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Milí bratia a sestry! 

Určite dobre poznáte miesto v Biblii, ktoré hovorí: 

„20 Hľa, stojím pri dverách a klopem. Kto počúvne môj hlas a 
otvorí dvere, k tomu vojdem a budem s ním večerať a on so 
mnou.“ (Zjv 3,20) 

Tento výrok naznačuje, že Ježiš je tu, pri nás, k dispozícii – 
a kedykoľvek Mu otvoríme svoje srdce, vstúpi a my zažijeme 
stretnutie s Ním. V Biblii ale jestvuje aj jeden znepokojujúci 
výrok. Tu je: 

„ „Odchádzam a budete ma hľadať, ale zomriete vo svojom 
hriechu. Kam ja idem, tam vy prísť nemôžete.“ 22 Židia si 
hovorili: „Vari sám seba zabije, že vraví: „Kam ja idem, tam 
vy prísť nemôžete“?“ 23 On im povedal: „Vy ste zdola, ja som 
zhora. Vy ste z tohto sveta, ja nie som z tohto sveta. 24 Preto 
som vám povedal, že zomriete vo svojich hriechoch.““  (Jn 
8,21–24) 

Je znepokojujúci preto, lebo naznačuje, že by to tak nemuselo 
byť vždy. Hovorí totiž o ľuďoch, ktorí Ježiša hľadajú, 
skutočne hľadajú – a nenájdu, pretože vzhľadom na nich je 
Ježiš nie hneď tu, za dverami, ale niekde mimo, 
nedosiahnuteľný! 

Ak sa na toto miesto v Biblii pozrieme pozornejšie, objavíme 
aj príčinu. Ježiš hovorí, že ho Jeho poslucháči nenájdu 
jednoducho preto, že „On je zhora a oni sú zdola“. Sú teda na 
rôznych miestach, vzdialení od seba.  

Prvé, čo by nás pri tom mohlo napadnúť, je, že Ježiš je v Nebi 
a my sme na Zemi. Medzi nami je teda ohromná priepasť, 
ohromná diaľka a preto môžeme síce v Ježiša veriť, modliť sa 
k Nemu, ale nemôžeme Ho stretnúť. Takto to napríklad 
chápali aj moji stredoškoláci na náboženstve, ktorí na ideu 
stretnutia sa so živým a skutočným Ježišom povedali: „To ako 
mám teraz zomrieť a ísť do Neba, aby som sa tam s Ním 
stretol?“ A takto to podvedome chápe aj veľa ostatných 
kresťanov: Ja som jednoducho TU, DOLE a Ježiš je TAM, 
HORE. Preto sa k Nemu modlíme, veríme v Neho, ale 
stretneme Ho až potom, po smrti – možno… ak prídeme do 
Neba… 

V skutočnosti ale tomuto pohľadu odporuje iný Ježišov výrok, 
v ktorom Ježiš hovorí: „1 Ja som pravý vinič a môj Otec je 
vinohradník. 2 On každú ratolesť, ktorá na mne neprináša 
ovocie, odrezáva, a každú, ktorá ovocie prináša, čistí, aby 
prinášala viac ovocia. 3 Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som 
vám povedal. 4 Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ratolesť 
nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak neostane na viniči, 
tak ani vy, ak neostanete vo mne. 5 Ja som vinič, vy ste 
ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; 
lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť.“ (Jn 15,1–5). Ježiš 
v tomto texte predpokladá skutočné, osobné a veľmi hlboké 

spoločenstvo s nami a to už počas nášho pozemského života. 
Aj inde Ježiš priamo sľubuje: „A hľa, ja som s vami po všetky 
dni až do skončenia sveta.“ (Mt 28,20). Toto teda nie je 
vysvetlenie. Ježiš nie je „hore“, ďaleko od nás. Keby bol, 
potom by nikto tu, na Zemi, nemohol byť v Ježišovi a s Ním, 
ani sa s Ním stretnúť. Ježiš ale predpokladá, že takíto ľudia 
budú. Pavol nakoniec otvorene o Bohu hovorí, že „od nikoho 
z nás nie je ďaleko. 28 Lebo v ňom žijeme, hýbeme sa a sme.“ 
(Sk 17,27n).  

Musíme teda nájsť iný spôsob, ako vysvetliť Ježišove slová. 
A Ježiš nám dáva pomôcku, keď hovorí: „zomriete vo 
svojich hriechoch.“  

Ja si to predstavujem nejako takto: Svet je ako 
dvojposchodový dom. 

• Na prízemí je SVET. To, čo Biblia označuje slovom 
„kosmos“ a Svedkovia Jehovovi slovom „systém vecí“ ☺. 
Svet ako určitý systém hodnôt, túžob, spôsobu konania 
a tak. V tomto prípade je to svet postavený na sebectve. 
Ako to funguje, to už vieme: smäd, nespokojnosť, strach – 
a z nich plynúca túžba po naplnení, po presadení sa 
v konkurencii iných ľudí, alebo len túžba uniknúť a na 
chvíľu zabudnúť na tú mizériu sveta. Ježiš mal na mysli 
zrejme toto, keď hovoril, že Jeho poslucháči žijú vo svete 
hriechu a nakoniec v ňom aj zomrú – ak v Neho neuveria. 

• Ježiš sa totiž rozhodol pre poschodie, na ktorom je 
KRÁĽOVSTVO. Božie Kráľovstvo. Postavené na vedomí 
hodnoty a milovanosti. Kráľovstvo, užívajúce si najväčší 
luxus a najrafinovanejšiu všetko prenikajúcu blaženosť: 
milovať a byť milovaný. Darovať sa až do krajnosti a byť 
rovnako obdarovaný… 

Ježiš aj Jeho poslucháči sú teda v jednom a tom istom 
dome – len na rôznych rovinách – poschodiach. Ježiš nie 
je do nich vzdialený, ani nie je nedosiahnuteľný. Je úplne 
blízko. Stačí vyjsť po schodoch – niečo, čo je prístupné 
a možné pre každého – a stretnete sa s Ním. 

Ak ale neplánujeme vystúpiť po schodoch hore, potom je 
pre nás Ježiš nedosiahnuteľný. Môžeme aj celý život Ježiša 
vzývať a volať na tomto dolnom poschodí, môžeme Ho 
hľadať od rána do večera – Ježiš na prízemí nie je. 
Nejestvuje nijaký „sebecký Ježiš“, ktorého by sme mohli 
nájsť tu dole, na prízemí. Túto skutočnosť Ježiš konštatuje 
úplne jasne: „Vy ste zdola, ja som zhora. Vy ste z tohto sveta, 
ja nie som z tohto sveta.“ (Jn 8,23). Jestvuje len Ježiš, ktorý 
miluje až do krajnosti – „Ježiš na poschodí“… 

NA STRETNUTIE S JEŽIŠOM A  NA SPOLOČENSTVO S NÍM JE 
TEDA POTREBNÉ OBRÁTIŤ SA, ZMENI Ť SVOJE MYSLENIE 
(METANOIA ). 



Ozvenu tohto faktu môžeme vidieť na rôznych miestach 
Biblie: 

• „7 Milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha a 
každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha. 8 Kto 
nemiluje, nepoznal Boha, lebo Boh je láska … a kto ostáva v 
láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom.“ (1 Jn 4,7n.16). 
Kým sa nerozhodneme pre životný štýl lásky – teda vyjsť 
z prízemia sebectva na poschodie lásky, dovtedy je poznanie 
Boha a spoločenstvo s Ním pre nás uzavreté! Preto aj 
v úvodnom texte Ježiš hovorí, že ho Židia nenájdu, leda ak by 
sa obrátili a uverili v Neho. 

• „12 Keď budete volať ku mne, keď prídete a budete sa ku 
mne modliť, vyslyším vás. 13 Budete ma hľadať a nájdete ma; 
ak ma budete hľadať celým svojím srdcom, 14 dám sa vám 
nájsť - hovorí Pán.“ (Jer 29,12–14). Všimnite si, že 
podmienkou nájdenia Boha je ochota hľadať Ho celým 
srdcom. Prečo? Ak Boha hľadáme len tak, popri niečom inom 
– napríklad ak Ho hľadáme len ako nejakého pomocníka pri 
dosahovaní našich vlastných, prízemných a sebeckých cieľov 
– potom samozrejme nemáme odvahu ísť Boha hľadať tam, 
kde naozaj je: na poschodie. Nie sme ochotní opustiť prízemie 
a preto je naše hľadanie neúčinné. Boli by sme radi, keby 
namiesto toho radšej Boh zostúpil do nášho sveta a v ňom hral 
podľa našich predstáv a pravidiel ako spojenec nášho hriechu 
a našich vášní, vybičovaných smädom nášho vnútra. To ale do 
úvahy neprichádza, Boh sa nikdy nestane komplicom hriechu 
a sebectva. Na  to, aby sme Boha našli, musíme mať 
odvahu robiť to, čo je podstatou hľadania: hľadať toho 
druhého tam, kde skutočne je. Musíme mať odvahu opustiť 
prízemie a prísť za Bohom hore, na poschodie (v. 12). 

Myslím, že dôležité je ešte jedno: rozlišovať medzi 
schopnosťou a ochotou milovať. Môžem mať pochybnosti 
o svojej schopnosti skutočne Boha milovať a skutočne 
milovať ľudí a klásť svoj život za bratov (1 Jn 3,16). Ale to už 
je dielo Boha, ktoré vo mne bude konať: naučiť ma takto 
milovať až do krajnosti. Z mojej strany je potrebná práve tá 
ochota, rozhodnutie nasledovať Ježiša na Ceste Lásky 
a obety z Lásky, v dôvere v Jeho Slovo.  

• Preto Ježiš hovorí: „24 Veru, veru, hovorím vám: Ak 
pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo. 
Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. 25 Kto miluje svoj život, 

stratí ho, a kto svoj život nenávidí na tomto svete, zachráni si 
ho pre večný život. 26 Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje! 
A kde som ja, tam bude aj môj služobník. Kto bude mne 
slúžiť, toho poctí Otec.“ (Jn 12,24–26). A inde ešte 
konkretizuje: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, 
vezme svoj kríž a nasleduje ma.“ (Mt 16,24). Hádam netreba 
poznamenávať, že v dobe Ježiša Krista nebolo slovo „kríž“ 
synonymom choroby, utrpenia a iných „krížov“, ako tieto 
veci označujeme dnes. V Ježišovi slovo kríž nadobudlo jasný 
a presný význam: zomrieť z lásky za milovaného. V tomto 
zmysle je význam Ježišových slov jasný: Chceš byť so 
mnou? Potom vezmi na plecia kríž a poď so mnou klásť svoj 
život z lásky, pretože Ja idem robiť práve toto! Úplne jasne 
to konštatuje pred svojou smrťou na kríži: „19 Ešte chvíľku a 
svet ma už neuvidí, ale vy ma uvidíte, lebo ja žijem a aj vy 
budete žiť. 20 V ten deň spoznáte, že ja som v svojom Otcovi, 
vy vo mne a ja vo vás. 21 Kto má moje prikázania a 
zachováva ich, ten ma miluje. A kto miluje mňa, toho bude 
milovať môj Otec; aj ja ho budem milovať a zjavím mu seba 
samého.“ (Jn 14,19–21). Už o chvíľu Ježiš položí svoj život 
z lásky na dreve kríža a tak sa nekonečne vzdiali svetu, 
ktorý ni č také nepozná a ničoho takéhoto nie je schopný. 
Ale ostane blízky učeníkom, ktorí sa rozhodnú ísť touto 
cestou s Ním a milovať tak, ako on. 

A to je asi tak všetko. Ak si to teda nejako zhrniem, vyjde mi 
z toho všetkého jednoduchý záver: 

- Na začiatku je zvesť – Zvesť o Bohu, ktorý miluje až na 
smrť a ktorý nás pozýva, aby sme s Ním žili v spoločenstve 
Lásky, ktorou nás miluje. 

- Potom je Viera v túto Zvesť, viera v Boha a Jeho Lásku. 

- Viera spôsobuje metanoiu – zamilovanie sa do Boha 
a rozhodnutie pridať sa k Bohu na Jeho cestu Lásky. 
Rozhodnutie prijať Božiu filozofiu, podľa ktorej položiť život 
z lásky je viac a „ziskovejšie“, než si život zachrániť, čo sa 
vlastne rovná krachu a katastrofe (Mt 16,25n). 

- Výsledkom je spoločenstvo s Bohom, kedy s Ním kráčame 
po jednej Ceste, nasledujeme Ho a sme s Ním všade tam, kde 
je On (Jn 12,26).  
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