
    Drahí bratia a sestry! 

 Po niekoľkých mesiacoch , kedy sme preberali Kázeň na hore , ktorá je 
zaznamenaná v Matúšovom evanjeliu v 5. - 7. kapitole, sme sa 
dopracovali až na jej koniec. Text nad ktorým sa dnes chceme zamýšľať 
je zaznamenaný vo veršoch 24. až 29 .  

Znie nasledovne  : 24, A tak každý, kto počúva tieto moje slová a plní 
ich, bude sa podobať múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na 
skale.  

25,Spustil sa lejak , prihnali sa vody, strhol sa víchor a oborili sa na 
ten dom, ale nezrútil sa, lebo mal základy na skale. 26, No každý, 
kto počúva tieto moje slová a neplní ich, bude sa podobať na 
nerozumného muža, ktorý si postavil dom na piesku. 27, Spustil sa 
lejak , prihnali sa rieky , strhol sa víchor a oborili sa na ten dom a 
dom padol jeho zrúcanina bola veľká. 
 
Samotný záver 7. kapitoly by znel úplne odtrhnuto , ak by sme si 
nepripomenuli aj začiatok tejto kázne , ktorá začína od 5. kapitoly. 
Chcem vám pripomenúť, že Kázeň na hore alebo inými slovami Reč na 
vrchu je vlastne takou prvou z piatich  kázni , ktoré tvoria hlavnú 
štruktúru Matúšovho evanjelia . Keď si zoberieme Matúšovo evanjelium  
skladá sa z piatich hlavných reči (kázní) . Tou prvou je kázeň na hore, 
ktorú tvoria kapitoly 5 až 7  , druhou je vyvolenie a vyslanie 12 učeníkov 
v kapitole 10 .Ďalšou hlavnou rečou je vysvetlenie podobenstiev 
o nebeskom kráľovstve , ktorú obsahuje kapitola 13 a ďalšou je cirkevný 
život a disciplína v kapitole 18 . Poslednou piatou , je reč na Olivovej 
hore ,to je kapitola 24 až 25 , ktorá pojednáva o posledných časoch.  

Niektorí vykladači vidia v tom ,že týchto kázní v Matúšovom evanjeliu je 
5, štruktúru Pentateuchu ,  prvých piatich kníh starého zákona 
a domnievajú sa ,že možno Matúš tiež predstavoval evanjelium ako novú 
tóru a Ježiša ,ako nového a väčšieho Mojžiša. Chcem vám veľmi rýchlo 
pripomenúť o čom Kázeň na hore je ,pretože ak by sme si ju 
nepripomenuli , ťažko sa budeme vnárať do podobenstva ,ktoré sme si 
práve prečítali. 
Kázeň na hore začína blahoslavenstvami. Každé jedno z  
blahoslavenstiev je úžasnou inšpiráciu pre kázeň samotnú. Ďalej 
pojednáva o tom ,čo to znamená byť soľou a svetlom, o zabití, 
cudzoložstve, rozvode a prísahe, pojednáva o odplate , o láske 
k nepriateľovi , o almužne a takisto veľkú časť venuje modlitbe a pôstu. 
Čo to znamená a ako sa máme modliť a pôstiť . Súčasťou kázne na hore 
je aj Modlitba Pánova .Ďalej pojednáva o pravých pokladoch , hovorí o 
ustarostenosti ,ktorá je v dnešných dňoch pre nás veľmi aktuálna , aby 
sme jej nepodliehali.  
Kázeň na hore hovorí o odsudzovaní iných , o vypočutí modlitby , 
o spolunažívaní. Pomaly prichádzame do finále a  chcem vám 



pripomenúť , keď brat Marián kázal  o úzkej a širokej ceste, o úzkej 
a širokej bráne ,ktorú treba prejsť .Chcem pripomenúť aj Tomášovu časť 
, kedy hovoril o falošných prorokoch a  ako ich rozpoznať. Ako sa ich 
strániť a nakoniec je tu samotný záver,  ktorý sme čítali.  
 
Je to podobenstvo o dvoch mužoch. Múdrom a  bláznivom . Obidvaja 
stavali dom , obidvaja sa namáhali a obidvom sa práca vydarila. Aj jeden 
aj druhý nakoniec postavili dom. Rozdiel bol v tom ,že každý z nich 
staval na inom základe . Ten múdry staval hlboko na kamennom základe 
a ten druhý, nemúdry staval na piesku . Viem , že pri tomto podobenstve 
každého z nás hneď nápadne , čo je tým pravým základom. Nová 
zmluva o ňom hovorí ,že to je Pán Ježiš Kristus. Uholný kameň , ten 
najlepší základ, na ktorom je dobré vybudovať akúkoľvek stavbu. Ale 
Pán Ježiš v tomto podobenstve o týchto dvoch mužoch nehovorí o tom . 
Nehovorí prioritne o tom, že On je tým základom,na ktorom treba stavať . 
Používa múdreho a bláznivého staviteľa na obraz človeka , ktorý počul 
kázeň a robil podľa nej . To je ten múdry staviteľ. A dáva nám aj obraz 
nemúdreho staviteľa , ktorý síce  takisto počul , ale neriadil sa podľa slov  
kázne , ktorú počul. 
Keď nám Pán Ježiš predostrie obraz v podobenstve týchto dvoch mužov, 
Kázeň na hore je dokončená . A my  môžeme prečítať už len dovetok , 
ktorý je úplným záverom 7. kapitoly . V ktorom sa píše od 28. verša : 
Keď Ježiš skončil túto reč, zástupy žasli nad jeho učením. Učil ich 
totiž ako taký, čo má moc, a nie ako ich zákonníci. 

 
Uvedomujem si, že pri čítaní aj týchto podobenstiev a vlastne celej 
kázne , som sa chvíľu pohrával s myšlienkou , že by som vám prepísal 
celú kázeň . Že by som prepísal 5., 6. aj 7. kapitolu .To by zabralo veľmi 
veľa miesta.  Ale je dobre si ju prečítať na jedenkrát . Myslím , že to 
nebude trvať dlhšie ako 20,30 maximálne 40 minút. Dobre je si prečítať 
všetky tie usmernenia , princípy , ktoré Pán Ježiš vyučuje.  

Po prečítaní kázne som si uvedomil ,že ľudský život je plný počúvania. 
Uvedomil som si , že dejiny božieho ľudu , že dejiny ľudstva sú o tom , 
že počúvame , alebo ľudia počúvali , rozhodovali sa poslúchnuť , alebo 
ísť podľa svojho plánu. Chcem nám  pripomenúť niekoľko textov , ktoré o 
tom hovoria . Najmä zo Starého zákona. 

Už v prvej knihe Mojžišovej 2. kapitole 16. verš čítame : Hospodin Boh 
prikázal človekovi ... je to rozhovor Boha s Adamom a  Evou . Dáva im 
jasné nariadenie ,čo majú robiť a čo nemajú robiť. Vieme, čo si zvolili !!! 
Neskôr v 3. Knihe Mojžišovej v 18. kapitole v 5. verši čítame : Budete 
zachovávať moje ustanovenia !  V knihe Jozue 22:5  : Usilovne však 
zachovávajte prikázania a zákon.  Taktiež v mnohých Žalmoch na 
mnohých miestach nájdeme prikázania a texty , ktoré hovoria o tom, čo 
si Pán Boh praje ,aby sme robili. V knihe Prísloví v 21. kapitole verš 3 sa 
píše : Činiť spravodlivosť a súd má radšej Hospodin ako obeť.  



V Jeremiášovi v  11. kapitole  6. verš : Počúvajte slová tejto zmluvy a 
zachovávajte ich. 

 Určite by ste mi vedeli pomôcť napísať aj mnohé iné miesta , v ktorých 
sa veľmi jasne hovorí o tom , keď Pán Boh vyučuje , hovorí , čo si praje, 
aby boží ľud , ten ktorý ho chce nasledovať robil. 
 
Celý ľudský život je o tom , že sa rozhodujeme, či budeme konať podľa 
toho , čo sme počuli alebo nie . Celý náš život počúvame: rodičov , 
učiteľov , kazateľov  ,priateľov , šéfov v robote a tých , ktorí sú v moci 
postavení , manželky, či manželov. Každý jeden človek nám má čo 
povedať a často sú to veľmi dobré rady . Veľmi múdre veci , ktoré sa 
naozaj oplatí dodržiavať . A podľa toho , aká je naša skúsenosť sa 
rozhodujeme , či ju poslúchneme alebo nie. Ak sme mali skvelú rodinu , 
výborných učiteľov, skvelých priateľov , nemáme problém dôverovať im a 
robiť podľa ich rád . Ale možno sme zažili aj to , že nám niekto veľmi zle 
poradil , že sme mali rodičov , ktorí nám neboli príkladom a vzorom , že 
sme natrafili na učiteľa, ktorý sa nám posmieval , ktorý nám robil zo 
života utrpenie . Možno počúvate ľudí z televízie , ktorí sú v moci 
postavení a viete že klamú. Toto nám nedáva veľkú dôveru riadiť sa ich 
radami.  

Cez Kázeň na hore sa nám prihovára sám Pán Ježiš . Poznáme ho? 
Kým je pre nás ? Možno ste si čítali poslednú biblickú od Peťa Englera 
v ktorej rozoberá  text s Evanjelia  Mareka 4. kapitoly verše 35 až 41. 

Aj Peter nás v  danom texte pozýva k tomu , aby sme si tieto otázky 
kládli. A je dobre , keď si ľudia kladú takéto otázky. Kým  je pre mňa Pán 
Ježiš ? Čo pre mňa znamená ? 

 
Keď sme boli s Ruženku začiatkom marca v Anglicku u nášho syna 
Jonatána ,  mal som viac času na čítanie, modlitbu, rozmýšľanie. Kládol 
som si práve tieto otázky . Kým je pre mňa Ježiš ? Beriem autoritu 
Božieho slova v celku , alebo len vyjedám hrozienka , ako z nejakého 
koláča ? Je pre mňa Pán Ježiš naozaj Pánom a som ochotný počúvať 
nielen tie dobré zasľúbenia , ktoré sú v Božom slove  ,ale aj 
napomenutia , usmernenia  , že utrpenie v živote kresťana má svoje 
miesto ? 

 
Počas toho týždňa , ktorý sme tam boli , som prečítal zaujímavú knihu od 
Charlesa Sheldona - V jeho šľapajách . Bola napísaná v roku 1897 a v 
roku 1998 ju upravil a vydal James Bell junior . Ja som mal výtlačok z 
roku 2007. Ubehlo 137 rokov a jej obsah je aktuálny stále ! Hrdinovia 
knihy si kládli otázku : „ Čo by na mojom mieste urobil Ježiš ?“. Tento 
postoj radikálne zmenil životy mnohých dovtedy vlažných kresťanov. Od 
bankových magnátov , podnikateľov , hercov ,až po stolárov ,novinárov a 
najatých robotníkov. Myslím , že otázka  „Čo by urobil Ježiš na mojom 



mieste , je presne tá istá , ako nám kladie Pán Ježiš v podobenstve . Ani 
nie kladie , ale hovorí nám , robte to, čo vám kážem a budete sa 
podobať na múdreho staviteľa , ktorý postavil dom na skale . Chcem 
vám teraz priniesť ešte niekoľko zaujímavých textov ,ktoré hovoria to isté 
,čo Pán Ježiš káže v závere 7. kapitoly. 

 List Jakuba prvá kapitola : 
Preto odhoďte všetku nečistotu a nánosy zloby a v tichosti 
prijímajte zasiate slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše. Buďte 
činiteľmi slová, nielen poslucháčmi, ktorí klamú sami seba. Pretože 
ak niekto iba počúva slovo a neuskutočňuje ho, podobá sa mužovi 
ktorý si v zrkadle prezerá svoju prirodzenú tvár. Pozrie na seba, 
odíde a hneď zabudne ako vyzerá. 
Ďalšie miesto je z 1.listu Jána 2: 3 – 6, kde čítame : Podľa toho vieme, 
že sme ho poznali (Ježiša), keď zachovávame jeho prikázania. Kto 
hovorí: Poznám ho , ale nezachováva jeho prikázania, je klamár a 
niet v ňom pravdy. Ale kto zachováva jeho slovo, v tom sa Božia 
láska stala naozaj dokonalou. A podľa toho poznávame, že sme v 
ňom. Kto hovorí, že zostáva v ňom, má aj sám žiť tak, ako žil on. 
Vy , čo poznáte dobre Božie slovo viete , že paralelný text z Matúšovho 
evanjelia sa nachádza aj v evanjeliu podľa Lukáša v 6. kapitole , kde 
čítame od verša 46 : Prečo ma oslovujete : Pane , Pane a nerobíte to 
čo hovorím? Komu sa podobá ten, kto prichádza ku mne, počúva 
moje slová a plní ich? Ukážem vám: podobá sa človeku, ktorý 
staval dom. Kopal hlboko a základy položil na skale. Keď prišla 
povodeň, privalil sa prúd na ten dom, ale nemohol ním pohnúť, lebo 
bol pevne postavený . Kto však moje slová počúva a neplní ich , 
podobá sa človeku, ktorý postavil dom na zemi bez základov. Keď 
sa privalil prúd na taký dom, zrútil sa a zostalo z neho iba veľké 
rumovisko. 
V evanjeliu Jana 14. kapitole čítame v  23. verši : Ak ma niekto miluje 
bude zachovávať moje slovo a môj otec ho budem milovať a 
prídeme k nemu a urobíme si u neho príbytok . A  pokračuje to ďalej 
Toto som vám povedal, kým som ešte s vami . No Tešiteľ, Duch 
Svätý , ktorého pošle Otec v mojom mene, ten vás naučí všetko a 
pripomenie vám všetko, čo som vám hovoril. 
 
7. kapitola Matúša končí na záver slovami , ktoré sme už čítali : Keď 
Ježiš skončil túto reč , zástupy žasli nad jeho učením. Učil ich totiž 
ako taký , čo má moc a nie ako ich zákonníci.  

 

Pán Ježiš preukázal pri kázaní na vrchu moc , ktorá mu bola daná. 
Rozdiel medzi Ním a zákonníkmi bola v tom ,  že pri svojej reči sa 
neodvolával na múdrych rabínov , na staré knihy a výroky múdrych. Keď 
porovnával Starý zákon a „svoje „ učenie povedal jednoducho: Ale ja 
vám hovorím. Spôsob , akým rozprával k ľuďom bol originálny a bol to 



spôsob , ktorým sa dotýkal ľudských sŕdc. A čo bolo úžasné, bolo aj to , 
že On bol naozaj ten ,ktorý nielen vyučoval ,ale aj žil to, čo rozprával. 
Možno si niektorí poviete: „ Kázeň na hore je úžasným textom ,ale je 
ťažko dosiahnuteľná , je to utópia , ktorú smrteľný a biedny človek 
nedokáže naplniť a skoro by som povedal , že máte pravdu . Ale verím 
,že s pomocou Božou , prítomnosťou Pána Ježiša Krista ,dokážeme aj 
slová z kázne na hore aplikovať v našich životoch.  

Andy Andriu vo svojej knihe „Ten ,ktorý si všímal“ píše zaujímavú 
myšlienku . Hovorí o tom ,že keď sa zameriate na niečo vo vašich 
životoch, začína sa to zväčšovať. Keď sa zameriame na náš strach 
alebo na našu starosť ,začne rásť a postupne je z nej taká veľká hora, 
ktorá nás dokáže prevalcovať. Odporúča nám vo svojej knihe , aby sme 
sa zamerali na drobné veci ,ktoré nám prinášajú radosť a  aby sme boli 
vďační. To isté platí , ak sa zameriame na Pána Ježiša. Potom môžeme 
zložiť do Jeho rúk aj naše najväčšie problémy . 

A tak vás chcem dnes povzbudiť , aby ste zamierili svoj  pohľad na Pána 
Ježiša ! Nie na kázeň  na hore , ako na niečo, čo sa nedá dosiahnuť , ale 
aby sme prvý náš pohľad upriamili na autora tejto kázne- na Pána Ježiša 
Krista. Toho , ktorý nám vo všetkom rozumie a nielen , že nám podáva 
nejakú teóriu , ale  nám aj  garantuje , že nás touto teóriou prevedie. 

Prajem vám požehnaný nový týždeň .     V láske brat Igor 

 


