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„ 19 Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich moľ a hrdza 
ničia a kde sa zlodeji dobýjajú a kradnú. 20 V nebi si 
zhromažďujte poklady; tam ich neničí ani moľ ani hrdza a tam 
sa zlodeji nedobýjajú a nekradnú. 21 Lebo kde je tvoj poklad, 
tam bude aj tvoje srdce.“  

(Mt 6,19.21) 

 

 

Milí bratia a sestry! 

Viete, v čom je rozdiel medzi malým dieťaťom a medzi 
dospelým človekom? Okrem iného aj v tom, že malé dieťa 
ešte nedokáže rátať s budúcnosťou. Iste, malé dieťa je na 
budúcnosť svojim spôsobom zamerané: sníva o nej, 
predstavuje si, čím raz, v budúcnosti, bude. Ale táto 
budúcnosť je v ríši rovnako vzdialenej, ako rozprávky, ktoré 
počúva od mamy. Je „tam“, kdesi ďaleko a preč. Hlavne ale 
nemá nič spoločné so súčasnosťou. V praxi malé dieťa žije len 
pre prítomnosť. A prítomnosť – to je hračka, ktorú drží v ruke 
a s ktorou sa práve hrá. Preto malé deti nechodia do školy: 
Ako by pochopili, že teraz musia odložiť príjemné hranie sa 
a začať sa učiť, aby raz, potom, mohli získať niečo, čo im 
pripadá tak vzdialené, až je to nereálne? 

Jeden zo znakov dospelosti je to, že dokážeme na svoj život 
hľadieť s perspektívou, ktorá mu dáva svoj špecifický 
význam.  

Aby sme to pochopili ešte lepšie: 

Predstavte si študenta, ktorý je z nejakého dôvodu 
presvedčený, že maturita = koniec jeho života. Proste po 
maturite už nič nejestvuje. Maturitou sa všetko skončí. Ako sa 
bude tento mladý človek stavať k takej veci, ako je učenie sa? 
Obávam sa, že veľmi negatívne. Načo sa predsa učiť? K čomu 
je to dobré? Aj tak maturitou všetko skončí! Nemá zmysel 
myslieť na to, čo bude potom. Treba si užiť svoj život tu 
a teraz, pretože nič iné nejestvuje! 

Je to pokrútený pohľad na život? Iste. Pokrútený preto, že po 
štyroch rokoch na strednej škole príde najmenej päťdesiat 
rokov skutočného života so skutočnými šancami, 
príležitosťami a možnosťami. Života, ktorý dáva šancu na 
hviezdnu kariéru rovnako, ako dokáže kruto a nemilosrdne 
zraziť človeka až na dno. A ako bolo povedané v istom filme: 
„Šťastie praje pripraveným…“ 

My sa ale teraz dostávame k inej dôležitej veci: 

• Ak Nebo nejestvuje, potom náš život končí smrťou. Tou 
telesnou. Je smiešne uvažovať nad tým, čo bude po smrti, 
pretože po smrti nejestvuje nič, iba tma a nevedomie. Tento 
život, ten telesný, tu, na Zemi, je preto jediné, čo jestvuje. Je 
teda samozrejmé, že jediné, o čo by nám malo ísť, je užiť si 
maximum toho, čo si užiť môžeme. Čo iné? Život je absolútna 
hodnota, nikdy sa už nevráti. Niet nič vzácnejšie. Raz sa stratí 
a čo si neužijeme teraz, neužijeme si už nikdy. Gaudeamus 
igitur…, radujme sa teda, lebo raz zostarneme a bude po 
radosti, po všetkom. Koniec… 

• Ak ale Nebo jestvuje… ak naozaj jestvuje nejaká večnosť 
a nejaký život po živote tu, na zemi, potom sa situácia 
podstatne mení. Potom tento život tu, na zemi, je len malý 
záblesk v porovnaní so skutočným životom. Ba, vlastne, ono 
to ani nie je život v plnom zmysle slova. Je to skôr niečo ako 
prenatálne obdobie. Čas pred skutočným narodením sa pre 
skutočný život. „Vstupujem do života…“ – myslím, že sú to 
slová sv. Terezky, keď zomierala. Pardón… keď sa rodila do 
života. Pretože potom smrť je narodením sa. Narodením sa 
pre skutočný život. A potom jediné, na čom naozaj záleží, je 
ten život, ku ktorému sa každým okamihom blížime. 
Sedemdesiat alebo osemdesiat rokov žijeme tu, na zemi, ako 
plod, rozvíjajúci sa do podoby Božieho syna, či Božej dcéry. 
A potom, keď sa čas naplní, rodíme sa do života. 

To je zrazu nová, ohromujúca perspektíva. Skúste si to len 
predstaviť! Pozrite sa hneď teraz na seba, na svoje telo, na 
svoje ruky… pozrite sa, urobte to! A teraz si povedzte: „Ja, ja 
skutočne už zakrátko vstúpim do života, v ktorom budem ako 
Boh. Táto planéta, Slnko, Galaxia, celý vesmír pre mňa už 
nebude viac, než malou a jednoduchou hračkou, pretože ja už 
zakrátko budem ako Boh!“ Povedzte si to teraz v duchu!  

< chvíľka ticha na povedanie > 

A teraz to povedzte všetci spolu a nahlas, jasne a rázne: „JA SA 

SKUTOČNE UŽ ZAKRÁTKO NARODÍM DO SKUTOČNÉHO A VEČNÉHO 

ŽIVOTA, V KTOROM TÁTO PLANÉTA, SLNKO, GALAXIA, CELÝ VESMÍR 

PRE MŇA UŽ NEBUDÚ VIAC, NEŽ MALOU A JEDNODUCHOU 

HRAČKOU, PRETOŽE JA UŽ BUDEM AKO BOH!“ 

< povedzte si to! Povedzte si to tri krát za sebou, odhodlane 
a presvedčivo! > 

Čo ste cítili? Čo ste cítili, keď ste si to povedali? 

Stavím sa, že to, čo ste cítili, bola úplne iná perspektíva. 
Perspektíva, ako keď väzňa vyvediete von z jeho kobky 
a posadíte do lietadla. Doteraz boli jeho svetom štyri múry, 
pričňa a záchod v kúte. A teraz zrazu vidí obrovský svet, plný 
farieb, plný svetla, rozľahlý a široký – a väzenie, tá jeho 
kobka, jeho dovtedajší svet, sa scvrkla na niečo malé, sotva 
viditeľné, zanedbateľné, doslova smiešne… Žiť pre tanier 
vodnatej väzenskej polievky a považovať za šťastie, keď v nej 
pláva kúsok mäsa? Z tohto úchvatného pohľadu naozaj 
smiešne…  

„Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal 
evanjelium chudobným. Poslal ma oznámiť zajatým, že budú 
prepustení, a slepým, že budú vidieť; utláčaných prepustiť na 
slobodu  19 a ohlásiť Pánov milostivý rok.“ hovorí Ježiš. Ježiš 
prišiel preto, aby sme videli a chápali. Aby sme pochopili, 
k čomu vlastne je tento život tu, na zemi. 

Z Ježišovej perspektívy tento život tu, na zemi, je 
zanedbateľný a kľúčovo dôležitý zároveň. Presne ako život 
študenta… 

• Študentské roky sú krátke a z hľadiska celého života je 
vrcholom hlúposti preflákať ich na úkor neporovnateľne 
dlhšieho obdobia, ktoré príde potom. Naopak, študent – aspoň 
ten inteligentný a rozumný – vie, že ak sa na niekoľko málo 
rokov zaprie a sústredí na štúdium, potom bude roky a roky 



zbierať mnohonásobné ovocie svojej malej obety. „18 A 
myslím, že utrpenia tohto času nie sú hodné porovnávania s 
budúcou slávou, ktorá sa na nás má zjaviť.“ (Rim 8,18), 
uvažuje Pavol rovnako o našom pozemskom živote. Pavol vie, 
že tu, na zemi, sme vlastne študenti. Učíme sa žiť a konať 
ako Boží synovia a dcéry, učíme sa byť ako Boh. Učíme sa 
to preto, že tam, „hore“, nás už čaká trón Božích synov a dcér, 
trón samého Boha. „12 Ak vytrváme, s ním budeme aj 
kraľovať.“ (2 Tim 2,12). Ktorý blázon by zanedbal túto 
jednoduchú úlohu: naučiť sa byť Bohom? Ktorý blázon by 
kvôli nekonečne malému okamihu – púhym, povedzme 
päťdesiatim rokom – obetoval večnosť? Kto by kvôli záchrane 
haliera obetoval miliardy? A tak z tohto hľadiska je tento 
život na zemi vlastne nedôležitý. Je to malé, krátke 
prechodné obdobie, okamih prípravy na skutočný vstup do 
života! Má nejaký zmysel sa kvôli nemu trápiť? Má zmysel 
starať sa a trápiť sa o také smiešne veci, ako je jedlo a pitie, 
ako je nepríjemný sused, či posmech od kamarátov? Alebo 
dokonca prenasledovanie? Utrpenie? Má to zmysel? Veď je to 
len chvíľka. Okamih. A potom, potom to skončí a začne sa 
skutočný ŽIVOT! Načo sa teda vzrušovať nad takýmito 
maličkosťami? „1 Nech sa vám srdce nevzrušuje! Veríte v 
Boha, verte aj vo mňa. 2 V dome môjho Otca je mnoho 
príbytkov. Keby to tak nebolo bol by som vám povedal, že vám 
idem pripraviť miesto?! 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.“ (Jn 14,1-3), 
hovorí Ježiš a myslí presne na toto… 

• Študentské roky sú ale zároveň kľúčovo dôležité. Veď 
v nich sa kladú základy pre celý ďalší život. Veď ak zlyháme 
na škole, je tým poznačený celý náš život! Nie je to rovnako aj 
v prípade tohto pozemského života ako celku? „26 Veď čo 
osoží človekovi, keby aj celý svet získal, a svojej duši by 
uškodil?! Alebo za čo vymení človek svoju dušu?!“ (Mt 16,26), 
uvažuje Ježiš a má pravdu. Ak Nebo jestvuje, potom žijeme 
jedine na to, aby sme uverili a skrze vieru boli premenení. 
A cieľ premenenia? „My všetci s odhalenou tvárou hľadíme 
ako v zrkadle na Pánovu slávu a Pánov Duch nás premieňa na 
taký istý, čoraz slávnejší obraz.“ (2 Kor 3,18), hovorí Pavol. 
A Ježiš potvrdzuje: „48 Vy teda buďte dokonalí, ako je 
dokonalý váš nebeský Otec.“ (Mt 5,48). Je to dôležité. Boh nie 
je blažený preto, že žije večne a je nesmrteľný. Je blažený 
preto, že tento nekonečný a večný život žije určitým 
spôsobom: v komunite dokonalej a nekonečnej lásky, bez 
strachu, bez obáv, bez bolesti a zranení. V tom je jadro 
blaženosti. Nie v nesmrteľnosti, veď nesmrteľní sú aj diabli, aj 
zatratení úbožiaci v Pekle… Boh nám v Ježišovi dal dôkaz 
svojej lásky. Ak jej uveríme, táto viera nás uzdraví z každého 
strachu, veď „dokonalá láska vyháňa strach“ (1 Jn 4,18). 
A potom, oslobodených, nás Boh pozýva k tomu, čo už 
konečne začína byť v našich silách: k dokonalosti, 
spočívajúcej v blaženosti lásky. „3 Čo bolo nemožné zákonu 
pre slabosť ľudskej prirodzenosti, to uskutočnil Boh, keď pre 
hriech poslal svojho Syna v tele podobnom hriešnemu a v tele 
odsúdil hriech“ (Rim 8,3), potvrdzuje Pavol. Oslobodení 
v Kristovi naozaj sme schopní byť ako Boh. A teraz ide 
o to, aby sme sa to aj naučili.  Aby sme sa naučili milovať 
ako Boh. Nehovorí Ježiš: „34 Nové prikázanie vám dávam, aby 
ste sa milovali navzájom. Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, 
ako som ja miloval vás.“ (Jn 13,34)? Je to láska krajná, láska 
ochotná obetovať sa, láska ochotná trpieť a položiť život za 
milovaného. To je „maturita“ lásky, záverečná „štátna 
skúška“ kresťanstva, vedúca k diplomu Božích synov 
a dcér: zomrieť z lásky, obetovať sa. Je to skúška, ktorá 
bola nevyhnutná aj pre Ježiša ako človeka, veď Biblia 
o Kristovi hovorí: „10 Veď sa patrilo, aby ten, pre ktorého je 

všetko a skrze ktorého je všetko, ktorý priviedol mnoho synov 
do slávy, zdokonalil pôvodcu ich spásy utrpením.“ (Hebr 
2,10). A je, samozrejme, nevyhnutná aj pre nás: „16 Čo je 
láska, poznali sme z toho, že on položil za nás svoj život. Aj my 
sme povinní dávať život za bratov.“ (1 Jn 3,16). Pretože práve 
takáto láska je podstatou Božej blaženosti. Boh miluje sám 
seba v kruhu Trojice práve takouto láskou. Mať podiel na 
Jeho živote znamená byť takouto láskou nielen milovaný – 
a Boh za nás skutočne zomrel! – ale takouto láskou aj 
milovať! Toto je obsah nášho štúdia na Božích synov 
a dcéry: nasledovať Ježiša až na smrť lásky. „Kto chce ísť za 
mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma.“ 
(Mt 16,24). Ježišov kríž – to nebola choroba, ani iná 
nepriazeň. To bol nástroj, na ktorom sám seba obetoval na 
smrť kvôli tým, ktorých miloval do krajnosti. Kvôli nám… 

Pre človeka, ktorý nemá túto perspektívu, pre človeka, 
ktorému sa život končí v sedemdesiatke smrťou, pre 
takéhoto človeka je tento pohľad, samozrejme, 
bláznovstvom. „18 Lebo slovo kríža je bláznovstvom pre tých 
čo idú do záhuby.“ (1 Kor 1,18). Pre neho je takýto pohľad 
rovnako deformovaný a bláznivý, ako je bláznivá požiadavka 
učiť sa pre študenta, ktorý za koniec života považuje maturitu. 
Alebo pre dieťa, keď od neho chcete, aby sa zrieklo 
skutočného hrania sa s autíčkom kvôli akejsi vzdialenej 
budúcnosti, nie reálnejšej, než sen… 

Pre človeka, žijúceho v nádeji, plynúcej z Krista, je svet 
zrazu úplne iný. To, čo bolo absolútne, sa zrazu stáva 
nedôležitým, to čo bol strašné, sa zrazu stáva radostne 
očakávaným, kde bol smútok, tam je nádej… a to, čo ešte 
včera škrelo a plnilo hnevom, či beznádejou, už dnes nestojí 
ani za stratené slovo… Je to úplne nová perspektíva… Z jej 
pohľadu sú život, pachtenie sa a hodnoty neveriaceho človeka 
naprosto nepochopiteľné, nerozumné, áno, bláznivé!  

Preto si tieto dve skupiny ľudí nikdy neporozumejú. 
Možno ešte kresťan vie trochu pochopiť pohľad toho druhého, 
veď aj sám kedysi žil takto, bez nádeje, plný zármutku, plný 
hnevu, strachu, nedôvery a nezmyselnosti… Ale ako môže ten 
druhý pochopiť kresťana? Veď ním nikdy nebol. Pre neho 
veriaci človek bude vždy bláznom, fanatikom, podivínom… 
Čudujete sa, že cieľom súčasnej, v praxi nekresťanskej, 
Európy je oddeliť nielen Cirkev, ale aj náboženstvo od 
politiky, od štátu, od verejného diania? Čudujete sa? Ja nie… 

Na druhej strane: bez tejto perspektívy sa i kresťanstvo 
redukuje na obyčajný folklór.  Perspektíva Neba, 
porozumenie významu a zmyslu tohto „pred-života“ na zemi, 
je pre pochopenie Ježišovej radostnej zvesti a vôbec pre 
schopnosť žitia Ježišovho modelu života rovnako podstatná, 
ako viera v Božiu Lásku, zjavenú cez Kríž na Golgote! Nie 
nadarmo Biblia vraví, že Božia Láska sa zjavila dvoma 
spôsobmi, v dvoch rozmeroch: v kríži a v povolaní 
k večnému životu Božích synov a dcér. Jánovo Evanjelium 
hovorí: „16 Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho 
jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale 
aby mal večný život.“ (Jn 3,16). A v listoch Ján zase hovorí 
oboje. Najprv: „10 Láska je v tom, že nie my sme milovali 
Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho Syna ako zmiernu 
obetu za naše hriechy.“ (1 Jn 4,10). A potom: „1 Pozrite, akú 
veľkú lásku nám daroval Otec: voláme sa Božími deťmi a nimi 
aj sme. Preto nás svet nepozná, že nepoznal jeho. 2 Milovaní, 
teraz sme Božími deťmi, a ešte sa neukázalo, čím budeme. 
Vieme však, že keď sa on zjaví, budeme mu podobní, lebo ho 
budeme vidieť takého, aký je.“ (1 Jn 3,1n). Je na čase uveriť. 
Jednému i druhému… 

Váš Inky 


