
EVANJELIUM PODĽA MATÚŠA 

12. časť 

Záverečné rady pre tých, Záverečné rady pre tých, Záverečné rady pre tých, Záverečné rady pre tých,     
ktorí sú na Cestektorí sú na Cestektorí sú na Cestektorí sú na Ceste    

Siedma kapitola je akoby záverečnou zbierkou krátkych rád a napomenutí, ktoré v sebe 
– ako inak! – zase veľmi dôkladne reflektujú samú podstatu Božieho kráľovstva i nášho 
spasenia sa. Poďme si ich teda prejsť! 

Princíp partnerstva…Princíp partnerstva…Princíp partnerstva…Princíp partnerstva…    

Nesúďte, aby ste neboli súdení. 2
 Lebo ako budete súdiť vy, tak budú súdiť aj vás, a akou 

mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám. 

(Mat 7:1-2 SSV) 

nesúďte: „Imperativním tvarem zde pokračuje vzorec ustavený v 6,25 („Nemějte 
starost"). Ačkoliv sloveso krinó často předpokládá soudní prostředí, zde má širší 
význam „vynést soud nad někým".“1 

„Soudit (řecky krinein) znamená oddělovat sítem nebo třídičkou. … Sloveso je v 
přítomném imperativu. Ježíš přikazuje, abychom v souzení nepokračovali. Přepokládá, 
že soudíme, a chce, abychom toho nechali.“ (SF) 

súdiť aj Vás: „Podobné myšlenky najdeme v rabínských spisech: „Tou měrou, kterou 
člověk měří, bude i vám naměřeno" (mSot 1,7); „v tom hrnci, v němž vařili, budou i oni 
uvařeni" (Exodus Raba 1). Tím, kdo bude soudit či měřit v evangelijních výrocích, je 
Bůh.“ 

• Jedná sa tu o kauzu súdenia iného človeka, nie jeho skutkov!  

                                           
1 Ak nie je uvedené inak, sú citácie zo SP 



• Vedieť správne a objektívne posúdiť skutok iného je nevyhnutné. Inak by sme sa 
nemohli navzájom napomínať!  

• Ale odsúdiť človeka a povedať: „Toto je zlý človek!“, „Toto je darmožráč!“ 
a podobne – je už súdenie človeka a to je neprípustné!  

o Nielen preto, že jedine Bohu náleží záverečný súd2,  
o ale hlavne preto, že – podobne ako Ježiš, ktorý neprišiel súdiť, ale 

zachrániť – odsúdiť iného je akt nelásky. Láska neodsudzuje, ale 
zachraňuje! „Pán řekl, abychom nesoudili, protože on sám nesoudí, ale 
ospravedlňuje. On je nekonečná láska ke všem a jeho soud je úplně opačný 
než můj: každý člověk v jeho očích nabývá hodnoty lásky, kterou ho on 
miluje. A my soudíme jako Bůh tehdy, když si navzájem vážíme jeden 
druhého (Řím 12,103) a bližního považujeme za vyššího, než jsme sami (Flp 
2,34).“ (SF) 

• Ak teda namiesto záchrany iného odsúdime a zavrhneme, sami seba sme tým 
odsúdili: že v nás nie je Božia láska a teda ani my sami nie sme Božími synmi 
a dcérami, ale, naopak, synmi a dcérami zatratenia!5 

ROZLIŠOVAŤ „HRIECH“ A „HRIEŠNIKA“! 

Kresťanstvo znamená jasne rozlišovať človeka a jeho skutky: 

• Vedieť jasne rozlíšiť dobro a zlo v skutkoch, oceniť dobro a zavrhnúť zlo je 
nevyhnutné. 

• Na druhej strane človek konajúci zlé skutky ešte sám nie je zlý. Naopak, je vo 
svojej podstate dobrý, pretože ho takého stvoril Boh. Je hodný úcty a je hodný 
záchrany. Tak, ako to ukazuje Ježiš, ktorý nenávidí hriech, ale miluje hriešnika 
a kladie za neho svoj vlastný život! 

ZÁSADNÁ  IDEA V POZADÍ: 

Ako mierou budete merať… namerajú…: „V tomto životě mě Bůh nechává vybrat si 
míru, jakou chci být měřen: jeho nebo svou? Jestliže přijmu jeho míru, volím si pro sebe 
                                           
2 „Preto nesúďte nič predčasne, kým nepríde Pán. On osvetlí, čo je skryté v tme, a vyjaví úmysly sŕdc. Vtedy každý dostane 
pochvalu od Boha. (1Co 4:5 SSV)“; „Veď poznáme toho, ktorý povedal: "Mne patrí pomsta, ja sa odplatím." A zasa: "Pán 
bude súdiť svoj ľud." (Heb 10:30 SSV)“ 
3 „Milujte sa navzájom bratskou láskou, predbiehajte sa vzájomne v úctivosti, (Rom 12:10 SSV)“ 
4 „Nerobte nič z nevraživosti ani pre márnu slávu, ale v pokore pokladajte jeden druhého za vyššieho. (Phi 2:3 SSV)“ 
5 porov.: „39 Odpovedali mu: "Naším otcom je Abrahám." Ježiš im povedal: "Keby ste boli Abrahámovými deťmi, robili by 
ste skutky Abrahámove.  40 No vy ma chcete zabiť - človeka, ktorý vám povedal pravdu, čo som počul od Boha. To Abrahám 
nerobil.  41 Vy robíte skutky svojho otca. … Vaším otcom je diabol a vy chcete plniť túžby svojho otca."  (Joh 8:39-
41.44 SSV)“ 



i pro druhého Boha a jeho milosrdenství. Jestliže ho odmítám, volím si odsouzení. On 
ale zůstane vždy se svým soudem, tj. se svým křížem, který je tu pro všechny, i pro ty, 
kdo ho odmítají.“ (SF) 

V Božom slove môžeme nájsť dva druhy výrokov: 

• V prvom koná Boh, povedzme si to: nesymetricky ☺☺☺☺ voči človekovi. 
Klasickým príkladom nech je Pavlov text: „6 Veď Kristus zomrel v určenom čase 
za bezbožných, keď sme boli ešte bezmocní.  7 Sotvakto zomrie za spravodlivého; 
hoci za dobrého by sa azda niekto odhodlal umrieť.  8 Ale Boh dokazuje svoju 
lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešnici.  9 Tým 
skôr sa teda skrze neho zachránime od hnevu teraz, keď sme už ospravedlnení 
jeho krvou!  10 Lebo ak sme boli zmierení s Bohom smrťou jeho Syna vtedy, keď 
sme boli nepriateľmi, tým skôr už ako zmierení budeme spasení jeho životom.  
(Rom 5:6-10 SSV)“  

o  Zmysel je jasný: Boh dáva zadarmo, nezaslúžene, bez toho, aby vopred od 
človeka niečo očakával. Je to číra milosť, dar. 

• V druhom type výrokov sa ale všetko stáva zrazu symetrickým. Okrem toho, 
ktorý sme tu práve počuli, spomeňme napríklad: „Každého, kto mňa vyzná pred 
ľuďmi, aj ja vyznám pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach. Ale toho, kto mňa 
zaprie pred ľuďmi, aj ja zapriem pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach.“ 
(Mt 10,32-33 SSV) „Nesúďte a nebudete súdení. Neodsudzujte a nebudete 
odsúdení! Odpúšťajte a odpustí sa vám. Dávajte a dajú vám!“ (Lk 6,37-38 SSV) 
„Ak vytrváme, s ním budeme aj kraľovať. Ak ho zaprieme, aj on zaprie nás.“ 
(2Tim 2,12 SSV) „Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť 
a toto všetko dostanete navyše.“  (Mt 6,33 SSV). Tieto texty majú dve podstatné 
odlišnosti: 

o  Božie správanie sa voči nám je symetrické – čiže ako sa chováme 
a správame my, tak sa Boh správa k nám. Resp. v neosobnejšej rovine: 
Ako sa zachováme my, taký osud nás postihne. 

o  A, to je druhý rozdiel, iniciatívu má naše správanie sa! NAJPRV je naše 
konanie, naše správanie, naše zachovanie sa určitým spôsobom – a AŽ 
POTOM nasleduje reakcia v podobe Božieho konania, či osudu, ktorý tak 
dosiahneme… 

Je ľahké skĺznuť do extrému jedného z týchto dvoch spôsobov vyjadrovania sa: 

• PROTESTANTIZMUS  so svojim „sola gratia“ (všetko je milosť, bez 
akejkoľvek zásluhy a spolupráce človeka, stačí uveriť v odpustenie hriechov 
a v Kristovu výkupnú obetu a sme spasení) absolutizuje prvý druh výrokov za 
tichého ignorovania toho druhého. 



• A, NAOPAK , sú isto ľudia, ktorí zase absolutizujú ten druhý druh výrokov 
a vyznávajú, že žiaden hriech sa nikdy a nijako nestratí a že ľudia budú za všetko 
pykať, pretože „Božie mlyny melú pomaly, ale isto!“ 

A aká je pravda? 

PRÍKLAD NA LEPŠIE POCHOPENIE: 

• Predstavte si obchodníka, ktorý má zamestnanca. 
o  Byť zamestnancom = odrobiť 8 hodín, mať nárok na dovolenku, poistenie – a dostať 

výplatu. Viac povinný nie je, fajront, dovidenia…! 
• Ak by sa ale chcel stať obchodníkovým partnerom, znamená to dve veci: 

o  1) Nemá na to nárok – ak ho obchodník príjme za partnera, je to privilégium, niečo, čo 
dostáva darom, nie niečo, čo si zaslúžil a môže dokonca právne vymáhať! 

o  2) Končí sa pre neho prístup typu „Osem hodín a dosť“. Čo znamená byť 
podnikateľom a obchodníkom, hovorí jasne a trefne T. Harv Eker: „Ste ochotní 
pracovať šestnásť hodín denne? Bohatí ľudia sú! Ste ochotní drieť sedem dní v týždni, 
aj cez víkendy? Bohatí ľudia sú! Ste pripravení vzdať sa … koníčkov a dovoleniek? 
Bohatí ľudia sú! Ste odhodlaní riskovať svoj čas, energiu a počiatočný kapitál …? 
Bohatí ľudia sú!“ 

• Od tej chvíle všetko závisí od bývalého zamestnanca a iniciatíva je v tejto chvíli v jeho rukách: 
o  Je ochotný makať a správať sa už nie ako zamestnanec, ale ako spolumajiteľ? Potom sa 

osvedčil a aj náš obchodník sa k nemu bude správať ako k partnerovi v spoločnom 
biznise. 

o  Nie je to ochotný robiť? Stále frfle a inklinuje k „zamestnaneckej mentalite“? Potom 
nemôže byť obchodným spoločníkom – a obchodník sa podľa toho k nemu zachová: 
pošle ho späť k zamestnancom…  

Mimochodom, presne toto je pointa podobenstva o talentoch – a ešte lepšie to vyznie v Lukášovej 
verzii „o mínach“. 

A AKO TO SÚVISÍ S NAMI? 

• BOŽIE SYNOVSTVO je Boží dar. Je to naozaj „sola gratia“, číra milosť, na 
ktorú nemáme nárok, nemôžeme si ju nijako vymáhať, nezasluhujeme si ju a ani 
si ju nijako zaslúžiť nemôžeme, pretože je na akúkoľvek zásluhu z našej strany 
(navyše voči Bohu, ktorý od nás ale naozaj nič nepotrebuje!) priveľká! 

• JEHO OSVOJENIE je už ale naša časť práce – a v tej chvíli iniciatíva 
i zodpovednosť prechádza na nás a len a jedine od nás závisí, či sa „zmocníme“ 
(1 Tim 6,12) tohto daru, alebo nie! 

o  Ak sa STANEME PARTNERMI  BOHA  (čiže synmi) – a sme ochotní 
stáť vedľa Neho, mať Jeho postoje, vzťahy, túžby, ciele, konať Jeho prácu 
– tak OK, práve sme sa tejto šance zmocnili! 



o  Ak NIE – tak nie, práve sme ju odmietli! 
• AKO MERIATE, TAK NAMERAJÚ VÁM teda môžeme pokojne 

parafrázovať nasledovne: 
o  Nakoľko sa stanete Božími synmi, natoľko nimi budete! 
o  Nakoľko žijete Boží život, natoľko ho budete žiť! 
o  atď. 

OOOO    čo nám teda ide?čo nám teda ide?čo nám teda ide?čo nám teda ide?    

„ 3 Prečo vidíš smietku v oku svojho brata, a vo vlastnom oku brvno nezbadáš?  4 Alebo 
ako môžeš povedať svojmu bratovi: “Dovoľ, vyberiem ti smietku z oka” - a ty máš v oku 
brvno?!  5 Pokrytec, vyhoď najprv brvno zo svojho oka! Potom budeš vidieť a budeš 
môcť vybrať smietku z oka svojho brata.   

(Mat 7:3-5 SSV)“ 

Smietka a brvno: Príslovie bolo všeobecne známe, aj keď v inom význame: „Tentýž 
obraz je použit v jednom rabínském výroku (bArak 16b), ale role jsou tu obrácené: 
„Rabbi Tarfón řekl: Jsem zvědav, zdaje někdo v této generaci, kdo přijme výtku, neboť 
jestliže mu někdo řekne: 'Odstraň smítko ze svých očí', odpov; mu: 'Odstraň trám ze 
svých očí.'"“ 

Pokrytec – znova téma človeka, ktorý niečo hrá, ale jeho skutočné úmysly sú odlišné, 
než sa zdá. 

POINTA 

• Situácia navonok vyzerá, ako keby sme chceli inému skutočne a nezištne 
pomôcť. 

• POKRYTEC  sa takto ale iba tvári – v skutočnosti tým sleduje svoje vlastné 
záujmy6: 

o  ukázať na svoju nadradenosť nad tým, komu „pomáha“; 
o  zvýšiť svoju prestíž a uznanie ako „obetavého človeka“; 
o  možno dokonca uplatňovať moc nad tým, ktorého takto namiesto pomoci 

vlastne manipuluje… 
o  atď. 

                                           
6 Odborníci hovoria, že u väčšiny ľudí je väčšina skutkov, ktoré považujú za „obetavé“ a „láskyplné“ v skutočnosti formou 
ukájania vlastných záujmov: imidžu obetavého manžela (manželky), obetavého rodiča, súcitného dobročinného človeka 
a podobne, na ktorých si zakladajú a tak… 



• KRESŤAN ale koná z lásky a sleduje skutočnú pomoc tomu druhému. 
o  Preto sa najprv sám usiluje byť KOMPETENTNÝ: 

� najprv teda starostlivo skúma seba, odstraňuje „trám“ zo svojich očí, 
aby bol svätý, aby bol najdokonalejší možný, dokonca aby zvládol 
najlepšie možne umenie odstraňovania „triesok“ z očí bratov7… 

� … a až potom, s veľkou úctou, taktom a pokorou, sa odváži 
ponúknuť bratovi takúto službu, ktorá je naozaj službou 
a opravdivou pomocou! 

Znova tu teda zaznieva dilema medzi opravdivými Božími synmi a medzi tými, ktorí 
sa tak snažia iba navonok vyzerať (to je to obľúbené „zachovávať“ a „dodržiavať“ 
formálnych „katolíkov“), ale v skutočnosti sú motivovaný starými a neodstránenými 
sebeckými postojmi starého človeka v nás. 

V praxi to potom znamená, že k svätosti (a maximálnej kompetentnosti v službe) by 
kresťan nemal byť motivovaný len nejakým záujmom „spasiť sa“, ale ešte viac láskou 
a túžbou byť čo najlepším nástrojom služby lásky ostatným ľuďom: „16 Celé Písmo 
je Bohom vnuknuté a užitočné na poúčanie, na usvedčovanie, na nápravu a na výchovu 
v spravodlivosti,  17 aby bol Boží človek dokonalý a pripravený na každé dobré dielo.  
(2Ti 3:16-17 SSV)“ 

A zase je to podobné, ako v prvom výroku a nesúdení: 

• Ak tak myslíme a konáme, prejavujeme sa ako synovia a dcéry Boha a získavame 
tak spásu akoby „mimochodom“, akoby niečo „navyše“… 

• A ak tak nekonáme, neprejavujeme sa ako synovia a dcéry Boha, nikomu 
nepomôžeme a súčasne tým sami seba usvedčujeme, že nie sme kresťanmi! 

Zodpovednosť za svoje konanieZodpovednosť za svoje konanieZodpovednosť za svoje konanieZodpovednosť za svoje konanie    

„ 6 Nedávajte, čo je sväté, psom a nehádžte svoje perly pred svine, aby ich nohami 
nepošliapali, neobrátili sa proti vám a neroztrhali vás.  

(Mat 7:6 SSV)“ 

„Existuje „disciplina arcani", která slouží k uváděni do tajemství. Pro židy byli „psi" a 
„vepři" pohané. Ti musejí být napřed připraveni, aby mohli přijmout dary. Předkládání 
pravdy musí být postupné. Přímý pohled do slunce zrak neprojasní, ale oslepí!“ (SF) 

                                           
7 porov. napr. Ježišove slová: „18 Ako si ty mňa poslal na svet, aj ja som ich poslal do sveta  19 a pre nich sa ja sám 
posväcujem, aby boli aj oni posvätení v pravde.  (Joh 17:18-19 SSV)“ 



Podobne hovorí Pavol: 

„A ja som vám, bratia, nemohol hovoriť ako duchovným, ale ako telesným, ako 
nedospelým v Kristovi.  2 Mlieko som vám dával piť namiesto pevného pokrmu, 
lebo by ste ho neboli zniesli. Ale ani teraz ešte neznesiete,  3 lebo ste ešte stále 
telesní.   (1Co 3:1-3 SSV)“ 

Alebo Ježiš: 

„33 V mnohých takýchto podobenstvách im hlásal slovo podľa toho, ako boli 
schopní počúvať.  34 Bez podobenstva im ani nehovoril. Ale svojim učeníkom v 
súkromí všetko vysvetlil.  (Mar 4:33-34 SSV)“ 

Je to čosi, čo využíva každá škola, každý rozumný pedagóg: odovzdávať vedomosti 
a poznatky primerane tomu, kto počúva! 

• Môže byť zvodné predkladať iným nádherné teologické teórie, ktoré nás 
fascinujú,… 

• … ale ak im tí druhí neporozumejú – potom je to zbytočné, ba dokonca sa to 
môže obrátiť proti nám, ako upozorňuje v trochu inej súvislosti Cirkev: „Hoci 
dnes už možno v omši používať národný jazyk, predsa jej slová a znaky nie sú 
dostatočne prispôsobené chápavosti detí. Hrozí im (preto) nebezpečenstvo, že 
utrpia duchovnú škodu, ak sa budú rok za rokom stretávať v Cirkvi s tým, čomu 
nerozumejú.“ (Slávenie svätej omše za účasti detí, Úvodné smernice 2) 

o  Nakoniec, z koho radov sa grupujú najzúrivejšie rady ateistov, 
nenávidiacich z tej duše Cirkev? Z tých, ktorí odmalička „chodili do 
kostola“ – ničomu neporozumeli – nadobudli ale dojem, že na jednej 
strane dokonale chápu kresťanstvo, veď „chodia odmalička do kostola“ – 
a celé sú to len nezrozumiteľné bláboly a teda výmysly a bláznovstvá!!!  

o  Ak sa pozrieme na prax „prípravy na sviatosti“, ktorá spočíva až pričasto 
v tom, že si dieťa memoruje teologické formulky z katechizmu, ktorým 
nerozumie a ani nemôže rozumieť… 

o … a stav mnohých rodín, kde namiesto viery je len akási „povera“, ktorú 
za katolícku vieru vydávajú pred sebou aj pred deťmi – tak čomu sa 
divíme, že? 

Nakoniec, nebol sám veľký Stalin Hrozný nejaký čas študentom pravoslávneho 
kňazského seminára…? � Čo k tomu dodať, že? 



Ako Ako Ako Ako synsynsynsyn    volá, tak Otec odpovie!volá, tak Otec odpovie!volá, tak Otec odpovie!volá, tak Otec odpovie!    

„ 7 Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám!  8 Lebo každý, kto 
prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria.  9 Alebo je medzi vami 
človek, čo by podal synovi kameň, keď ho prosí o chlieb?  10 Alebo keby pýtal rybu, čo 
by mu dal hada?  11 Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo 
skôr dá váš Otec, ktorý je na nebesiach, dobré veci tým, čo ho prosia.   

(Mat 7:7-11 SSV)“ 

Proste a dostanete: „Tři slovesa (prosit, hledat, tlouci) se objevují ve verších 7 i 8. 
Stejně jako v 7,1-2 se předpokládá, že tím, kdo odpoví, je Bůh (= „ božská pasiva"). 
Myšlenka, že Bůh slyší modlitby lidu, je zvlášt výrazná ve starozákonních prorockých 
knihách (Iz 30,19; 58,9; 65, 24; Jer 29,12-14; Oz 2,23 atd.).“ 

„Toto sloveso je v přítomném imperativu. Je třeba prosit ustavičně, bez únavy (srov. Lk 
18,1). Ne proto, že Bůh nechce dát, ale protože nekonečný dar každý přijímá úměrně své 
touze. Prosit znamená rozšiřovat touhu a duchovní život je „cvičiště touhy" (sv. 
Augustin).“ (SF) 

Proste, búchajte8, hľadajte…: všetky tri výrazy odrážajú jednak vytrvalú túžbu, jednak 
veľmi aktívne a iniciatívne až domáhanie sa toho, po čom túžime – síce bez nároku, ale 
v nádeji, že nakoniec z milosti dosiahneme to, po čom túžime a smädíme! „tato tři 
slovesa vyjadřují, co je modlitba: prosíme s touhou po Otci, s láskou ho hledáme a 
tlučeme, abychom se s n ím mohli setkat.“ (SF) 

Chlieb a kameň: „Analogie chleba a ryby předpokládají vztah otce se synem. Lk 
11,11-12 obsahuje analogii s rybou, ale užívá situaci, kdy dítě prosí o vejce, a místo něj 
dostane štíra. Matouš vynechal druhou analogii z pramene Q (snad proto, že byla tak 
podobná té s rybou a hadem) a umístil první analogii s chlebem a kamenem (snad 
proto, že chléb byl tak důležitý a že se toto spojení již vyskytlo v Mt 4,3).“ 

hoci ste zlí…: „Předpokládá se, že ve srovnání s Bohem jsou lidé „zlí".“ – porov. 
Ježišov výrok: „18 Tu sa ho ktorýsi popredný muž opýtal: "Učiteľ dobrý, čo mám robiť, 
aby som bol dedičom večného života?"  19 Ježiš mu povedal: "Prečo ma nazývaš 
dobrým? Nik nie je dobrý, jedine Boh.  (Luk 18:18-19 SSV)“ 

dobré veci: ide naozaj o DOBRÉ VECI – čiže také, ktoré nás a ľudí okolo nás posúvajú 
k synovstvu, k spáse a svet k Božiemu Kráľovstvu!!! To, že si my sami predstavujeme 
niečo ako „dobré“ ešte neznamená, že to dobré naozaj je! Preto je dôležité to, čo hovorí 

                                           
8 možno lepší výraz, než decentné „zaklopanie“ – na veľkej bráne na dvore by to asi veľký efekt nemalo… ☺ 



Ján: „14 A toto je dôvera, ktorú máme k nemu, že nás počuje, keď o niečo prosíme 
podľa jeho vôle. (1Jo 5:14 SSV)“ – a inde: „dostaneme od neho všetko, o čo len 
budeme prosiť, lebo zachovávame jeho prikázania a robíme, čo sa jemu páči. 
(1Jo 3:22 SSV)“ 

„Modlitba je spolehlivá tehdy, když prosíme o to, co je v souladu s Boží vůlí, s důvěrou, 
která po všem touží a nic nepovažuje za nemožné, s pokorou, která se ničeho nedomáhá 
a na všechno čeká.“ (SF) 

POINTA: 

Zase ten istý princíp: „ako nameriaš, tak sa nameria tebe“: 

• Ak budeš synom, budeš prosiť ako syn a budeš hľadať „dobré veci“ – Otcove 
záujmy – potom Boh bude k Tebe pristupovať ako Otec, dá Ti, o čo prosíš 
a budeš mať privilégium, že cez Teba sa uskutočnia nádherné Otcove zámery 
a plány! 

• Ak nebudeš synom, nebudeš prosiť ako syn a nebudeš hľadať „veci“ svojho 
Otca – potom ani Boh nebude (a ani nemôže) v Tvojom živote konať ako 
Otec – a Tvoja „modlitba“ vyjde naprázdno! 

o „Nič nemáte, lebo neprosíte.  3 Prosíte, a nedostávate, lebo zle prosíte; 
chcete to využiť na svoje náruživosti.  4 Cudzoložníci, neviete, že 
priateľstvo s týmto svetom je nepriateľstvom s Bohom?! Kto teda chce byť 
priateľom tohto sveta, stáva sa nepriateľom Boha.  (Jam 4:2-4 SSV)“ 

o „Jestliže ho nedostáváme, tak je to buď proto, že ho nechceme, nebo 
neprosíme dobře, nebo chceme to, co není dobré. Sv. Augustin stručně říká, 
že nedostáváme proto, že prosíme „mali, vel male, vel mala“, neboli se 
zlým srdcem, nebo bez důvěry a pokory, nebo o špatné věci.“ (SF) 

Zlaté pravidloZlaté pravidloZlaté pravidloZlaté pravidlo    

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

(Mat 7:12 SSV)“ 

PRAVIDLO ZNÁME V TAKMER KAŽDEJ KULTÚRE 

„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.) 

„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 j e důležitá, protože Hillel používá „zlaté pravidlo" jako souhrn 
celé Tóry, právě tak j a ko to Ježíš dělá v Mt 7,12.“ 

KRITIKA ZLATÉHO PRAVIDLA… 

… 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 ☺? 

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



V ŠPECIFICKOM PODANÍ OD JEŽIŠA… 

Ježiš sa obracia na kresťanov – teda na skupinu ľudí, ktorí smerujú k určitému 
konkrétnemu cieľu, k zbožšteniu sa! 

• Akých spoločníkov a partnerov na tejto ceste by sme si želali? 
o  Obetavých? 
o  Trpezlivých? 
o  Odpúšťajúcich? 
o  Ktorí nám na ceste pomôžu? Povzbudia? Posilnia? 
o  Múdrych a zrelých, u ktorých nájdeme poučenie? 
o  Láskavú, súcitnú a citlivú „spätnú väzbu“, ktorá nezraní, neublíži, ale 

pomôže k náprave? 
o  Na ktorých sa môžeme spoľahnúť? Oprieť sa o nich? 
o  Ktorí nás neopustia, nezradia, neodmietnu zo sebeckých dôvodov? 

• POTOM BUĎME TÝM ISTÝM AJ MY PRE NICH ! 
o  Toto je základný predpoklad toho, aby sa z nahromadenia ľudí (čiže zo 

zástupu) stalo spoločenstvo,… 
o … 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.  (Phi 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.  (Joh 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. (Mat 25:40 SSV)“ – a teda to nakoniec vyjde na presne to isté:  

„Ako chcete, aby Boh urobil Vám, robte aj Vy Bohu prostredníctvom ľudí!“ 



Bez práce nie sú koláče!Bez práce nie sú koláče!Bez práce nie sú koláče!Bez práce nie sú 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!   

(Mat 7:13-14 SSV)“ 

Tesná brána: „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.“ 

„Ježíš to říká ne proto, aby nás zastrašil, ale aby nás povzbudil k úsilí. Po pádu do 
hříchu se zlo dělá snadno a dobro nesnadno. Zlo je na začátku široké, potom se zúží a 
svírá člověka, až ho zabije. Dobro je na začátku těsné, ale potom se stále víc rozšiřuje 
pro lásku a život.“ (SF) 

úzka cesta: „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).“ 

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

„S „bránou" se spojuje „cesta", která ukazuje konkrétní způsob života. Prostorná brána 
a široká cesta spočívá - když to vyjádříme laicky - v tom, že si člověk dělá, co se mu líbí, 
bez ohledu na to, zda to bližního vzdělává nebo ničí. V náboženské terminologii to 
znamená, že člověk spoléhá na vlastní spravedlnost nebo se spokojí s vnějšími úkony 
anebo vyhledáváním senzací nebo zázračných věcí. Existuje nábožnost, která 
neprochází srdcem Syna, poznáním jeho lásky, jeho ukřižovaným tělem. To je cesta 
náboženských „technik", oddělených od přijatého a darovaného milosrdenství- Je to ale 
také cesta různých ideologií, které používají biblické poselství, ale odsekly n o od 
Ježíšovy osoby a od Církve, čímž ho oddělily od dějin a od těla a redukovaly ho na 
morální ideu, na zákon tak vznešený, až je prázdný.“ (SF) 



POINTA 

Text nás znova vracia k téme z „namerania a nesúdenia“: 

• Otvorenie brány – čiže akt odpustenia, ktorí odstraňuje hriech medzi nami 
a Bohom a akt zoslania Ducha Svätého, ktorý nám umožňuje stať sa synmi 
a dcérami Boha a tak sa zbožštiť – je len a jedine Božím nezaslúženým darom 
a milosťou. 

• Ak ho chceme prijať – čiže „vojsť“ touto bránou, ktorou je po všetkých 
stránkach Kristus, musíme: 

o  UVERIŤ – čiže uveriť tomuto pozvaniu, zvesti Evanjelia. 
� Ale samo uverenie ešte k Životu nevedie: „Lebo ako telo bez 

ducha je mŕtve, tak je mŕtva aj viera bez skutkov. (Jam 2:26 SSV)“ 
o  Je preto potrebné OBRÁTIŤ SA – čiže naozaj SA STAŤ Božím synom 

(dcérou), začať ním byť, začať to žiť,… a teda učiť sa od Krista byť ako 
On: „Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa (Mat 11:29 SSV)“; 
„Napodobňujte Boha ako milované deti  2 a žite v láske tak, ako aj Kristus 
miluje nás a vydal seba samého Bohu za nás  (Eph 5:1-2 SSV)“ 

• To vyžaduje NÁMAHU A VYTRVALOS Ť! Bez nich to jednoducho nejde! 
Neexistuje nijaká ľahká a priestranná cesta do Kráľovstva! Bodka! 

o „Ale Ježiš im ešte raz povedal: "Deti moje, ako ťažko sa vchádza do 
Božieho kráľovstva! (Mar 10:24 SSV)“ 

mnoho je tých… málo je tých…:  

• V profánnej sfére sa odhaduje, že len 5% ľudí je ochotných vynaložiť 
dostatočnú námahu na to, aby sa „úzkou cestou“ dopracovali k tomu, čo 
pokladajú za úspech: peniaze, postavenie, kariéra, víťazstvo,…  

o V oblasti Božieho Kráľovstva platí úplne rovnaký princíp: musíme 
vynaložiť námahu na to, aby sme si osvojili tento nový, zo začiatku pre nás 
úplne neprirodzený spôsob života! Nevieme s istotou povedať, či aj tu 
platí pomer 5% spasených na 95% zatratených, aj keď Ježišove slová 
nás nenechávajú na pochybách o tom, že sám vnímal tento pomer ako 
„ veľa zatratených“ ku „ hŕstke spasených“  – porov. napr. aj: „Neboj sa, 
maličké stádo, lebo vášmu Otcovi sa zapáčilo dať vám kráľovstvo. 
(Luk 12:32 SSV)“ 

� Čo znamená, že ak žijeme „ako väčšina“ a ako takí „normálni 
kresťania“ – asi nie sme na tej správnej ceste… ☺ 



• Ako naznačuje Fausti – mnohí ľudia ale napriek tomu radšej odmietnu 
Evanjelium (lebo je namáhavé!)9 a namiesto neho hľadajú nejakú „skratku“ 
v podobe nejakej pohodlnej a „priestrannej“ cesty a „širokej“ brány : 
náboženské praktiky, viera v to, že „dodržiavať Desatoro a chodiť do kostola“ 
stačí a podobne. 

• Ježiš varuje, že každá takáto cesta – hoci by vyzerala sebazbožnejšie! – vedie 
nakoniec do zatratenia, pretože, ako hovorí: „Ja som cesta, pravda a život. Nik 
nepríde k Otcovi, iba cezo mňa. (Joh 14:6 SSV)“ 

OkúzľujúciOkúzľujúciOkúzľujúciOkúzľujúci    falošní proroci…falošní proroci…falošní proroci…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.   

(Mat 7:15-20 SSV)“ 

V ovčom rúchu: „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).“ 

po ovocí…: „Ovoce je ta „větší spravedlnost", o které se mluvilo v Horském kázání: 
skutky odpovídající životu synů a bratří.“ (SF) – 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)“ 

                                           
9 „Problémem křesťanství není to, že bylo vyzkoušeno a shledáno neuspokojivým, ale to, že bylo shledáno těžkým a 
ponecháno nevyzkoušeným.“ (Gilbert Keith Chesterton) 



POINTA 

Výstraha pred falošnými prorokmi nadväzuje na text o „tesnej bráne“ a je vyslovene 
„kapitalistická“: 

• „Tesná“ a „úzka“ cesta k úspechu v podobe Božieho synovstva a spásy… 
• vytvára „trh“, 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…10 

• a tento „dopyt“ vytvára priestor pre „ponuku“: pre ľudí, ktorí presne tento 
druh „tovaru“ doru čujú a sú týmto „trhom“ nadšene vítaní11: 

o  Martin Luther a reformácia s jej „čírym uverením, bez skutkov“…12 
o  rôzni kazatelia „Evanjelia úspechu“, hlásajúci bohatých, v luxuse a 

„železnom zdraví“ žijúcich kresťanov, ktorí nevedia, čo sú problémy, lebo 
ich Boh požehnáva,… 

o  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,… 

o  ale aj New Age a ezoterické hnutia „vonných tyčiniek“; 
o „Evanjelium pokroku  a prosperity“ moderného sveta, založené na 

peniazoch, konzume, psychoterapii a podobne; 
o  atď. 

• Ježiš pred týmito falošnými prorokmi vystríha veľmi vážne, pretože to, čo 
ohlasujú je falošná nádej, vedúca k smrti a ku sklamaniu!!!13 

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

• Práve toto je odlišujúci znak: OVOCIE: 
o  Tí, ktorí hlásajú tieto „evanjeliá“, sa sami vyznačujú tým, že ich život 

nezodpovedá Evanjeliu a teda sami usvedčujú svoje vlastné ohlasovanie 
ako neúčinné.14 

                                           
10 „3 Lebo príde čas, keď neznesú zdravé učenie, ale nazháňajú si učiteľov podľa svojich chúťok, aby im šteklili uši.  4 
Odvrátia sluch od pravdy a obrátia sa k bájkam.  (2Ti 4:3-4 SSV)“ 
11 úplne rovnako, ako na podobnej ľudskej hlúposti profitujú rôzne „zázračné zariadenia a návody na schudnutie“ 
v teleshopoch a pod. 
12 aj keď časom vidíme, ako aj protestantské spoločenstvá pozvoľna „katolíčtejú“, pretože táto téza je v tak hlbokom 
rozpore s Písmom a učením Ježiša Krista, že to nie je možné vyznávať a zachovať si pritom racionálnu poctivosť… ☺ 
13 podobne Pavol: „Ale keby sme vám hlásali my alebo aj anjel z neba iné evanjelium, ako sme vám hlásali, nech je 
prekliaty!  9 Ako sme už povedali, aj teraz znova hovorím: Ak by vám niekto hlásal iné evanjelium ako to, ktoré ste prijali, 
nech je prekliaty!  (Gal 1:8-9 SSV)“ 
14 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."  (Mat 15:13-14 SSV)“ 



� 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 zapálení15 – 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).“ (SF) 

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

DO PRAXE: 

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! 

Kto sa teda spasí?Kto sa teda spasí?Kto sa teda spasí?Kto sa teda spasí?    

„ 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! 

 (Mat 7:21-23 SSV)“ 

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.“ (SF) 

vojde: vstup do Kráľovstva je totiž voľbou, ktorá spočíva v…: 

plní vôľu môjho Otca: 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). 

                                           
15 hoci dôvody sú vždy skôr sebecké (ako napríklad aj u Luthera – strach z Pekla), než láskyplné – túžba slúžiť Bohu… 



Víra a modlitba, která nerozkvétá v konkrétním životě, není k ničemu: je mrtvá (Jak 
2,24.26).“ (SF) 

POINTA 

Božie Kráľovstvo = v presnom preklade „Kra ľovanie Boha“ – teda stav, „kde sa 
uskutočňuje Božia vôľa bez najmenšieho odporu.“ (YOUCAT 52) 

• Kto sa takto hlboko STOTOŽNÍ s Božou vôľou a zamiluje si ju – JE 
v Božom kráľovstve a táto vôľa sa na ňom uskutočňuje a završuje a ňou je 
„večný život“16, zbožštenie! 

• Kto ju NEKONÁ – a teda odmieta – a teda ju nemiluje a netúži po nej – NIE 
JE v Božom kráľovstve, bez ohľadu na to, čo o sebe tvrdí a za koho sa vydáva! 

Zase je to úplne jednoduchá a neobíditeľná logika: 

• Byť ako Boh vyžaduje jedinú vec: BYŤ AKO BOH . Všetko ostatné sú iba 
pomôcky a nástroje! 

o  Preto v jednej časti Evanjelia môžeme čítať: „25 Tu vystúpil ktorýsi znalec 
zákona a povedal, aby ho pokúšal: "Učiteľ, čo mám robiť, aby som bol 
dedičom večného života?"  26 Ježiš mu vravel: "Čo je napísané v Zákone? 
Ako tam čítaš?"  27 On odpovedal: "Milovať budeš Pána, svojho Boha, z 
celého svojho srdca, z celej svojej duše, zo všetkých svojich síl a z celej 
svojej mysle a svojho blížneho ako seba samého!"  28 Povedal mu: 
"Správne si odpovedal. Toto rob a budeš žiť!"  (Luk 10:25-28 SSV)“ 

� Ježiš nespomenul žiadne „vyznanie hriechov“… 
� Žiadne „prijatie Krista za svojho osobného Spasiteľa“… 
� Žiadne „uverenie v cenu Ježišovej Krvi“… 
� Žiadne „členstvo v tej správnej Cirkvi“… 
� Žiadne „vedomosti o tej pravej viere“… 
� Žiadne „matie sviatostí na poriadku“… 
� Žiadne „chodenie do kostola“… 

o na spásu úplne dostačuje JEDINÁ VEC a je jedno, ako sa k nej 
„dopracujeme“: BY Ť, ŽIŤ, KONAŤ AKO BOH  – a práve tieto dve 
prikázania do bodky charakterizujú konanie a život Boha Ježiša Krista na 
tejto zemi počas Jeho života – ale aj predtým a potom, vo ti, vo vzťahu 
k Otcovi (ktorého miluje celým bytím) a k ľuďom (ktorých miluje ako seba 
a preto sa stáva človekom a kladie za nich svoj život)!!!  

                                           
16 „A viem, že jeho príkaz je večný život. (Joh 12:50 SSV)“ 



o Nič viac, nič menej – ale súčasne nijako, nikde a nikdy bez splnenia 
tejto podmienky, bez ohľadu na všetko ostatné!!! 

OŠEMETNÉ CHARIZMY… 

V onen deň: čiže v deň Súdu, na konci… 

Podľa Ježiša je na jednej strane možné, aby niekto prorokoval v Jeho Mene, dokonca 
robil zázraky!... – a pritom nebol Jeho učeníkom, čiže nebol Božím synom (dcérou), 
vlastne teda ani kresťanom! 

„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 19,11nn17 ) . Nezachrání mě, že budu dělat zázraky, ale Otcovu vůli, to 
je milovat bratry.“ (SF) 

Ako je to ale možné? 

PÁPEŽ, BISKUPI A KŇAZI AKO ILUSTRÁCIA…? 

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! 

                                           
17 Hmmm? Skutky hovoria skôr o opaku… ☺ 



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. 

o  Niektorí ich možno za celý život neobjavia a nevyužijú. 
o  Niektorí ich zase využívajú hojne. 
o  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!  

o 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: BY Ť AKO 
BOH, BYŤ BOŽÍMI SYNMI A DCÉRAMI! 

Tým, ktorí takto nežijú, Ježiš povie svoje jasné: 

Nikdy som vás nepoznal, odíďte…: „Syn nepoznává ty, kdo nežijí jako bratři. To jsou 
ti, kdo „dělají nepravosti": jsou „nezákonní", protože ve svém jednání ignorují zákon 
lásky. Víra, naděje a další dary na konci ustanou; zůstane jen láska, která nekončí (1 
Kor 13,8nn). Protože Bůh je láska, tedy jen ten, kdo miluje, zůstává v Bohu a Bůh v n 
ěm (1 Jan 4,16).“ (SF) 

páchatelia neprávosti: „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.“ 

• 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).“ 

Dom na skaleDom na skaleDom na skaleDom 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." 

 (Mat 7:24-27 SSV)“ 

Záverečný a všetko zhrňujúci Ježišov obraz. 

POINTA Č. 1: MILOSŤ VS. „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. 
(Rom 11:29 SSV)“ 

o  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. (Luk 12:33 SSV)“, resp. „18 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. (Rev 3:18 SSV)“ 



POINTA Č. 2: 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: 

• MILOS Ť 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 (Rom 8:13 SSV)“ a v tom, 
že sa od Ježiša učíme novej identite a novému životu Božích synov a dcér. 

A tak, 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 hovorí: „ Kto zvíťazí a až do konca zachová moje skutky, dám mu moc 
nad národmi  27 a bude nad nimi panovať žezlom železným a rozbijú sa ako hrnce 
hlinené,  28 ako som ju aj ja dostal od svojho Otca, a dám mu rannú hviezdu.  
(Rev 2:26-28 SSV)“; resp. „kto vytrvá do konca, bude spasený. (Mar 13:13 SSV)“; 
resp. „14 Veď sme sa stali účastníkmi Krista, pravda, ak istotu, ktorú sme mali na 
počiatku, zachováme pevnú až do konca, (Heb 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! 

ZáverZáverZáverZáver    

„ 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. 

 (Mat 7:28-29 SSV)“ 

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") j e 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")“ 


