné záujmy, ale aj na záujmy iných.  (Flp 2,3-4 SSV)“ 
„Neste si vzájomne bremená, a tak naplníte Kristov zákon. (Gal 6,2 SSV)“ 
„13 Vy ma oslovujete: “Učiteľ” a: “Pane” a dobre hovoríte, lebo to som.  14 Keď som teda ja, Pán a Učiteľ, umyl 
nohy vám, aj vy si máte jeden druhému nohy umývať.  15 Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili, ako som ja 
urobil vám.  (Jn 13,13-15 SSV)“ 

 



Zlaté pravidlo 

12 Všetko, čo chcete, 
aby ľudia robili vám, 
robte aj vy im. Lebo to 
je Zákon i Proroci. 

• čo chcete, aby ľudia robili... – Toto pravidlo poznáme z takmer 
všetkých kultúr: 

KRITIKA...: 

… zvyčajne poukáže 
napríklad na 
masochistov, ktorí majú 
radosť z toho, keď im iní 
spôsobujú bolesť a pýta 
sa: Majú teda masochisti 
tiež mučiť a týrať iných 
ľudí, keďže sami po tom 
túžia ? 

Alebo ak túžim po 
autorite a „pevnej ruke“, 
budem rovnako vnucovať 
diktatúru a „pevnú ruku“ 
aj iným? 

JEŽIŠ ALE...: 

… toto pravidlo nepoužil vo 
všeobecnom, ale veľmi 
konkrétnom význame: ako 
pravidlo vzťahov v rodine Božích 
synov a dcér! A to je podstatný 
rozdiel! 

Znamená to, že ak ja túžim, aby 
ostatní boli pre mňa pomocou a 
oporou a spoločníkmi na Ceste 
Evanjelia, musím aj ja rovnako byť 
pre nich pomocou, oporou a 
spoločníkmi na Ceste Evanjelia. 

A v tej chvíli sa z toho naozaj 
stáva všeobecné pravidlo života 
Božej Rodiny – Cirkvi. 

Akých spoločníkov a partnerov na tejto ceste by sme si želali? 
• Obetavých? 
• Trpezlivých? 
• Odpúšťajúcich? 
• Ktorí nám na ceste pomôžu? Povzbudia? Posilnia? 
• Múdrych a zrelých, u ktorých nájdeme poučenie? 
• Láskavú, súcitnú a citlivú „spätnú väzbu“, ktorá nezraní, neublíži, ale pomôže k náprave? 
• Na ktorých sa môžeme spoľahnúť? Oprieť sa o nich? 
• Ktorí nás neopustia, nezradia, neodmietnu zo sebeckých dôvodov? 

POTOM BUĎME TÝM ISTÝM AJ MY PRE NICH! 
• Toto je základný predpoklad toho, aby sa z nahromadenia ľudí (čiže zo zástupu) stalo 
spoločenstvo, … čiže CIRKEV! 

„Nerobte nič z nevraživosti ani pre márnu slávu, ale v pokore pokladajte jeden druhého za vyššieho.  4 Nech nik 
nehľadí iba na svoje vlastné záujmy, ale aj na záujmy iných.  (Flp 2,3-4 SSV)“ 
„Neste si vzájomne bremená, a tak naplníte Kristov zákon. (Gal 6,2 SSV)“ 
„13 Vy ma oslovujete: “Učiteľ” a: “Pane” a dobre hovoríte, lebo to som.  14 Keď som teda ja, Pán a Učiteľ, umyl 
nohy vám, aj vy si máte jeden druhému nohy umývať.  15 Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili, ako som ja 
urobil vám.  (Jn 13,13-15 SSV)“ 

 

A je to vlastne len ozvena vety, ktorú Ježiš 
hovorí od začiatku tejto kapitoly: 

 

„Ako chcete, aby Boh urobil Vám, 
robte Vy iným!“ 

 
– pretože „Čokoľvek ste urobili jednému z 
týchto mojich najmenších bratov, mne ste 
urobili. (Mt 25,40 SSV)“ – a teda to nakoniec 
vyjde na presne to isté:  

 

„Ako chcete, aby Boh urobil Vám, 
robte aj Vy Bohu  

prostredníctvom ľudí!“ 



Máte nejaké 
otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky? 
 



Bez práce nie sú ani nebeské koláče 

13 Vchádzajte tesnou 
bránou, lebo široká 
brána a priestranná 
cesta vedie do 
zatratenia a mnoho je 
tých, čo cez ňu 
vchádzajú.  14 Aká 
tesná je brána a úzka 
cesta, čo vedie do 
života, a málo je tých, 
čo ju nachádzajú! 

• Tesná brána – gr. slovo stenos znamená niečo ohraničené, 
obmedzené, úzke. „Tento obraz se pravděpodobně týká městské 
brány, kterou lidé vstupují do města. Protože námětem kázání je 
vstup do Božího království, jde o to, že těsná brána a úzká cesta 
poukazují na nesnadnost obsaženou v přivedení tohoto úkolu k jeho 
(eschatologickému) naplnění.“ 

• úzka cesta – gr. thlibo, označuje niečo stlačené, zlisované dokopy, 
prenesene potom označuje niečo náročné, ťažké. „Řecké 
tethlimmené (řecké participium perf., dosl. „stísněná" - pozn. překl.) 
pochází od thlipsis („tíseň, soužení"), které se často užívá v 
souvislosti se soužením posledních dnů (viz Sk 14,22). Zde slouží jako 
protiklad k eurychóros a obsahuje myšlenku „tlačenice, stísněnosti". 
Tento výjev upozorňuje posluchače, že vstoupit do království je 
obtížné a že jen málokteří tak učiní (viz 4 Ezd 7,20.47; 8,1; 9,15.22; 2 
Bar 44,15; 48,33).“ 

Je vhodné poznamenať, že slovo thlipsis spravidla označuje 
„súženie“ vyvolané čelením vonkajšej nepriazni pri dosahovaní 
niečoho: bolesť pôrodu, utrpenie pri obliehaní mesta,... je často 
používané na označenie útlaku, prenasledovania,... 



Bez práce nie sú ani nebeské koláče 

13 Vchádzajte tesnou 
bránou, lebo široká 
brána a priestranná 
cesta vedie do 
zatratenia a mnoho je 
tých, čo cez ňu 
vchádzajú.  14 Aká 
tesná je brána a úzka 
cesta, čo vedie do 
života, a málo je tých, 
čo ju nachádzajú! 

• široká brána – gr. platýs, široký 

• priestranná cesta – „Řecké eurychóros znamená „široký, prostorný" 
(v NZ se vyskytuje pouze zde - pozn. překl.).“ 

• vedie do zatratenia – gr. apoleian, zničenie, vyplienenie, 
zruinovanie.  

• mnoho – gr. polys označuje niečo nadrozmerné, alebo veľmi 
početné.  

• málo – gr. oligos, málo, zopár, malá skupinka. V Skutkoch sa zápor 
ouk oligos, nie málo, používa ako synonymum predchádzajúceho 
slov polys, mnoho.  

• nachádzajú – gr. euryskó, doslovne dostať sa niekam, či niečo 
(niekoho) stretnúť, či nájsť niečo ako výsledok hľadania.  



Prečo úzka cesta a tesná brána?  
PRINCÍP...: 
 

Prežitie

Istota

Spoločnosť

Dôležitosť

Sebaaktualizácia

Transcendencia

SVÄTOSŤ

LÁSKA

rozkoš

majetok

zábava

moc, sláva

SVETSKÝ ŽIVOT

BOŽÍ ŽIVOT

Spása nevyhnutne a 
neobíditeľne vyžaduje splniť 
objektívne podmienky: 

PODOBNOSŤ s Bohom – 
svätosť, láska, dokonalosť; 
vedúca k  

JEDNOTE lásky s Bohom. 

Ak tieto podmienky 
splnené nie sú, spása 
sa nekoná a bodka. 



Prečo úzka cesta a tesná brána?  
PRINCÍP...: 
 

Prežitie

Istota

Spoločnosť

Dôležitosť

Sebaaktualizácia

Transcendencia

SVÄTOSŤ

LÁSKA

rozkoš

majetok

zábava

moc, sláva

SVETSKÝ ŽIVOT

BOŽÍ ŽIVOT
Čím vyššie sa nejaká vec na 
tejto pyramíde nachádza, tým 
je dôležitejšia pre náš pocit 
šťastia a naplnenosti. 

Preto napríklad pocit z toho, že sme ako hráči 
vybojovali titul majstrov sveta v hokeji... (= 
dôležitosť)...  

... nás naplní omnoho viac a intenzívnejšie, 
než napríklad pocit z toho, že sme boli na 
WC a uľavili si (= rovina prežitia). 



Prečo úzka cesta a tesná brána?  
PRINCÍP...: 
 

Prežitie

Istota

Spoločnosť

Dôležitosť

Sebaaktualizácia

Transcendencia

SVÄTOSŤ

LÁSKA

rozkoš

majetok

zábava

moc, sláva

SVETSKÝ ŽIVOT

BOŽÍ ŽIVOT
Čím nižšie sa nejaká vec na 
tejto pyramíde nachádza, tým 
naliehavejšie cítime potrebu a 
nutkanie uspokojiť ju. 

A naopak, nutkanie stať sa profesionálnym 
hokejistom a potom majstrom sveta v hokeji 
na nás dolieha omnoho slabšie,... 

... než potreba vstať a utekať na WC a 
uspokojiť tak túto veľmi naliehavú potrebu! 



Prečo úzka cesta a tesná brána?  
PRINCÍP...: 
 

Prežitie

Istota

Spoločnosť

Dôležitosť

Sebaaktualizácia

Transcendencia

SVÄTOSŤ

LÁSKA

rozkoš

majetok

zábava

moc, sláva

SVETSKÝ ŽIVOT

BOŽÍ ŽIVOT

SPÁSA od nás vyžaduje 
dosiahnuť veľmi konkrétne 
kvality – a ÚSILIE, potrebné 
na to, aby sme prekonávali 
nutkanie naliehavosti vydať 
sa opačným smerom.  

„Hoci je dedičný hriech každému vlastný, ani 
u jedného Adamovho potomka nemá povahu 
osobnej viny. Je pozbavením prvotnej 
svätosti a spravodlivosti, ale ľudská 
prirodzenosť nie je úplne skazená: je zranená 
vo svojich prirodzených silách, podrobená 
nevedomosti, utrpeniu a moci smrti a 
náchylná na hriech (táto náchylnosť na zlé sa 
volá „žiadostivosť“). Krst tým, že dáva život v 
Kristovej milosti, zotiera dedičný hriech a 
obracia človeka k Bohu. Ale následky tohto 
hriechu pre oslabenú a na zlé náchylnú 
prirodzenosť ostávajú v človekovi a vyzývajú 
ho do duchovného boja.“ (KKC 405) 



Prečo úzka cesta a tesná brána?  
PRINCÍP...: 
 

Prežitie

Istota

Spoločnosť

Dôležitosť

Sebaaktualizácia

Transcendencia

SVÄTOSŤ

LÁSKA

rozkoš

majetok

zábava

moc, sláva

SVETSKÝ ŽIVOT

BOŽÍ ŽIVOT

ZATRATENIE a HRIECH naopak 
vystačia s PODDANÍM SA 
našim „telesným“ pudom, 
nutkaniam a vášňam – jesť, 
piť, flákať sa, vyhýbať sa 
námahe a bolesti, slúžiť 
„mamonu“, moci, sláve,...   



Prečo úzka cesta a tesná brána?  
PRINCÍP...: 
 

Prežitie

Istota

Spoločnosť

Dôležitosť

Sebaaktualizácia

Transcendencia

SVÄTOSŤ

LÁSKA

rozkoš

majetok

zábava

moc, sláva

SVETSKÝ ŽIVOT

BOŽÍ ŽIVOT

ZATRATENIE a HRIECH naopak 
vystačia s PODDANÍM SA 
našim „telesným“ pudom, 
nutkaniam a vášňam – jesť, 
piť, flákať sa, vyhýbať sa 
námahe a bolesti, slúžiť 
„mamonu“, moci, sláve,...   

Podľa MASLOWA len 2% ľudí prekonajú toto 
vábenie a vyšplhajú sa až na rovinu 
sebaaktualizácie. 

Všeobecne sa predpokladá, že niečo „väčšie“ v 
živote dosiahne len asi 5% ľudí... 

Toľko k tomu, ako to vidia „sekulárni“ odborníci...  



Prečo úzka cesta a tesná brána?  
PRINCÍP...: 
 

Prežitie

Istota

Spoločnosť

Dôležitosť

Sebaaktualizácia

Transcendencia

SVÄTOSŤ

LÁSKA

rozkoš

majetok

zábava

moc, sláva

SVETSKÝ ŽIVOT

BOŽÍ ŽIVOT

Parafrázujúc Dostojevského: 
Existuje nekonečne veľa 

spôsobov, ako ostať 
zatratený  

(= široká cesta), 
ale len jeden, ako sa spasiť  

(= úzka cesta). 

∞ 



Máte nejaké 
otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky? 
 



Falošní proroci...  

15 Chráňte sa 
falošných prorokov: 
prichádzajú k vám v 
ovčom rúchu, ale 
vnútri sú draví vlci.  16 
Poznáte ich po ovocí. 
Veď či oberajú z tŕnia 
hrozná alebo z 
bodliakov figy?  17 Tak 
každý dobrý strom 
rodí dobré ovocie, 
kým zlý strom rodí zlé 
ovocie.  18 Dobrý 
strom nemôže rodiť 
zlé ovocie a zlý strom 
nemôže rodiť dobré 
ovocie.  19 Každý 
strom, ktorý neprináša 
dobré ovocie, vytnú a 
hodia do ohňa.  20 
Teda po ich ovocí ich 
poznáte. 

• chráňte sa – gr. proseucho, doslovne priniesť niečo blízko (seba), 
prenesene potom dávať si na niečo pozor,  venovať tomu pozornosť, 
mať sa pred niečím na pozore, mať to „v merku“.  

• falošní proroci – prorok (hebr. nábí, vidiaci, videc) je človek, ktorý 
oznamuje ľuďom Božiu vôľu, nemusí to byť nutne predpovedanie 
niečoho, ako si to dnes spájame so slovom „proroctvo“. Porov.: „Ale 
ty si opáš bedrá, povstaň a rozpovedz im všetko, čo som ti prikázal! 
Nemaj pred nimi strach, aby som ťa nimi nenastrašil!“ (Jer 1,17 SSV). 

falošní – gr. pseudoprofétes, slovo pseudos označuje klamstvo, lož, v 
širokom zmysle niečo, čo sa javí byť iným, než čím v skutočnosti je. 

• v ovčom rúchu... vlci... – „Tyto obrazy dávají do kontrastu 
neškodný zevnějšek (ovce) a nebezpečnou realitu (vlci). V pozadí je 
obraz Izraele jako Božího stáda ovcí (viz Ez 34,10; Zach 11,17; 13,7; 
Zl 74,1). Obraz dravých vlků se objevuje v Gn 49,27 a Ez 22,27. V 
matoušovském kontextu se toto varování týká falešných proroků, 
kteří svádějí Izrael (viz Dt 13,1-5). V rané církvi byly pomocí tohoto 
obrazu popisovány její vnitřní poměry (viz Sk 20,29).“ 



Falošní proroci...  

15 Chráňte sa 
falošných prorokov: 
prichádzajú k vám v 
ovčom rúchu, ale 
vnútri sú draví vlci.  16 
Poznáte ich po ovocí. 
Veď či oberajú z tŕnia 
hrozná alebo z 
bodliakov figy?  17 Tak 
každý dobrý strom 
rodí dobré ovocie, 
kým zlý strom rodí zlé 
ovocie.  18 Dobrý 
strom nemôže rodiť 
zlé ovocie a zlý strom 
nemôže rodiť dobré 
ovocie.  19 Každý 
strom, ktorý neprináša 
dobré ovocie, vytnú a 
hodia do ohňa.  20 
Teda po ich ovocí ich 
poznáte. 

• po ovocí – Ovoce je ta „větší spravedlnost", o které se mluvilo v 
Horském kázání: skutky odpovídající životu synů a bratří.“ (Silváno 
Fausti) – alebo, ako hovorí Pavol: „ovocie Ducha je láska, radosť, 
pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť,  23 miernosť, 
zdržanlivosť. Proti tomuto zákona niet.  24 Tí, čo patria Kristovi 
Ježišovi, ukrižovali telo s vášňami a žiadosťami.  25 Ak žijeme v 
Duchu, podľa Ducha aj konajme.  26 Nepachtime po márnej sláve, 
nedráždime sa navzájom, nezáviďme jeden druhému.  (Gal 5:22-
26 SSV) 

Môžeme toto ovocie stotožniť so „skutkami“ – známym praxis 
(bežný životný štýl), ale v tomto prípade ešte viac ergata, diela, 
ktoré budujú – porov.: „Podľa Božej milosti, ktorú som dostal, položil 
som ako múdry staviteľ základ a iný na ňom stavia. Ale každý nech si 
dáva pozor, ako na ňom stavia.  11 Lebo nik nemôže položiť iný základ 
okrem toho, čo je už položený, a je ním Ježiš Kristus.  12 Či niekto na 
tomto základe stavia zo zlata, striebra, drahých kameňov, dreva, 
sena či slamy,  13 dielo každého vyjde najavo.“  (1 Kor 3,10-13 SSV). 

Ovocie je teda rozhodujúcim znamením toho, či to, čo je 
ohlasované a vyučované, je Božie slovo a Božia moc, alebo nie...  



Falošní proroci a „dopyt trhu“  

15 Chráňte sa 
falošných prorokov: 
prichádzajú k vám v 
ovčom rúchu, ale 
vnútri sú draví vlci.  16 
Poznáte ich po ovocí. 
Veď či oberajú z tŕnia 
hrozná alebo z 
bodliakov figy?  17 Tak 
každý dobrý strom 
rodí dobré ovocie, 
kým zlý strom rodí zlé 
ovocie.  18 Dobrý 
strom nemôže rodiť 
zlé ovocie a zlý strom 
nemôže rodiť dobré 
ovocie.  19 Každý 
strom, ktorý neprináša 
dobré ovocie, vytnú a 
hodia do ohňa.  20 
Teda po ich ovocí ich 
poznáte. 

„Tesná“ a „úzka“ cesta k úspechu v podobe Božieho synovstva a spásy… 

... vytvára „trh“ (dopyt), tvorený ľuďmi, ktorí túžia po „inom evanjeliu“ – 
ľahšom, príjemnejšom, ktoré by umožňovalo ďalej žiť ako synovia a dcéry 
sveta, bez obrátenia, bez smrti a znovuzrodenia, bez námahy… 

Tento „dopyt“ vytvára priestor pre „ponuku“: pre ľudí, ktorí presne tento 
druh „tovaru“ doručujú a sú týmto „trhom“ nadšene vítaní: 

• Martin Luther a reformácia s jej „čírym uverením, bez skutkov“… 
• rôzni kazatelia „Evanjelia úspechu“, hlásajúci bohatých, v luxuse a 
„železnom zdraví“ žijúcich kresťanov, ktorí nevedia, čo sú problémy, 
lebo ich Boh požehnáva svetskými „dobrami“,… 
• rôzni „rádobykatolíci“, hlásajúci najrôznejšie „zázračné modlitby“ a 
„zázračné praktiky“, ktoré ak niekto vykoná (ako akýsi magický rituál), 
tak bude v hodine smrti zachránený a spasený,… 
• ale aj New Age a ezoterické hnutia „vonných tyčiniek“; 
•„Evanjelium pokroku  a prosperity“ moderného sveta, založené na 
peniazoch, konzume, psychoterapii a podobne; 
• atď. 

Ježiš pred týmito falošnými prorokmi vystríha veľmi vážne, pretože to, čo 
ohlasujú je falošná nádej, vedúca k smrti a ku sklamaniu!!! 

 Nič z toho totiž nevedie k tomu jedinému podstatnému – totiž 
premeniť sa v Boha a stať sa Mu podobným! 



Falošní proroci a „systémové zlyhanie“  

15 Chráňte sa 
falošných prorokov: 
prichádzajú k vám v 
ovčom rúchu, ale 
vnútri sú draví vlci.  16 
Poznáte ich po ovocí. 
Veď či oberajú z tŕnia 
hrozná alebo z 
bodliakov figy?  17 Tak 
každý dobrý strom 
rodí dobré ovocie, 
kým zlý strom rodí zlé 
ovocie.  18 Dobrý 
strom nemôže rodiť 
zlé ovocie a zlý strom 
nemôže rodiť dobré 
ovocie.  19 Každý 
strom, ktorý neprináša 
dobré ovocie, vytnú a 
hodia do ohňa.  20 
Teda po ich ovocí ich 
poznáte. 

Práve toto je odlišujúci znak: OVOCIE: 

• Tí, ktorí hlásajú tieto „evanjeliá“, sa sami vyznačujú tým, že ich život 
nezodpovedá Evanjeliu a teda sami usvedčujú svoje vlastné 
ohlasovanie ako neúčinné*. 

To neznamená, že u nich sú nutne nejaké zlé a zákerné úmysly 
voči nám, či podobne** – aj keď často, možno väčšinou sú. 
Možno sú ale naozaj úprimne za svoj blud zapálení – ale ak žijú 
a hlásajú niečo, čo objektívne k Bohu a k spáse nevedie, tak to 
objektívne k Bohu a k spáse nevedie – celkom rovnako, ako 
cesta do Košíc nevedie do Bratislavy, nech už po nej ideme 
akokoľvek „úprimne“ a „nadšene“: „Kvalita ovoce nezávisí na 
dobré vůli, ale na kvalitě stromu. Vinný kmen se nesnaží plodit 
hrozny; rostou na něm samy od sebe. Trní, i kdyby se snažilo 
sebevíc, nikdy neponese hrozny! Bude moci jen korunovat trním 
svého Pána (27,29).“ (Silváno Fausti) 

• Naopak – „zdravé učenie“ sa vyznačuje „svätosťou života“ tých, 
ktorí ho vyznávajú! 

 
* porov.: „On im odpovedal: "Každú rastlinu, ktorú nezasadil môj nebeský Otec, vytrhnú 
aj s koreňom.  14 Nechajte ich. Sú slepými vodcami slepých. A keď slepý vedie slepého, 
obaja padnú do jamy."  (Mt 15,13-14 SSV)“ 
** hoci dôvody sú vždy skôr sebecké (ako napríklad aj u Luthera – strach z Pekla), než 
láskyplné – túžba slúžiť Bohu… 



Falošní proroci a „systémové zlyhanie“  

15 Chráňte sa 
falošných prorokov: 
prichádzajú k vám v 
ovčom rúchu, ale 
vnútri sú draví vlci.  16 
Poznáte ich po ovocí. 
Veď či oberajú z tŕnia 
hrozná alebo z 
bodliakov figy?  17 Tak 
každý dobrý strom 
rodí dobré ovocie, 
kým zlý strom rodí zlé 
ovocie.  18 Dobrý 
strom nemôže rodiť 
zlé ovocie a zlý strom 
nemôže rodiť dobré 
ovocie.  19 Každý 
strom, ktorý neprináša 
dobré ovocie, vytnú a 
hodia do ohňa.  20 
Teda po ich ovocí ich 
poznáte. 

Práve toto je odlišujúci znak: OVOCIE: 

• Tí, ktorí hlásajú tieto „evanjeliá“, sa sami vyznačujú tým, že ich život 
nezodpovedá Evanjeliu a teda sami usvedčujú svoje vlastné 
ohlasovanie ako neúčinné*. 

To neznamená, že u nich sú nutne nejaké zlé a zákerné úmysly 
voči nám, či podobne** – aj keď často, možno väčšinou sú. 
Možno sú ale naozaj úprimne za svoj blud zapálení – ale ak žijú 
a hlásajú niečo, čo objektívne k Bohu a k spáse nevedie, tak to 
objektívne k Bohu a k spáse nevedie – celkom rovnako, ako 
cesta do Košíc nevedie do Bratislavy, nech už po nej ideme 
akokoľvek „úprimne“ a „nadšene“: „Kvalita ovoce nezávisí na 
dobré vůli, ale na kvalitě stromu. Vinný kmen se nesnaží plodit 
hrozny; rostou na něm samy od sebe. Trní, i kdyby se snažilo 
sebevíc, nikdy neponese hrozny! Bude moci jen korunovat trním 
svého Pána (27,29).“ (Silváno Fausti) 

• Naopak – „zdravé učenie“ sa vyznačuje „svätosťou života“ tých, 
ktorí ho vyznávajú! 

 
* porov.: „On im odpovedal: "Každú rastlinu, ktorú nezasadil môj nebeský Otec, vytrhnú 
aj s koreňom.  14 Nechajte ich. Sú slepými vodcami slepých. A keď slepý vedie slepého, 
obaja padnú do jamy."  (Mt 15,13-14 SSV)“ 
** hoci dôvody sú vždy skôr sebecké (ako napríklad aj u Luthera – strach z Pekla), než 
láskyplné – túžba slúžiť Bohu… 

Chcete sa s istotou spasiť?  
Potom namiesto názorov svojej susedky, či 

rôznych „ľúbivých kazateľov“ študujte (okrem 
Biblie, samozrejme) diela  

a návody od svätých!  
A budete mať istotu, že naozaj fungujú! 



Máte nejaké 
otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky? 
 



Nezamieňať NÁSTROJE s OVOCÍM! 

Nie každý, kto mi 
hovorí: “Pane, Pane,” 
vojde do nebeského 
kráľovstva, ale iba ten, 
kto plní vôľu môjho 
Otca, ktorý je na 
nebesiach.  22 Mnohí 
mi v onen deň 
povedia: “Pane, Pane, 
či sme neprorokovali v 
tvojom mene? 
Nevyháňali sme v 
tvojom mene zlých 
duchov a neurobili 
sme v tvojom mene 
veľa zázrakov?”  23 
Vtedy im vyhlásim: 
Nikdy som vás 
nepoznal; odíďte odo 
mňa vy, čo páchate 
neprávosť! 

• Pane, pane! – „Tento výraz nejprve vyjadřoval úctu k učitelům 
(„mistr")“ – teda niekto, kto sa prehlasuje a vydáva za Ježišovho 
učeníka, čiže kresťana: „To je liturgické zvolání, vyjádření víry, která 
vyznává Ježíše jako Pána.“ (Silváno Fausti) 

Ježiš teda hovorí teraz o ľuďoch, ktorí sa vyslovene hlásia k Ježišovi 
a vyhlasujú samých seba za kresťanov. 

• nie každý – Ak by Nebo bolo niečo ako „cukrík za odmenu“, ktorú 
Boh dá, komu chce, potom by to fungovať mohlo: Ak si Boha 
dostatočne nakloníme a „ukecáme Ho“, zmiluje sa nad nami a do 
Neba nás vpustí. 

Nebo je ale OBJEKTÍVNY stav bytia a jednoty s Bohom. Tento stav 
a jednota musia byť dosiahnuté – a keď sú, sme „v Nebi“. Ak ich 
nedosiahneme, nie sme „v Nebi“ – a ani Boh sám na tom nič zmeniť 
nemôže zo samej podstaty veci.  

Hovoriť „Pane, Pane“ a „nábožensky sa angažovať“ je teda pekné, 
ale buď následne aj skutočne ideme „tesnou bránou po úzkej 
ceste“ do Neba – a prídeme tam! – alebo ňou nejdeme a potom je 
všetko to „náboženstvo“ úplne márne a zbytočné...  



Nezamieňať NÁSTROJE s OVOCÍM! 

Nie každý, kto mi 
hovorí: “Pane, Pane,” 
vojde do nebeského 
kráľovstva, ale iba ten, 
kto plní vôľu môjho 
Otca, ktorý je na 
nebesiach.  22 Mnohí 
mi v onen deň 
povedia: “Pane, Pane, 
či sme neprorokovali v 
tvojom mene? 
Nevyháňali sme v 
tvojom mene zlých 
duchov a neurobili 
sme v tvojom mene 
veľa zázrakov?”  23 
Vtedy im vyhlásim: 
Nikdy som vás 
nepoznal; odíďte odo 
mňa vy, čo páchate 
neprávosť! 

• plní vôľu – Nie „prikázania“, ale „vôľu“ všeobecne! Je teda úplne 
stotožnený s Otcovou vôľou, „miluje všetko to, čo miluje Boh“ (sv. 
Klement Alexandrijský).  

„Nestačí mít víru a slavit liturgii. Víra je také každodenní život a 
liturgie se slaví v našem těle (srov. Řím 12,ln). Také démoni věří a 
třesou se (Jak 2,19). Víra a modlitba, která nerozkvétá v 
konkrétním životě, není k ničemu: je mrtvá (Jak 2,24.26).“ (Silváno 
Fausti) 

• mnohí mi v onen deň povedia... – znova tu zaznieva onen 
„cukríkový predpoklad“, že ten, kto bude v Deň Súdu rozhodovať o 
tom, kto bude v Nebi a kto bude v Pekle, bude Boh – a ak Ho nejako 
„ukecáme“, tak sa nad nami zľutuje, očko prižmúri a do Neba 
vpustí... 

• nikdy som vás nepoznal – t.j. nechodili ste so mnou, nežili ste so 
mnou, dokonca ani teraz nie ste so mnou myslením, životom, 
túžbami, konaním... Simeon Nový Bohoslov hovorí, že kto vidí Boha 
zaživa uvidí Ho aj po smrti, ale kto nevidel Boha zaživa, neuvidí Ho 
ani po smrti. Boh nehrá schovávačku. Kto s Ním žije, „vidí“ Ho a 
ostane s Ním. Kto s Ním nežije, nevidí Ho, nie je a ani nebude s Ním. 



Nezamieňať NÁSTROJE s OVOCÍM! 

Nie každý, kto mi 
hovorí: “Pane, Pane,” 
vojde do nebeského 
kráľovstva, ale iba ten, 
kto plní vôľu môjho 
Otca, ktorý je na 
nebesiach.  22 Mnohí 
mi v onen deň 
povedia: “Pane, Pane, 
či sme neprorokovali v 
tvojom mene? 
Nevyháňali sme v 
tvojom mene zlých 
duchov a neurobili 
sme v tvojom mene 
veľa zázrakov?”  23 
Vtedy im vyhlásim: 
Nikdy som vás 
nepoznal; odíďte odo 
mňa vy, čo páchate 
neprávosť! 

• či sme v Tvojom Mene...? – „ Ani proroctví, exorcizmy a zázraky 
nezaručují vstup do jeho Království. V jeho jménu mohu konat dobré 
věci pro druhé jako exorcisti v Efezu, aniž to nějak přispěje k mé 
spáse (srov. Sk 19,11nn*). Nezachrání mě, že budu dělat zázraky, ale 
Otcovu vůli...“ 

• páchatelia neprávostí – „Výraz anomia pochází od slova nomos 
(„zákon") a předponu tvoří tzv. „alfa privativum". V 23,28 jsou 
zákonici a farizeové obviněni z toho, že jsou plni pokrytectví a 
„bezzákonnosti" (anomia). Z Matoušova pohledu anomia popisuje 
ty, kteří nezachovávají Tóru tak, jak ji vyložil Ježíš.“ 

Tak, ako dobrý život na zemi má svoje zákonitosti – a tie popisuje 
Starý Zákon a obzvlášť Desatoro; takisto aj život zbožštených v Nebi 
má svoje objektívne zákonitosti – a tie popisuje Ježiš a Evanjelium. 

Ak nesplníme starý zákon a jeho normy, spoločnosť nebude 
fungovať a prosperovať, jedno, akého vyznania a náboženstva sme. 

Ak nesplníme normy Evanjelia, ostávame úplne rovnako nespasení. 
* „Aj niektorí potulní židovskí zaklínači sa pokúsili vzývať meno Pána Ježiša nad tými, čo boli posadnutí 
zlými duchmi, a hovorili: "Zaklínam vás skrze Ježiša, ktorého hlása Pavol."  14 Robili to siedmi synovia 
istého Skevu, židovského veľkňaza.  15 Ale zlý duch im povedal: "Ježiša poznám, aj o Pavlovi viem; ale 
kto ste vy?"  16 A človek, v ktorom bol zlý duch, sa na nich vrhol, dvoch z nich sa zmocnil a tak ich 
doriadil, že z toho domu utekali nahí a doráňaní.“  (Sk 19,13-16 SSV). 



Vzťah OVOCIA a CHARIZIEM 

Niekedy na to zabúdame, ale jestvujú charizmy, ktoré sú viazané na konkrétny úrad v Cirkvi: 

• Charizma neomylnosti Petrovho nástupcu – rímskeho pápeža; 
• Charizma neomylnosti kolégia biskupov v jednote s pápežom; 
• A mohli by sme sem zaradiť aj moc konsekrovať chlieb na Telo a víno na Krv Ježiša 
Krista a tým sprítomňovať Jeho jedinú obetu v Eucharistii. 

Tieto dary každý z nich využíva: 

• podľa svojej ľubovôle – väčšina pápežov, či biskupov zrejme nikdy v živote túto 
charizmu neomylnosti neuplatnila; kňaz sa tiež slobodne rozhoduje, kedy a ako bude 
sláviť liturgiu eucharistie… 

• na službu a osoh iným; 

• a ani u jedného z nich to nepovažujeme za nejaké potvrdenie ich osobnej svätosti, či 
nebodaj spasenosti! Je to akoby „lopata“  – nástroj, ktorý im Boh dal, aby ním slúžili, 
pretože zastávajú určitý úrad a s ním je spojené poslanie, v ktorom svoju charizmu 
využívajú. Bodka. Ich osobná svätosť, osobná spása – to je úplne iná kapitola. Nič 
nebráni pápežovi, biskupovi, či kňazovi byť zatrateným! 



Vzťah OVOCIA a CHARIZIEM 

KRESŤANSTVO JE TIEŽ „ÚRAD“. 

Byť kresťanom znamená zastávať „úrad“ Krista kňaza, proroka a kráľa. 

Znamená to mať „úradné poslanie“ na tomto svete. 

Znamená to, že z titulu tohto úradu každému kresťanovi Boh udeľuje „lopatu“ akú uzná za 
vhodné – čiže charizmy: od tých „všednejších“ až po tie spektakulárnejšie, ako sú 
uzdravovanie, prorokovanie a podobne. 

Sú to nástroje služby a sú určené, aby slúžili iným a aby sa cez ne budovalo Božie kráľovstvo. 

• Niektorí ich možno za celý život neobjavia a nevyužijú. 
• Niektorí ich zase využívajú hojne. 
• Ale vždy je to o uskutočňovaní úradu kresťana, do ktorého sme sa prihlásili – nie 
o našej osobnej svätosti, či spáse! 

SPÁSA tých, ktorí tieto nástroje, charizmy, nosia a využívajú – to je potom úplne iná vec, na 
charizmách úplne nezávislá! S týmito nástrojmi a službou nemá naozaj nič spoločné!  

Presne tak, ako charizma neomylnosti pápeža má čo dočinenia s jeho úradom a jeho 
službou, ale nijako nie s jeho osobnou spásou! 

SPÁSA ZÁVISÍ STÁLE OD TOHO JEDINÉHO: BYŤ AKO BOH, BYŤ BOŽÍMI SYNMI A DCÉRAMI! 



Vzťah OVOCIA a CHARIZIEM 

Byť synom (dcérou) Boha v Božom kráľovstve má svoje železné a neobíditeľné zákonitosti:  

• Ak chceš žiť ako Boh, musíš žiť ako Boh.  

• Ak chceš byť ako Boh, musíš byť ako Boh.  

• Ak chceš byť synom Boha, musíš sa naozaj stať, žiť, konať, myslieť ako syn Boha.  

• Ak chceš, aby sa na Tebe uskutočnili Božie zámery, musíš prijať, stotožniť sa s nimi 
a zamilovať si Božie zámery.  

Inak to nejde. Bodka. 

Ak to neurobíš – potom konáš nie-zákonne (gr. anomia) – konáš nezákonnosti, konáš 
v rozpore so samou podstatou spásy – a preto ju nemôžeš a nedokážeš vlastniť a to napriek 
tomu, že Ti bola zadarmo darovaná! 

„Posluchači jsou vyzváni vybrat si Ježíšovu úzkou bránu a obtížnou cestu, která vede k životu, 
namísto prostorné brány a široké cesty, která vede do záhuby (7, 13-14). Jsou varováni před 
falešnými proroky; po jejich ovoci (= špatném ovoci) budou poznáni (7,15-20). Dokonce i ti, 
kdo konají podivuhodné skutky v Ježíšově jménu (viz Mk 9,38-39), musí činit Boží vůli, mají-li 
vstoupit do království (7,21-23).“ 



Máte nejaké 
otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky? 
 



Dom na Skale 

24 A tak každý, kto 
počúva tieto moje slová 
a uskutočňuje ich, 
podobá sa múdremu 
mužovi, ktorý si postavil 
dom na skale.  25 Spustil 
sa dážď, privalili sa 
vody, strhla sa víchrica a 
oborili sa na ten dom, 
ale dom sa nezrútil, 
lebo mal základy na 
skale.  26 A každý, kto 
tieto moje slová 
počúva, ale ich 
neuskutočňuje, podobá 
sa hlúpemu mužovi, 
ktorý si postavil dom na 
piesku.  27 Spustil sa 
dážď, privalili sa vody, 
strhla sa víchrica, oborili 
sa na ten dom a dom sa 
zrútil; zostalo z neho 
veľké rumovisko." 

V tomto záverečnom zhrnutí Ježiš hovorí: 

• moje slová – Ježiš na záver potvrdzuje, že to, čo vyhlásil, je „Nová 
Tóra“, Nový Zákon, ktorý nie je len komentárom k Starému, ale je 
niečím novo vyhláseným, evanjeliom, čiže „Božím imperiálnym 
vládnym výnosom“, ktorý vyhlásil Boží Splnomocnenec, milovaný 
Syn Boha v plnosti Božej Moci a autority. 

Zároveň obraz, ktorý používa, v sebe skrýva mocnú symboliku: 

• 1. symbol: MILOSŤ verzus ZÁSLUHY: 

SKALA – niečo, čo je dané, pevné a spoľahlivé. Je to dar vykúpenia, 
dar milosti, dar Ducha Svätého, nezaslúžený, Bohom darovaný, 
neodvolateľný a preto skalopevný: „Lebo Božie dary a povolanie sú 
neodvolateľné“ (Rim 11,29 SSV)“ Sama skala ale ešte nie je dom! 

DOM – symbol Večného života – si potom na tejto skale musíme 
vybudovať sami! To je naša časť práce: „V nebi si zhromažďujte poklady; 

tam ich neničí ani moľ, ani hrdza a tam sa zlodeji nedobýjajú a nekradnú“ 
(Mat 6,20 SSV)“; resp. „Predajte, čo máte, a rozdajte ako almužnu! Robte si mešce, 
ktoré sa nezoderú, nevyčerpateľný poklad v nebi, kde sa zlodej nedostane a kde moľ 
neničí.“ (Lk 12,33 SSV)“, resp. „Radím ti: odo mňa si kúp zlato vyskúšané ohňom, aby si 
zbohatol, a biele rúcho, aby si sa zaodel a aby nebolo vidieť hanbu tvojej nahoty, i masť, 
ktorou si potrieš oči, aby si videl“ (Zjv 3,18 SSV). 



Dom na Skale 

24 A tak každý, kto 
počúva tieto moje slová 
a uskutočňuje ich, 
podobá sa múdremu 
mužovi, ktorý si postavil 
dom na skale.  25 Spustil 
sa dážď, privalili sa 
vody, strhla sa víchrica a 
oborili sa na ten dom, 
ale dom sa nezrútil, 
lebo mal základy na 
skale.  26 A každý, kto 
tieto moje slová 
počúva, ale ich 
neuskutočňuje, podobá 
sa hlúpemu mužovi, 
ktorý si postavil dom na 
piesku.  27 Spustil sa 
dážď, privalili sa vody, 
strhla sa víchrica, oborili 
sa na ten dom a dom sa 
zrútil; zostalo z neho 
veľké rumovisko." 

V tomto záverečnom zhrnutí Ježiš hovorí: 

• moje slová – Ježiš na záver potvrdzuje, že to, čo vyhlásil, je „Nová 
Tóra“, Nový Zákon, ktorý nie je len komentárom k Starému, ale je 
niečím novo vyhláseným, evanjeliom, čiže „Božím imperiálnym 
vládnym výnosom“, ktorý vyhlásil Boží Splnomocnenec, milovaný 
Syn Boha v plnosti Božej Moci a autority. 

Zároveň obraz, ktorý používa, v sebe skrýva mocnú symboliku: 

• 1. symbol: MILOSŤ verzus ZÁSLUHY: 

SKALA – niečo, čo je dané, pevné a spoľahlivé. Je to dar vykúpenia, 
dar milosti, dar Ducha Svätého, nezaslúžený, Bohom darovaný, 
neodvolateľný a preto skalopevný: „Lebo Božie dary a povolanie sú 
neodvolateľné“ (Rim 11,29 SSV)“ Sama skala ale ešte nie je dom! 

DOM – symbol Večného života – si potom na tejto skale musíme 
vybudovať sami! To je naša časť práce: „V nebi si zhromažďujte poklady; 

tam ich neničí ani moľ, ani hrdza a tam sa zlodeji nedobýjajú a nekradnú“ 
(Mat 6,20 SSV)“; resp. „Predajte, čo máte, a rozdajte ako almužnu! Robte si mešce, 
ktoré sa nezoderú, nevyčerpateľný poklad v nebi, kde sa zlodej nedostane a kde moľ 
neničí.“ (Lk 12,33 SSV)“, resp. „Radím ti: odo mňa si kúp zlato vyskúšané ohňom, aby si 
zbohatol, a biele rúcho, aby si sa zaodel a aby nebolo vidieť hanbu tvojej nahoty, i masť, 
ktorou si potrieš oči, aby si videl“ (Zjv 3,18 SSV). 

Prečo „dom“ musíme budovať sami?  
Nemôžeme ho od Boha tiež dostať ako dar? 

Boh je Stvoriteľ – aj nás samých.  

Ak máme byť zbožštení, potom musíme byť vo všetkom ako Boh 
– a teda musíme mať aj podiel na Jeho stvoriteľstve, byť 
spolustvoriteľmi Stvoriteľa – a teda aj spolustvoriteľmi samých 
seba. Inak by sme nemali podiel na Jeho stvoriteľskej radosti! 

„Bůh ... chtěl stvořit boha, ... bytosti schopné podílet se na jeho 
životě ve Trojici, na radosti tří tvořících osob této svaté Jednoty … 
podobná jemu, nestvořenému Tvůrci, a hodná podílet se na jeho 
životě a jeho radosti.“  

(Claude Tresmontant) 

 



Dom na Skale 

24 A tak každý, kto 
počúva tieto moje slová 
a uskutočňuje ich, 
podobá sa múdremu 
mužovi, ktorý si postavil 
dom na skale.  25 Spustil 
sa dážď, privalili sa 
vody, strhla sa víchrica a 
oborili sa na ten dom, 
ale dom sa nezrútil, 
lebo mal základy na 
skale.  26 A každý, kto 
tieto moje slová 
počúva, ale ich 
neuskutočňuje, podobá 
sa hlúpemu mužovi, 
ktorý si postavil dom na 
piesku.  27 Spustil sa 
dážď, privalili sa vody, 
strhla sa víchrica, oborili 
sa na ten dom a dom sa 
zrútil; zostalo z neho 
veľké rumovisko." 

• 2. symbol: nevyhnutnosť PRÁCE: 

Samotná skala a viera v túto skalu na spásu nestačí. 

A, naopak, stavať iba vlastnými silami – bez daru Božej milosti, 
dokonca jej naprotiveň (= na piesku miesto na skale) – je tiež 
odsúdené na nezdar. 

Iba spojenie SKALY a našej vlastnej PRÁCE prináša výsledok: Večný 
príbytok v Nebi! 

 

Zase tu zaznievajú obidve nosné témy Evanjelia: 

MILOSŤ BOHA: „Priblížilo sa Božie kráľovstvo…“ – Boží dar lásky, 
odpustenia, zbožštenia, Ducha Svätého,… 

PRÁCA ČLOVEKA: „… kajajte sa a verte evanjeliu!“ – naša časť práce 
spočívajúca v tom, že „Duchom umŕtvujete skutky tela“ 
(Rim 8,13 SSV)“ a v tom, že sa od Ježiša učíme novej identite 
a novému životu Božích synov a dcér. 



Dom na Skale 

24 A tak každý, kto 
počúva tieto moje slová 
a uskutočňuje ich, 
podobá sa múdremu 
mužovi, ktorý si postavil 
dom na skale.  25 Spustil 
sa dážď, privalili sa 
vody, strhla sa víchrica a 
oborili sa na ten dom, 
ale dom sa nezrútil, 
lebo mal základy na 
skale.  26 A každý, kto 
tieto moje slová 
počúva, ale ich 
neuskutočňuje, podobá 
sa hlúpemu mužovi, 
ktorý si postavil dom na 
piesku.  27 Spustil sa 
dážď, privalili sa vody, 
strhla sa víchrica, oborili 
sa na ten dom a dom sa 
zrútil; zostalo z neho 
veľké rumovisko." 

• 3. symbol: ISTOTA spásy, NEISTOTA spasenia sa: 

Zatiaľ čo SKALA je úplne istá a nespochybniteľná (preto je skala) – 
DOM je niečo, čo isté nie je, pretože sa odvíja od nás, od nášho 
rozhodnutia a odhodlania! 

Preto Ježiš vyučuje, povzbudzuje, nalieha,… – pretože, ako hovorí 
Augustín, Boh nás síce vykúpil bez nás, ale nijako nás nespasí a ani 
nemôže spasiť bez nás! 

A preto Ježiš hovorí:  

„Kto zvíťazí a až do konca zachová moje skutky, dám mu moc nad 
národmi  a bude nad nimi panovať žezlom železným a rozbijú sa 
ako hrnce hlinené,  ako som ju aj ja dostal od svojho Otca, a dám 
mu rannú hviezdu“  (Zjv 2,26-28 SSV)“;  

resp. „kto vytrvá do konca, bude spasený“ (Mk 13,13 SSV);  

resp. „Veď sme sa stali účastníkmi Krista, pravda, ak istotu, ktorú 
sme mali na počiatku, zachováme pevnú až do konca“ 
(Hebr 3,14 SSV) – pretože až na samom konci sa dá s istotou 
povedať, či sme z Božej milosti obstáli, alebo napriek Božej 
milosti padli – a teda či sme sa spasili, alebo nie! 



Máte nejaké 
otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky? 
 



Záverečný úžas... a nutnosť rozhodnúť sa! 

28 Keď Ježiš skončil 
tieto reči, zástupy 
žasli nad jeho 
učením,  29 lebo ich 
učil ako ten, čo má 
moc, a nie ako ich 
zákonníci. 

• keď Ježiš skončil... – „Tatáž formulace se objevuje na konci každé 
zpěti hlavních řečí Matoušova evangelia (viz 11,1; 13,53; 19,1; 
26,1). Vychází z Dt 32,45 (ČEP): „Když Mojžíš domluvil k celému 
Izraeli všechna tato slova." Viz též Dt 31,1.24. … Tato formulace 
(„Když Ježíš dokončil tato slova") je připomínkou několika textů v 
závěru knihy Deuteronomium a dává tak Ježíšovu učení velmi 
vysoký status.“ 

• ten, ktorý má moc – Ježiš skutočne nehovorí ako interpret zákona, 
ale ako zákonodarca. Vyhlasuje „Novú Tóru“, ktorá je naplnením tej 
„starej“ – a je si toho vedomý rovnako, ako zástupy okolo neho, 
plné úžasu z tohto slova! „Tyto nauky jsou předloženy celému 
Izraeli; lid si musí vybrat: buď je přijme, anebo odmítne (viz 7,13-
27). A také dávalo do protikladu Ježíšovu pravomoc učitele 
vzhledem k ostatním židovským učitelům („ne jako jejich 
zákonníci")“ 



Máte nejaké 
otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky? 
 



Aký je LITERÁRNY zmysel textu (čo hovorí rovno a priamo)? 

12 Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. Lebo to je Zákon i Proroci.  13 
Vchádzajte tesnou bránou, lebo široká brána a priestranná cesta vedie do zatratenia a 
mnoho je tých, čo cez ňu vchádzajú.  14 Aká tesná je brána a úzka cesta, čo vedie do života, a 
málo je tých, čo ju nachádzajú!  15 Chráňte sa falošných prorokov: prichádzajú k vám v ovčom 
rúchu, ale vnútri sú draví vlci.  16 Poznáte ich po ovocí. Veď či oberajú z tŕnia hrozná alebo z 
bodliakov figy?  17 Tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie, kým zlý strom rodí zlé ovocie.  18 
Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie a zlý strom nemôže rodiť dobré ovocie.  19 Každý strom, 
ktorý neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa.  20 Teda po ich ovocí ich poznáte.  21 
Nie každý, kto mi hovorí: “Pane, Pane,” vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní 
vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach.  22 Mnohí mi v onen deň povedia: “Pane, Pane, či 
sme neprorokovali v tvojom mene? Nevyháňali sme v tvojom mene zlých duchov a neurobili 
sme v tvojom mene veľa zázrakov?”  23 Vtedy im vyhlásim: Nikdy som vás nepoznal; odíďte 
odo mňa vy, čo páchate neprávosť!  24 A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje 
ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.  25 Spustil sa dážď, privalili 
sa vody, strhla sa víchrica a oborili sa na ten dom, ale dom sa nezrútil, lebo mal základy na 
skale.  26 A každý, kto tieto moje slová počúva, ale ich neuskutočňuje, podobá sa hlúpemu 
mužovi, ktorý si postavil dom na piesku.  27 Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica, 
oborili sa na ten dom a dom sa zrútil; zostalo z neho veľké rumovisko."  28 Keď Ježiš skončil 
tieto reči, zástupy žasli nad jeho učením,  29 lebo ich učil ako ten, čo má moc, a nie ako ich 
zákonníci.  (Mt 7,12-29 SSV) 



Aký je ALEGORICKÝ zmysel textu (čomu by sme mali uveriť)? 

12 Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. Lebo to je Zákon i Proroci.  13 
Vchádzajte tesnou bránou, lebo široká brána a priestranná cesta vedie do zatratenia a 
mnoho je tých, čo cez ňu vchádzajú.  14 Aká tesná je brána a úzka cesta, čo vedie do života, a 
málo je tých, čo ju nachádzajú!  15 Chráňte sa falošných prorokov: prichádzajú k vám v ovčom 
rúchu, ale vnútri sú draví vlci.  16 Poznáte ich po ovocí. Veď či oberajú z tŕnia hrozná alebo z 
bodliakov figy?  17 Tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie, kým zlý strom rodí zlé ovocie.  18 
Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie a zlý strom nemôže rodiť dobré ovocie.  19 Každý strom, 
ktorý neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa.  20 Teda po ich ovocí ich poznáte.  21 
Nie každý, kto mi hovorí: “Pane, Pane,” vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní 
vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach.  22 Mnohí mi v onen deň povedia: “Pane, Pane, či 
sme neprorokovali v tvojom mene? Nevyháňali sme v tvojom mene zlých duchov a neurobili 
sme v tvojom mene veľa zázrakov?”  23 Vtedy im vyhlásim: Nikdy som vás nepoznal; odíďte 
odo mňa vy, čo páchate neprávosť!  24 A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje 
ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.  25 Spustil sa dážď, privalili 
sa vody, strhla sa víchrica a oborili sa na ten dom, ale dom sa nezrútil, lebo mal základy na 
skale.  26 A každý, kto tieto moje slová počúva, ale ich neuskutočňuje, podobá sa hlúpemu 
mužovi, ktorý si postavil dom na piesku.  27 Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica, 
oborili sa na ten dom a dom sa zrútil; zostalo z neho veľké rumovisko."  28 Keď Ježiš skončil 
tieto reči, zástupy žasli nad jeho učením,  29 lebo ich učil ako ten, čo má moc, a nie ako ich 
zákonníci.  (Mt 7,12-29 SSV) 



Aký je MORÁLNY zmysel textu (čo by sme mali urobiť)? 

12 Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. Lebo to je Zákon i Proroci.  13 
Vchádzajte tesnou bránou, lebo široká brána a priestranná cesta vedie do zatratenia a 
mnoho je tých, čo cez ňu vchádzajú.  14 Aká tesná je brána a úzka cesta, čo vedie do života, a 
málo je tých, čo ju nachádzajú!  15 Chráňte sa falošných prorokov: prichádzajú k vám v ovčom 
rúchu, ale vnútri sú draví vlci.  16 Poznáte ich po ovocí. Veď či oberajú z tŕnia hrozná alebo z 
bodliakov figy?  17 Tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie, kým zlý strom rodí zlé ovocie.  18 
Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie a zlý strom nemôže rodiť dobré ovocie.  19 Každý strom, 
ktorý neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa.  20 Teda po ich ovocí ich poznáte.  21 
Nie každý, kto mi hovorí: “Pane, Pane,” vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní 
vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach.  22 Mnohí mi v onen deň povedia: “Pane, Pane, či 
sme neprorokovali v tvojom mene? Nevyháňali sme v tvojom mene zlých duchov a neurobili 
sme v tvojom mene veľa zázrakov?”  23 Vtedy im vyhlásim: Nikdy som vás nepoznal; odíďte 
odo mňa vy, čo páchate neprávosť!  24 A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje 
ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.  25 Spustil sa dážď, privalili 
sa vody, strhla sa víchrica a oborili sa na ten dom, ale dom sa nezrútil, lebo mal základy na 
skale.  26 A každý, kto tieto moje slová počúva, ale ich neuskutočňuje, podobá sa hlúpemu 
mužovi, ktorý si postavil dom na piesku.  27 Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica, 
oborili sa na ten dom a dom sa zrútil; zostalo z neho veľké rumovisko."  28 Keď Ježiš skončil 
tieto reči, zástupy žasli nad jeho učením,  29 lebo ich učil ako ten, čo má moc, a nie ako ich 
zákonníci.  (Mt 7,12-29 SSV) 



Aký je ANAGOGICKÝ zmysel textu (kam tým smerujeme)? 

12 Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. Lebo to je Zákon i Proroci.  13 
Vchádzajte tesnou bránou, lebo široká brána a priestranná cesta vedie do zatratenia a 
mnoho je tých, čo cez ňu vchádzajú.  14 Aká tesná je brána a úzka cesta, čo vedie do života, a 
málo je tých, čo ju nachádzajú!  15 Chráňte sa falošných prorokov: prichádzajú k vám v ovčom 
rúchu, ale vnútri sú draví vlci.  16 Poznáte ich po ovocí. Veď či oberajú z tŕnia hrozná alebo z 
bodliakov figy?  17 Tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie, kým zlý strom rodí zlé ovocie.  18 
Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie a zlý strom nemôže rodiť dobré ovocie.  19 Každý strom, 
ktorý neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa.  20 Teda po ich ovocí ich poznáte.  21 
Nie každý, kto mi hovorí: “Pane, Pane,” vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní 
vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach.  22 Mnohí mi v onen deň povedia: “Pane, Pane, či 
sme neprorokovali v tvojom mene? Nevyháňali sme v tvojom mene zlých duchov a neurobili 
sme v tvojom mene veľa zázrakov?”  23 Vtedy im vyhlásim: Nikdy som vás nepoznal; odíďte 
odo mňa vy, čo páchate neprávosť!  24 A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje 
ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.  25 Spustil sa dážď, privalili 
sa vody, strhla sa víchrica a oborili sa na ten dom, ale dom sa nezrútil, lebo mal základy na 
skale.  26 A každý, kto tieto moje slová počúva, ale ich neuskutočňuje, podobá sa hlúpemu 
mužovi, ktorý si postavil dom na piesku.  27 Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica, 
oborili sa na ten dom a dom sa zrútil; zostalo z neho veľké rumovisko."  28 Keď Ježiš skončil 
tieto reči, zástupy žasli nad jeho učením,  29 lebo ich učil ako ten, čo má moc, a nie ako ich 
zákonníci.  (Mt 7,12-29 SSV) 



Aký  
OSOBNÝ ZÁVER  
si z dnešného 
textu 
odnesieme? 
Čo nás oslovilo? 



APLIKÁCIA: 
 
Ako sa všetko 
toto doteraz 
uskutočňovalo v 
živote nás, 
farnosti,...? 



ASIMILÁCIA: 
 
Čo by sme na 
živote nás / 
farnosti mali 
zmeniť, aby sme 
zodpovedali 
výzve Písma? 



PREDSAVZATIE 
 
Aký konkrétny 
záver si z 
dnešného textu 
odnesieme? 



diel trinásty... 

inky 2016 


