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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.   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. 

(Mt 7,21–27) 

 

Milí bratia a sestry! 

Keď som naposledy čítal tento text, silno na mňa zapôsobil. 
Uvedomil som si totiž jednu veľkú vec, ktorú som si dovtedy 
nikdy neuvedomil: rozdiel medzi tým, či svoj dom, svoj 
život, postavíme na skale, ktorou je Ježiš, alebo iba vedľa 
skaly – hoci aj celkom blízko, blízučko! 

Myslím, že iba málokedy si uvedomujeme, aké radikálne 
vo svojej podstate je rozhodnutie postaviť svoj život na 
Ježišovi a akú ohromnú zmenu pre náš život znamená a to 
po všetkých stránkach! 

Prija ť Ježiša za súčasť svojho života nie je nijak náročné. 
Hlavne, keď sa predtým zbavíme falošných a démonických 
predstáv o Bohu vyžadujúcom, preťažujúcom, obmedzujúcom, 
špehujúcom, odsudzujúcom, trestajúcom a skúpom. Je 
príjemné a povznášajúce vedieť, že po ceste s nami kráča Boh, 
ktorý nás miluje, je všemohúci, pomáha nám, povzbudzuje 
a posilňuje… To je krásna a príjemná predstava, ktorá 
množstvo novoobrátených kresťanov napĺňa jasotom 
a plesaním. 

Naviac, nie je to nijaká razantná zmena. Je to vlastne len 
púhe vylepšenie života, ktorý sme žili aj doteraz. Ďalej 
ideme svojou cestou za svojimi túžbami, ale teraz sa už za 
tieto túžby môžeme s vierou modliť a očakávať od Boha, že 
nám ich pomôže splniť. Čo sa aj často naozaj stane 
a budúcnosť je hneď krajšia a nádejnejšia… 

Môžeme takto prežiť vedľa Ježiša – Skaly aj celý život. 
Život naplnený skutočne obdivuhodnými skutkami 
a znameniami, ktoré táto Ježišova prítomnosť v našom živote 
spôsobí. Ježiš hovorí doslovne toto: „Či sme neprorokovali v 
tvojom mene? Nevyháňali sme, v tvojom mene zlých duchov a 
neurobili sme v tvojom mene veľa zázrakov?“ (Mt 7,22). 
Prorokovanie, exorcizmus, zázraky a uzdravenia – to je naozaj 
impozantný výpočet! 

Podľa Ježiša ale – ako vyplýva z kontextu Jeho slov, ktoré 
sme si úplné uviedli v úvode katechézy – toto ešte nie je 

postavenie svojho domu na skale, ktorou je Ježiš. Je to stále 
dom na piesku: síce tesne vedľa skaly, v jej tieni, ale stále 
vedľa, na piesku… 

Čo ale potom znamená postaviť svoj dom na skale?  

Je to možno niečo podobné, ako keď máte v Amerike 
bohatého strýčka, ktorý sa z nuly vypracoval na zámožného 
biznismena a stelesnil tak na sebe povestný „americký sen“.  

Jedna vec je, keď tento strýčko príde na návštevu, donesie 
bohaté darčeky, porozdáva doláre – a náš svet je hneď 
jasnejší a radostnejší. 

A iná vec je, keď tento strýčko povie: „Počuj, Jožo! Mám 
návrh! Predaj dom, predaj auto, predaj záhradu, poď so mnou 
za Atlantik a založ si tam firmu! Investuj všetky peniaze do 
podnikania, ja ti poradím čo a ako – a s trochou šťastia sa 
vypracuješ tak, ako ja! Čo ty na to?“ Nuž, to už je iná káva… 
Tu už by sme sa naozaj fest zamysleli. A ktovie koľkí by sme 
mali odvahu všetko predať a vinvestovať do úplne nového 
života za „Veľkou mlákou“! 

Práve k tomuto ale Ježiš pozýva… 

Po tom, čo ako „dobrotivý strýčko“ pouzdravoval kopec ľudí, 
rozhýbal svadbu hroziacu trapasom, vzkriesil zopár mŕtvych, 
očistil húf malomocných a všemožným iným spôsobom 
obdaroval ľudí okolo seba a preukázal svoju dobrú vôľu 
a svoju lásku, nakoniec sa posadil o povedal presne to isté: 
„Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj, čo máš, rozdaj 
chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj 
ma!“ (Mt 19,21). Inými slovami: Predaj všetko a investuj 
úplne všetko do svojho nového dedičstva v Nebi! Potom 
príď a ja ťa tam odvediem! To isté povedal aj svojim 
apoštolom: „3 Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa 
prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som 
ja. 4 A cestu, kam idem, poznáte.“ 5 Tomáš mu povedal: 
„Pane, nevieme, kam ideš. Akože môžeme poznať cestu?!“ 6 
Ježiš mu odpovedal: „Ja som cesta, pravda a život. Nik 
nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.“ (Jn 14,3–5) 

Tu už nejde o to, aby bol Ježiš súčasťou – hoci aj pevnou 
súčasťou – nášho života. 

Tu už ide o to, aby sa Ježiš stal našim novým životom, aby 
sme vstúpili do Jeho života a aby sa tak náš celý život 
odteraz zakladal iba na Ňom jedinom. Na Skale… 

Tak, ako sa po svadbe tá milá dievčina pre milého chlapca 
premení z niekoho, kto príjemne obohacoval jeho života, na 
niekoho, kto sa odteraz bezo zbytku jeho životom stáva a na 
koho vsadil všetko, čo má a čím je…  

Čo to znamená v praxi? 

Vieme už, ako funguje náš starý život hriechu. V podstate 
v ňom – skryto, či zjavne – 99% svojej energie, času 
a prostriedkov venujeme zabezpečovaniu seba a 
presadzovaniu seba. Zakladáme si na svojej vážnosti, povesti, 
čnosti, na svojich talentoch a schopnostiach a usilovne toto 
všetko ešte zväčšujeme vhodným prezentovaním svojich 



kvalít a príjemných zdôrazňovaním nedostatkov tých druhých. 
Je to proste život založený na motívoch MOCI, SLÁVY 
a ROZKOŠE. Toto sú naše základy, z toho žijeme, na tom 
stojíme a tým sa sýtime. 

Ježiš – ako správny biznismen ☺ – nám ponúka nové 
investovanie: Vložiť 100% svojich síl, času a prostriedkov 
do nového modelu života, kde jediným a bohato 
dostačujúcim zdrojom všetkého života a uspokojenia je len 
a jedine Boha sám! Urobiť základom a náplňou svojho živta 
Boha a začať žiť z Boha! 

To znamená…: 

• Napríklad vypnúť TV a získaný čas v nádeji investovať do 
modlitby… 

• Ale aj rozhodnúť sa oddnes neinvestovať ani pomyselný 
cent do vecí, ako je uznanie, česť, povesť, sláva, vážnosť, 
autorita, vplyv… 

• Rozhodnúť sa vedome a dobrovoľne vzdať cesty, v ktorej 
naše uspokojenie plynie z toho, že vlastníme veci, jeme, 
pijeme a neinvestovať už ani do tejto oblasti nič, než to 
nevyhnutné… To je nakoniec staroveký ideál kresťanskej 
chudoby: vlastniť to, čo je potrebné pre život a pre prácu 
a ničím naviac sa nezaťažovať. 

Výsledkom je človek… ako Ježiš. Ježiš, ktorý si zvolil život 
malého, bezvýznamného, nič neznamenajúceho, slabého 
(povedzme rovno: bezmocného) a chudobného človeka, ktorý 
mal, čo potreboval, ale nič naviac… Prečo si zvolil zrovna 
toto postavenie? Asi preto, že žil úplne iný model života, ktorý 
vyvieral zo Srdca Otca a nie z pozemských reálií. Zvolil si 
preto životný štýl, kde by ho tieto reálie zaťažovali čo 
najmenej!  

Hovorí sa že polopravda je horšia ako lož. Problém tohto 
prechodu na nový život v Kristovi, na Kristovi a z Krista 
spočíva v tom, že svet a model svetského života zďaleka nie 
je neúčinný. Naopak, on účinný je! Nie síce úplne, ani trvalo 
– ale funguje! Dobré jedlo nás skutočne na chvíľku naplní. 
Potom dobrá hudba… zábava… televízor… dobrá kniha… 
záľuba… a zase jedlo… a trošku pitiva… a tak dookola. Nič 
extra – ale lepšie ako nič! Nie je to zázrak, ale funguje to. 
A preto máme problém opustiť to. Stále máme pokušenie 
vrátiť sa k tomu odskúšanému, čo je naviac hneď tu, po ruke, 
stačí siahnúť do chladničky, stlačiť diaľkový ovládač 
a zavolať kámošom a zjednať zábavu. Je to stále ľahšie, než 
sa rozhodnúť vykročiť na to, čo nám pripomína 
vyprahnutú púšť prázdnoty – hoci s prísľubom Raja na 
druhej strane dún… 

Naviac keď to „nové“, čo Ježiš prináša, je tak skutočne 
a hlboko NOVÉ, netušené, ohromujúce, že vôbec máme 
problém to pochopiť a nejako uchopiť svojim vnútrom! Je to 
tak nezvyklé a tak strašne odlišné od všetkého, čo poznáme vo 
svete a zo sveta… 

Priznám sa, že v tomto okamihu si vôbec nie som istý, či som 
vôbec začal chápať ohromnú hĺbku odlišnosti, ku ktorej ma – 
nás všetkých – Ježiš požíva. Hĺbku veľkú ako samotný Boh 
a Jeho Láska… 

V srdci cítim túžbu ísť niekam preč, do lesa, do samoty, do 
pustovne starcov Púšte, aspoň nakratúčko: na týždeň, mesiac, 
rok… A tam, v hlbokom tichu a mlčaní, proste zotrvávať, 
obklopený touto novosťou dovtedy, kým sa akosi nepreleje do 
vnútra v náhlom záblesku pochopenia… 

Miguel de Molinos vraví, že najúčinnejšia modlitba spočíva 
práve v takomto mlčanlivom zotrvávaní pred Bohom 
a obklopení Bohom. A buddhisti, skúsení v rovnakom mlčaní 
a prázdnote sótoskej meditácie, hovoria o záblesku osvietenia, 
v ktorom sa všetko zrazu stáva jasným a ktoré premieňa život 
človeka… 

Viem len jedno: Ježiš hovorí: „Ani jeden z vás, ak sa nezriekne 
všetkého, čo má, nemôže byť mojím učeníkom.“ (Lk 14,33). 
A začínam pomaly chápať význam týchto slov: je potrebné 
razantne a radikálne zanechať starý model života s jeho 
úsilím a s jeho základmi, ktorými je práve ono „všetko, čo 
máme“. A odvážne sa rozhodnúť pre nový život, postavený 
len a jedine na Skale – Kristovi, v ktorom je Kristus 
všetkým a ostatné viac iba slobodne užívanými nástrojmi, 
ktoré dnes použijeme pre dobro bratov a sestier a zajtra 
s ľahkým srdcom odložíme… Kým proste neskončíme starý 
život, nemôžeme začať nový. Proste je to tak… a bodka! 

Predstava, že spásu môžeme získať tak, že do svojho života 
vpustíme Ježiša, je, myslím, jedným z ďalších 
kresťanských mýtov. Je to mýtus rozšírený nie preto, že by 
bol dobrý, užitočný, alebo niečo riešil, ale preto, že je 
nenáročný a zdá sa nám byť pohodlný. A naviac je často 
navonok efektný a tak prispieva k našej prestíži… och! 
A preto stále môžeme stretať kresťanov, ktorí na jednej strane 
zažívajú mocné skutky Božie – a patrične si na nich a na svoje 
charizmatičnosti zakladajú – ale Ježišovi osobne sú neznámi, 
lebo s Ním nikdy nevytvorili skutočné spoločenstvo, nikdy 
nenabrali odvahu odísť za Ježišom do Jeho vlasti v Nebi 
a začať sa s Ním učiť Novému Životu! Začať týmto 
„vpustením“ môžeme – ale rozhodujúce, aby sme potom 
pokračovali odchodom za Ježišom. Ten je rozhodujúci 
a podstatný! 

Apropo: Ako sme na tom my? Neplatí to aj o nás? A ak hej – 
čo s tým? 

Len majme odvahu! 

Váš Inky 

 

 

 

 

 

 

 


