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„ 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.“  

(Mt 7,24-27) 

 

 

Milí bratia a sestry! 

Predstavte si teraz, že Váš boj a zápas o vieru sa pomaly chýli 
ku koncu. Celé dni, ba viac, celé týždne a mesiace, dokonca 
možno roky ste narážali na svoj strach, na svoju nedôveru, na 
hlboko v srdci zakorenenú skepsu, zdedenú po svete, do 
ktorého ste sa narodili a v ktorom žijete a ktorý je ohľadom 
Boha krajne skeptický a nedôverčivý. Hlboko v sebe ste znova 
a znova objavovali pevne zakorenený strach zo sklamania 
a z neho plynúcej bolesti…Vaše srdce sa zdráhalo poddať 
faktom, zdráhalo sa kapitulovať pred zvesťou o vskutku 
neuveriteľnej Božej Láske, zdráhalo sa vzdať na pohľad 
pevnej pôdy vnútornej skepsy, založenej na premise: Ak v nič 
nedúfam, v ničom sa nesklamem; ak sa na nikoho 
nespoľahnem, nikto ma nepodrazí… Zvykli sme si na život 
bez viditeľnej prítomnosti Boha a zvyk sa opúšťa iba veľmi 
ťažko… 

Boj sa ale chýli ku koncu. Viera, tá skutočná viera srdca, je 
na dosah ruky. Cítite sa ako na prahu dverí, ktoré sa už-už idú 
otvoriť do oslepujúceho Svetla za nimi. A na konci tohto 
zápasu, na samom prahu týchto dverí, začínate v sebe cítiť 
naliehavé volanie: Volanie k tomu, aby ste svoju vieru 
začali navonok uskutočňovať… 

Je to vlastne úplne normálne. To, v čo veríme, vždy 
a zásadne vyjadrujeme navonok: 

• SLOVAMI : Ak ste si o niečom úplne istí, potom Vám 
nerobí problém o tom naplno a sebavedome hovoriť. Ale ak si 
o niečom istí nie ste, ak sa bojíte výsmechu z toho, že by ste 
azda mohli povedať nejakú hlúposť… potom radšej mlčíte. 
Neistota nabáda skôr mlčať a nechať si veci pre seba. Naopak, 
istota, jasné a presvedčivé poznanie, vedú k tomu, že o tom, čo 
poznáme, naplno hovoríme. A potom, okrem slov, 
vyjadrujeme svoje presvedčenie samozrejme… 

• SKUTKAMI . Ak niečomu veríme, konáme podľa toho. 
Ak veríme, že ľad na jazere je pevný, potom tam bez bázne 
skočíme a pokojne na ňom budeme nielen korčuľovať, ale aj 
skákať, dupať a tancovať. Je predsa pevný! Ak ale v jeho 
pevnosť neveríme – potom sa naň ani len neodvážime stúpiť. 
A ak aj, tak len tak ustráchane, opatrne, len tu, na krajíčku – 
a potom sa s uľahčením vrátime naspäť do bezpečia, na breh. 

Naša viera, naše presvedčenie, sa stávajú skutočnými 
vtedy, ak sa „prelejú“ najprv z rozumu a intelektu (rovina 
názoru) do roviny srdca a vnútra (rovina viery 
a presvedčenia) a nakoniec, ako spečatenie procesu 

uverenia, do poslednej roviny, roviny vyjadrenia v slovách 
a skutkoch! Presne takto to cítili nakoniec aj apoštoli, 
napríklad Peter a Ján, keď vo Veľrade vyznávajú: „My 
nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli a počuli.“ (Sk 4,20). 

Platí teda nielen to, že dospelá a skutočná viera sa navonok 
prejavuje úplne prirodzene a samozrejme slovami a skutkami; 
ale platí aj to, že viera sa skutočnou stáva až vtedy, ak sa 
odvážime vyjadriť ju jasne a sebavedome navonok slovami 
a následne aj životom podľa toho, čomu sme uverili! Ak by 
sme to nedokázali, potom by sme zastali pred samými 
dverami obrátenia. Viera by ešte v našom vnútri chvíľku 
blikala, ale potom by pomaly odumrela a ostala by iba 
spomienka na niečo, čo bolo, ale už nie je… 

A tak tu, na konci, sa strháva posledný a veľmi ľúty boj 
nášho obrátenia: 

• Na jednej strane je to VIERA, ktorá nás naliehavo volá 
k tomu, aby sme ju spečatili zmenou života, keď začneme žiť 
podľa toho, čomu sme uverili; spoločne s vyznaním slovami, 
keď jasne a otvorene vyznáme navonok a verejne svoje pevné 
a zrelé presvedčenie. 

• Na druhej strane je to SVET – súbor všetkých našich 
doterajších zvykov a postojov, s ktorými sme až doteraz žili, 
ktoré sa stali akoby súčasťou našej osobnosti, nášho života 
a presvedčenia, a to natoľko, že vzdať sa ich nám pripadá 
rovnako šialené, ako sa vrhnúť strmhlav do skalnej rokliny… 
Požiadavka viery v nás tak ešte naposledy vyvoláva priam 
panický strach z kroku viery, ku ktorému sa odhodlávame. 
A niet divu: Veď všetko toto naozaj je súčasťou nášho starého 
človeka, našej starej osobnosti. Ak sa toho zriekneme, tak 
potom my – čiže náš starý človek – naozaj zomrieme! Presne 
podľa slov Písma: „Neviete, že všetci, čo sme boli pokrstení v 
Kristovi Ježišovi, v jeho smrť sme boli pokrstení? 4 Krstom 
sme teda s ním boli pochovaní v smrť, aby sme tak, ako bol 
Kristus vzkriesený z mŕtvych Otcovou slávou, aj my žili novým 
životom. 5 Lebo ak sme s ním zrástli a stali sa mu podobnými v 
smrti, tak mu budeme podobní aj v zmŕtvychvstaní. 6 Veď 
vieme, že náš starý človek bol s ním ukrižovaný, aby bolo 
hriešne telo zničené, aby sme už neotročili hriechu. 7 Lebo kto 
zomrel, je ospravedlnený od hriechu. 8 Ale ak sme zomreli s 
Kristom, veríme, že s ním budeme aj žiť. 9 Veď vieme, že 
Kristus vzkriesený z mŕtvych už neumiera, smrť nad ním už 
nepanuje. 10 Lebo keď zomrel, zomrel raz navždy hriechu, ale 
keď žije, žije Bohu. 11 Tak zmýšľajte o sebe aj vy: že ste mŕtvi 
hriechu a žijete Bohu v Kristovi Ježišovi.“ (Rim 6,3-11) 
Musíme zomrieť, teda táto naša stará osobnosť – inak sa 
v nás nenarodí Nový človek, nová osobnosť, stvorená 
podľa Boha! 

Zrejme aj toto je dôvod, prečo sa objavuje v Biblii vždy 
znova a znova jeden a ten istý motív púšte: Izrael opúšťa 
Egypt, potom prežíva tento svoj posledný zápas medzi starým 
a novým na púšti Sinaj a až potom vstupuje do novej reality 
Zasľúbenej zeme. Ježiš podobne medzi svoje povolanie tesára 
a poslanie Mesiáša vkladá štyridsať dní ústrania a samoty na 
púšti. Púšť vyhľadávali aj pustovníci a neskôr si ju „umelo“ 
vytvárali za múrmi kláštorov mnísi. Púšť – to je prázdnota 
medzi Nebom a zemou. Je to pustatina, v ktorej to staré 



odumiera a pripravuje miesto novému, avšak nové ešte naplno 
nevstúpilo. Ján z Kríža to nazýva nocou… 

Čo z toho vyplýva pre nás? 

DO PRAXE: 

• Slová a skutky. Musíme sa „zmieriť“ s tým, že skutočná 
viera a láska smerujú k tomu, aby sa podľa nich zmenil náš 
život. Práve skutky a slová – toto vonkajšie vyústenie 
a vyjadrenie – sú tým rozdielom, oným prahom medzi čisto 
akademickou mienkou a medzi skutočnou a dozretou vierou. 

• Dovoľte skutkom dozrieť! Skutky sú totiž ovocím 
uverenia a otvorenia sa Bohu. Skúste si predstaviť karatistu, 
ktorý ide rukou rozbiť stĺp tehál: Keby len tak prišiel a udrel, 
dolámal by si ruku. Namiesto toho si sadne, medituje, 
sústreďuje sa, pripravuje… a potom, keď to v ňom dozreje, 
náhle zdvihne ruku, udrie – a tehly rozbije! Takto fungujú aj 
kresťanské skutky: Ak sa snažíme konať skutky viery bez 
viery, je to len také povrchné, neúprimné, nemá to v sebe 
žiadnu moc, niekedy to pôsobí až trápne a veľmi vtieravo. Je 
to vlastne forma pokrytectva. Skutočné skutky viery sú celkom 
normálnym a prirodzeným prejavom niečoho, o čom sme už 
vo svojom vnútri presvedčení a čo len akosi normálne 
a prirodzene prejavujeme aj navonok – asi tak prirodzene, ako 
vegetariáni dávajú najavo svoje vegetariánstvo, alebo futbalisti 
svoju zažratosť do futbalu. Najprv je teda potrebné, aby v nás 
dozrela viera, až potom sa môže prejaviť v slovách a skutkoch 
viery! A aj keď to sprvu bude zápas a boj – prejsť od čírej 
vnútornej rodiacej sa viery k dospelej a zrelej viere konanej 
navonok a navonok aj žitej – postupne, keď tento prah 
prekonáme, stanú sa skutky viery čímsi, čo budeme úplne 
normálne a prirodzene žiť a konať, bez toho, aby sme si 
niekde v mysli každú chvíľu hovorili: „No, teraz by som sa 
mal asi zachovať ako kresťan a mal by som urobiť toto 
a toto…“ Nesnažte sa preto za každú cenu „praktizovať 
kresťanstvo“ a „konať kresťanské skutky“ (hlavne apoštolát) 
bez toho, aby ste najprv uverili, len tak, pod tlakom nejakého 
vonkajšieho a často hmlistého pocitu, že ako od kresťanov sa 
niečo také od Vás očakáva, ale pritom bez vnútornej istoty 
a vnútorného presvedčenia viery. Nielenže Vám to veľmi 
nepôjde, ale často ešte narobíte aj tým druhým viac zla, než 
osohu… Aj preto pustovníci spravidla nezačali hneď od 
začiatku s mohutnou apoštolskou a charitatívnou činnosťou, 
ale najprv sa uchýlili do ústrania púšte, aby tam, v samote, 
najprv dozrela ich viera a ich obrátenie. Až potom sa vrátili, 
aby v sile viery, v sile Božej lásky a v sile Božieho Ducha 
poslúžili ostatným ľuďom. Viď napríklad sv. Serafím 
Sárovský… 

• Nové vylučuje staré a tak staré musí zomrieť. Uverenie 
znamená zmenu života, postojov a konania, tie sú ale 
výsledkom hlbokej zmeny nášho vnútorného myslenia 
a celého nášho hodnotového systému, ktorému veríme. 
V podstate to znamená, že naša stará osobnosť musí 
jednoducho odumrieť, aby sa namiesto nej mohla zrodiť 
osobnosť nová… Je to pre nás skutočná smrť. Preto sa v nás 
prebúdza pud sebazáchovy, ktorý tento krok môže značne 
skomplikovať. Treba s tým počítať. 

• Je dôležité uvedomiť si, čo vlastne treba zanechať 
a čomu skutočne musíme zomrieť. Občas sa Ježišove slová 
o zanechaní všetkého chápu vo veľmi pokrútenom zmysle 
a ľudia sa zmätene pýtajú: „To mám teraz zanechať ženu, deti, 
zamestnanie, svoj dom a ísť sa niekam zavrieť a venovať 
nejakému náboženstvu? Veď to je nereálne!“ A majú pravdu. 
Zanechať je totiž potrebné niečo iné. V podstate náš život je 

výsledkom niečoho, čo by sme si mohli nazvať „vektormi“ 
svojho života: snaha niečo dosahovať, niečo, na čom nám 
záleží a od čoho očakávame naplnenie. Túžime po zábave, 
peniazoch, vlastnení rôznych vecí, po uznaní, ocenení, 
vážnosti, či dokonca sláve, po autorite, vplyve, dôležitosti 
a moci, po úspechu… Proste, sú to naše známe pohnútky 
MOCI, SLÁVY, ROZKOŠE, prípadne POMSTY a odplaty za 
krivdy, ktoré cítime. Presne toto je to, čoho je potrebné 
zrieknuť sa: túžby po týchto veciach ako po zdrojoch 
naplnenia. Pozor, nemusí to znamenať zanechanie peňazí a 
majetku, či vplyvného postavenia samotného. Znamená to 
presne toto: Zanechanie zháňania sa za týmito vecami ako za 
zdrojom naplnenia a teda ako za zložkami nášho zmyslu 
života. Presne toto a práve ten dôvod je na tom to dôležité. Je 
to spravidla rozhodnutie odteraz tieto veci naďalej v slobode 
používať – ale už len v onej potrebnej miere. Neočakávať už 
od nich naplnenie a preto sa už za nimi ani nenaháňať. 
Zdrojom naplnenia sa už stáva niekto iný: Boh. 

• Ústranie naozaj pomáha. Staré prostredie, staré zvyky, 
činnosť, ktorú denne stereotypne konáme, ľudia, ktorí nás 
obklopujú a ovplyvňujú – to všetko znovu obnovuje starého 
človeka v nás. Starí mnísi a pustovníci neutekali na púšť len 
tak, z nejakého rozmaru. Veľmi dobre vedeli, že ak odídu 
z tohto starého prostredia na púšť, do pustej prázdnoty, tak je 
smrť starého človeka a zrodenie nového omnoho ľahšie. 
Možno aj preto, že v samote nielen ľahšie odumierajú staré 
návyky, ale ani volanie k slovám a skutkom nie je až tak 
náročné, ako uprostred víriaceho a často nepriateľského sveta. 
Nový človek s novými skutkami tak má čas v pokoji ústrania 
zapustiť korene a zosilnieť. Ak teda jestvuje možnosť, potom 
určitá forma ústrania v tomto období je skutočne užitočná. 
Forma a intenzita tohto ústrania môže byť rôzna: od 
vytvorenia hodiny – dvoch ticha a samoty denne, či aspoň 
týždenne cez duchovné cvičenia (alebo radšej týždeň samoty a 
ticha v niektorom kláštore), alebo rok strávený niekde na 
misiách v zahraničí až po radikálnu zmenu zamestnania, či 
dokonca bydliska… Podstatou ústrania je ale vždy jedno a to 
isté: fyzicky a aspoň na nejaký čas čo najviac odstrániť 
prostredie a zvyky, ktoré odporujú tomuto prechodu cez prah 
dospenia našej viery a prerodu na nového človeka. Na 
spôsobe, akým to urobíme, z tohto hľadiska neveľmi záleží. 
Pôst a obmedzenie televízie tak môže mať lepšie výsledky 
a lepšie fungovať, než odfláknuté duchovné cvičenia, alebo 
bujarý rok kdesi na misiách. Alebo aj nemusí. Záleží od toho, 
ako nami zvolená forma ústrania naozaj funguje.  

Ak ste teda aj Vy práve na prahu svojej púšte, tak potom 
odvahu a do toho! 

Váš Inky 

 


