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„ 46 Kým ešte hovoril zástupom, vonku stála jeho matka a 
bratia a chceli sa s ním rozprávať. 47 Ktosi mu povedal: 
„Vonku stojí tvoja matka a tvoji bratia a chcú sa s tebou 
rozprávať.“ 48 On však odvetil tomu, čo mu to vravel: „Kto je 
moja matka a kto sú moji bratia?“ 49 Vystrel ruku nad svojich 
učeníkov a povedal: „Hľa, moja matka a moji bratia. 50 Lebo 
každý, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach je môj 
brat i sestra i matka.“ 

(Mt 12,46–50) 

 

 

Milí bratia a sestry! 

Život s Ježišom znamená v konečnom dôsledku žiť v Nebi. 
Už tu na Zemi. V čom spočíva podstata tohto Neba, to krásne 
vyjadruje úvodný úryvok z Evanjelia. Skúste si ho predstaviť 
napríklad ako takýto dialóg: 

• Za Ježišom prídu nejakí ľudia a povedia Mu: „Vonku stojí 
tvoja matka a tvoji bratia a chcú sa s tebou rozprávať.“ 

• Ježiš sa ich opýta: „Hm, a podľa čoho ste prišli na to, že 
práve toto sú moji príbuzní, moja rodina?“ 

• A tí ľudia zvonka odpovedajú: „No, samozrejme, že sú! 
Stačí sa predsa pozrieť do matriky, do rodokmeňov! Sú 
z Tvojej rodiny, do ktorej si sa narodil! Čím iným by mohli 
byť, ako Tvojimi pokrvnými a príbuznými, Tvojou rodinou?“ 

A sme v jadre problému: Môže byť skutočné príbuzenstvo 
založené na niečom tak mechanickom a povrchnom, ako je 
nejaký telesný, biologický súvis medzi dvoma ľuďmi? Stačí na 
to, aby niekto bol otcom, alebo matkou to, že niekoho 
splodili? Neobsahuje pojem „otec“ a „matka“ niečo omnoho 
viac: lásku, porozumenie, zodpovednosť a tak? Alebo 
manželstvo: stačí na definovanie pojmu „manžel“ a 
„manželka“ to, že žijú v jednom byte, jedia z jednej váry 
a majú spoločné priezvisko? Nie sú tieto pojmy skôr 
o vzájomnej láske a jednote? 

Ak teda na manželstvo nestačí nahnať dvoch ľudí do jedného 
bytu a nechať ich podpísať sobášnu zápisnicu, ale chce to 
omnoho viac: vnútornú jednotu, súlad a súzvuk dvoch sŕdc; 
potom to isté platí aj o kresťanstve, ktoré je tiež vzťahom: 
vzťahom Otca a syna, Ženícha a nevesty i Brata s bratmi 
a sestrami zároveň. Nikdy naň preto nemôže stačiť to, že sme 
absolvovali povinné rituály krstu a prvého svätého prijímania, 
v nedeľu navštívime bohoslužby a ráno a večer si odbavíme 
obligátny modlitbový rituálik, prípadne pridáme iné splnené 
„náboženské povinnosti“. Na kresťanstvo je takisto potrebné 
viac: súlad a súzvuk dvoch sŕdc, srdca človeka a srdca Boha, 
ktoré bijú v jednom rytme a v jednej láske hľadia jedným 
smerom. 

Presne na toto, myslím, naráža Ježiš. Dobre si všimnime, čo 
Ježiš hovorí ďalej: 

• „Každý, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach je 
môj brat i sestra i matka.“. Prečo? 

Viete si predstaviť vnútornú jednotu dvoch ľudí s úplne 
odlišnými myšlienkami, predstavami, cieľmi a životnými 
cestami? Skúste si to len predstaviť: Ako by asi mohli žiť vo 
vnútornej harmónii napríklad manželka, ktorá žije pre more, 
jachting a potápanie a trpí závratmi a fóbiou z výšok; a na 
druhej strane manžel, ktorý nevie plávať, nenávidí more a žije 
pre lietanie, paraglajding a skoky na padáku? Ako by asi 
vyzeral ich spoločný život a zdieľanie sa? Neboli by si títo 
dvaja ľudia napriek všetkej snahe takmer cudzí, so životnými 
cestami, ktoré sa úplne míňajú? Alebo ešte viac: Vedeli by ste 
si predstaviť hlboko harmonickú jednotu manželov, kde 
manželka je presvedčeným zástancom myšlienok nenásilia á la 
Gándhí a manžel súčasne presvedčený marxistický terorista, 
pevne veriaci v krvavú revolúciu ako jedinú cestu k „svetlej 
budúcnosti“? Ja teda nie… 

K tomu, aby vnútorná jednota a harmónia mohla 
vzniknúť, je potrebná aj iná jednota: jednota názorov, 
jednota hodnôt, jednota cieľov a jednota životnej cesty… 
znamená to mať spoločné záujmy, spoločných známych, 
spoločný priateľov, spoločné lásky… a na tomto základe 
potom môže postupne vyrásť aj tá nádherná vnútorná jednota, 
harmónia, súzvuk, všetko to krásne, krehké a pritom tak 
nádherné, jednoducho to, čo robí lásku láskou!  

Práve táto láska, táto vnútorná jednota, harmónia, súzvuk 
a vnútorné splynutie dvoch osôb do jednej sú tým, čo robí 
manželstvo, rodičovstvo, či skutočné priateľstvo 
napĺňajúcou a krajnou skúsenosťou najväčšej nádhery, 
aká vôbec jestvuje! 

A teraz si ešte raz zopakujme Ježišove slová: „ ‚Kto je moja 
matka a kto sú moji bratia?‘ 49 Vystrel ruku nad svojich 
učeníkov a povedal: ‚Hľa, moja matka a moji bratia. 50 Lebo 
každý, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach je môj 
brat i sestra i matka.‘“ (Mt 12,48b–50). V skratke Ježiš hovorí 
toto: 

• Ja a Otec sme jedno. To znamená, že moja a Otcova vôľa 
sú takisto jedno. „Mojím pokrmom je plniť vôľu toho, ktorý ma 
poslal a dokonať jeho dielo.“ (Jn 4,34), vysvetľuje učeníkom. 
V tom spočíva nádhera a krása blaženého života Trojice: 
v nekonečnej jednote nekonečnej Lásky troch Osôb, ktoré sú 
tak jedno, až sú Jedno! 

• Nebo potom spočíva v účasti na tejto Jednote s Ježišom 
a skrze Ježiša s Otcom. Katechizmus Katolíckej cirkvi hovorí 
hneď vo svojom samom prvom bode: „Boh, nekonečne 
dokonalý a blažený sám v sebe, podľa  celkom milostivého 
plánu slobodne stvoril človeka, aby mu dal  účasť na svojom 
blaženom živote.“  (KKC 1). A potom konkretizuje: „Milosťou 
Krstu "v mene Otca i Syna i Ducha Svätého" sme  pozvaní mať 
účasť na živote Najblaženejšej Trojice, už tu  v temnote viery, i 
po smrti vo večnom jase.“ (KKC 265). Nakoniec, sám Ježiš sa 
za nás modlil slovami: „20 No neprosím len za nich, ale aj za 
tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa, 21 aby všetci boli jedno, 
ako ty, Otče vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás, aby svet 
uveril, že si ma ty poslal. 22 A slávu, ktorú si ty dal mne, ja som 
dal im, aby boli jedno, ako sme my jedno - 23 ja v nich a ty vo 
mne.“ (Jn 17,20–23). V centre je teda jednota Lásky. 



• No a – ako sme už spoznali – táto vnútorná jednota 
Lásky je skutočnou vnútornou bytostnou jednotou dvoch 
osôb, ktoré tak už sú „dvaja v jednom tele“. Zahŕňa úplne 
celú bytosť. Ak by nezahŕňala celú bytosť človeka, nebola 
by už božská. Nebola by Nebom. 

- To je dôvod, prečo sa Ježiš človekom ako my naozaj stal, 
úplne, do dôsledkov a so všetkým, čo k tomu patrí! 

- A teraz je rad na nás, aby sme sa rovnako úplne a do 
dôsledkov stali Božími synmi a dcérami. Aby sme úplne prijali 
za svoju Ježišovu Cestu, Ježišove hodnoty, názory, myšlienky, 
poslanie, ciele… všetko! Pretože sme to my, kto chceme 
a túžime mať podiel na blaženom živote Ježiša Krista, nie 
naopak. Preto je na nás a v našom záujme sa v tomto všetkom 
Ježišovi pripodobniť a zjednotiť sa s Ním. Ak je teda 
Ježišovým „pokrmom“ plniť vôľu, túžby a želania svojho 
milovaného Otca v Nebi, potom to isté platí aj pre nás: 
zamilovať si Ježišovho (a nášho) Otca a hlboko sa s Ním 
zjednotiť. Preto Ježiš konštatuje: „každý, kto plní vôľu môjho 
Otca, ktorý je na nebesiach je môj brat i sestra i matka.“ Ak 
by sme sa totiž v tomto odlišovali, ak by Ježiš sledoval cestu 
svojho Otca a napĺňal Jeho plán lásky – a súčasne my by sme 
sledovali cestu sebectva, presadzovania seba, súperenia, ba 
dokonca zla, hnevu a hriechu vôbec – ako by sme si s Ním 
mohli vôbec porozumieť? O hlbokej a bytostnej jednote, 
súzvuku a harmónii Neba už ani nasnívajúc…! „5Zmýšľajte 
tak ako Kristus Ježiš!“, nabáda Pavol a vie, čo hovorí… 

 

DO PRAXE: 

• Láska sa nakoniec vždy prejavuje tým, že si začíname 
stále viac a viac všímať milovaného pre neho samotného. 
Nie je to inak ani voči Bohu. Kým sa tak stane, je Boh pre nás 
v podstate iba „dojná krava“ a naša modlitba je vlastne iba 
pokusom presvedčiť Boha, aby poslúžil našim  záujmom 
podľa našich vlastných predstáv. Nezaujíma nás Boh kvôli 
Nemu samému, ba nezaujíma nás vôbec. Jediné, čo nás 
skutočne zaujíma, sú Božie dary, ktoré od Neho dúfame 
vymámiť a Boh nás interesuje iba ako možný pôvodca týchto 
darov. Láska ale spôsobuje, že sa stále viac začíname zaujímať 
o samotného Boha. V modlitbe stále menej hovoríme, stále 
menej hľadíme na seba – a stále viac sa pýtame a viac si 
všímame Boha ako takého. Stále viac Ho skúmame, 
prenikáme do Jeho myslenia, do Jeho Života, nechávame sa 
Ním fascinovať… Presne toto sa ukrýva za pojmom 
„ rozjímanie“ a „rozjímavá modlitba“. Nie nadarmo práve túto 
zmenu považuje sv. Terézia Veľká za začiatok skutočného 
kresťanského života. Ale to už vieme, že? 

• Láska je jednota. Podmienkou jednoty je samozrejme 
jednota samotná: „ 10 Prosím vás, bratia, pre meno nášho 
Pána Ježiša Krista, všetci hovorte to isté, aby neboli medzi 
vami roztržky, ale aby ste boli dokonalí v rovnakom zmýšľaní 
a v rovnakom úsudku.“ (1 Kor 1,10) – týmito slovami pozýva 
Korinťanov k láske apoštol Pavol. Výstižné. Inde hovorí 
podobne: „Zmýšľajte rovnako, rovnako milujte, buďte jedna 
duša a jedna myseľ!“ (Flp 2,2). Takto sa prejavuje láska medzi 
ľuďmi, ale rovnaké pravidlá platia aj o láske človeka k Bohu. 
Je to nakoniec jedna a tá istá jediná láska… 

• Kresťanský život tak nie je vo svojej podstate ničím 
iným, než postupným prenikaním do Božieho zmýšľania, 
jeho osvojovaním si, uskutočňovaním a následne neustálym 
zjednocovaním sa s Ježišom. Toto je cieľ. Od okamihu 
obrátenia až do okamihu smrti sme v škole, kde sa učíme 
z lásky k Ježišovi a z túžby po jednote s Ním zmýšľať, konať 

a kráčať rovnako, ako On, aby sme tak s Ním – ako nevesta so 
svojim Ženíchom – mohli ustanoviť skutočnú jednotu života, 
jednotu dvoch bytostí, ktoré sú jedno! 

• Vyžaduje to od nás radikálne rozhodnutie nasledovať 
Ježiša. Je to nakoniec jednoduché a pochopiteľné: milujeme 
Ho a preto sa k tomu rozhodujeme presne v zmysle slov 
Písma, ktoré o takejto láske hovorí: „Preto muž zanechá otca i 
matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom 
tele. 32 Toto tajomstvo je veľké; ja hovorím o Kristovi a 
Cirkvi.“ (Ef 5,31n). Pripodobňovanie Ježišovi nás totiž naozaj 
privedie presne k tomuto: k opusteniu všetkého, čo sme 
doteraz ako ľudia vyznávali a k prijatiu úplne nového života, 
stojaceho na úplne nových názoroch, hodnotách a zásadách, 
úplne novom pohľade na život, v úplne nových a odlišných 
životných cieľoch a prioritách… To, čo bolo predtým 
normálne už normálne nie je a to, čo sa včera zdalo byť 
fanatické a bláznivé, sa dnes stáva prirodzené, normálne 
a jediné rozumné. O našom živote tak začne na 100% platiť 
ono biblické: „Hľa, všetko robím nové.“ (Zjv 21,5). Ak 
nemáme v sebe odvahu takto úplne postaviť na hlavu 
a premeniť celý náš život, nedokážeme to! 

• Toto pripodobňovanie sa Ježišovi je ovocím Lásky 
k Nemu. Postupnosť je potom takáto: 

o  Spoznanie Božej Lásky k nám – Evanjelium 

o  Uverenie Bohu a Jeho Láske 

o  Zamilovanie sa 

o  Rozhodnutie nasledovať Ho z Lásky k Nemu, 
nie z nejakej zištnej túžby po „spáse“, či 
„odmene“.  

o  Pripodobňovanie sa Ježišovi ako konkrétne 
uskutočnenie a forma nasledovania. 

Práve táto láska je to, čo nám dáva odvahu, odhodlanie a guráž 
k tejto radikálnej premene celého života od jeho samého 
základu. Bez nej si to vážne neviem nijakovsky predstaviť. 
Bez opravdivej viery a opravdivej lásky sa nikdy 
neodhodláme k takémuto radikálnemu a bytostnému kroku! 
Obyčajná zištná „túžba po spáse“ bude vždy hľadať 
kompromis a vždy sa bude pýtať, „koľko ešte musím urobiť“, 
aby ma Boh spasil a čo „už nemusím“ a v čom si môžem 
zachovať svoj starý život a staré myslenie. Je asi zbytočné 
pripomenúť, že samotný tento postoj sa so spásou, 
spočívajúcou v jednote lásky, podstatne vylučuje… Jedine 
láska dokáže nasledovať milovaného úplne a radikálne. 

• No a Cirkev – to je potom inšpirujúce spoločenstvo 
ľudí, ktorí majú túto jedinú túžbu, jedinú lásku, kráčajú po 
jednej a tej istej ceste, prekonávajú podobné problémy 
a ťažkosti, delia sa so skúsenosťami a poznaním, ktoré našli 
a spoločne sa na tejto ceste podporujú. A, prirodzene, delia sa 
aj s tým, čo si deň za dňom stále viac a viac osvojujú: Nebo, 
skutočný nebeský život! Inými slovami – je to ozajstná 
komunita, v ktorej sú mnohí spolu jedno telo a jedna duša… 

Váš Inky 


