
                  Poprad 29. 3. 2020 
 
Drahí bratia, milé sestry, všetci poslucháči živého Božieho Slova! 
 
Rád by som Vám dnes prečítal text z ev. Mt 7,13-14 a zamyslel sa nad tým, aký odkaz má Pán Boh 

pre nás. Sme v dobe, keď sa síce nemôžeme stretnúť všetci spolu, ale môžeme sa zjednocovať v Jeho 
Svätom Duchu, ktorého nám dal a tak sa spoločne povzbudzovať na ceste za Pánom Ježišom, dokiaľ 
nepríde. 

 
Máme pred sebou obraz protikladov: dve brány, priestrannú a tesnú a dve cesty, širokú a úzku. 

V dnešnej dobe, keď sa brány naširoko automaticky otvárajú a máme široké a rýchle diaľnice, ide 
o prirovnanie, ktoré je vzdialené nášmu chápaniu. Skúsme si preto vykresliť obraz pre dnešnú dobu.  

PJ počas kázne na hore ukazuje aký úplne odlišný je človek, ktorý je občan kráľovstva tohto sveta, 
a ktorý kráča podľa spôsobov tohto sveta a aký je občan nebeského kráľovstva, ktorý kráča podľa 
Božích spôsobov. Ak sme občania nebeského kráľovstva a chceme chodiť podľa Božích spôsobov, 
máme vchádzať cez tesnú bránu na úzku cestu.  

Ale tu sa nástojčivo sa ozýva naše „Ja“: A prečo by som sa mal tlačiť cez tesnú bránu 
a obmedzovať sa na úzkej ceste, keď mám iné možnosti? Prečo by som sa mal vystavovať riziku  
prechodu nebezpečnou úžinou, keď existuje komfortne široká brána a za ňou cesta na istotu? 
Nakoniec drvivá väčšina ľudí ide širokou cestou, tak prečo by som mal vystrkovať z radu? Prečo? 

Pretože Ježiš Kristus hovorí: priestranná brána a široká cesta Ťa dovedie do záhuby. Preto. 
Napriek tomu, že po nej kráča plno ľudí, smeruje do pekla. Široká brána reprezentuje svet a jeho 
spôsoby. Niet cesty „akože som poslušný Pánovi“ a súčasne hľadám pohodlný prístup cez širokú 
bránu bez obmedzení, úzkosti, odopierania, utrpenia. Nám sa nepočúva dobre ani o záhube, o pekle, 
my predsa chceme žiť a ten život si pekne užiť. Pane Ježišu, Ty nás nepoznáš, Ty to nevieš? Prečo 
nám potom hovoríš o odopieraní, o utrpení, o záhube, dokonca o pekle?  

Pán Ježiš to hovorí preto, že Ťa miluje a nechce, aby si šiel (síce komfortne), ale do pekla. Nie si 
Mu ľahostajný a záleží Mu na Tebe. Ak nechceš zahynúť a skončiť v pekle, tak uposlúchni pozvanie: 
Prejdi tesnou bránou, a choď úzkou cestou do života. I keď by si mal kráčať sám.  

Čo je teda tá tesná brána? Tesná brána symbolizuje filter alebo sito. Za tesnou bránou nasleduje 
totiž rovnako úzka cesta. Ak chceš chodiť po úzkej ceste, je nevyhnutné prejsť cez tesnú bránu a tak 
sa zbaviť toho, čo je zbytočné na úzkej ceste. Toho, čo je na mne navyše.  

Čo mi bráni prejsť cez tesnú bránu? Osobne sa veľmi nerád zbavujem toho, čo som pracne získal, 
nadobudol, čo má pre mňa hodnotu. Zbavovať sa takýchto hodnôt nie je ani príjemné ani 
jednoduché ( bohatý mládenec ...jedno ti chýba, choď predaj čo máš, rozdaj chudobným, potom príď 
a nasleduj ma... smutný odišiel.). Mohli by sme nadobudnúť presvedčenie asketických mníchov, že 
všetko hmotné, sa rovná svetské a preto treba sa toho zbaviť. Áno je to jedna z možností, bol to 
i prípad bohatého mládenca, toto bola jeho prekážka pri nachádzaní úzkej brány. Ťažko sa dá dostať 
s koňom majetku cez úžinu tesnej brány.  

Tesnú bránu ale nie je ľahko nájsť, ľahko uvidieť. Zákonnícky zmýšľajúci ľahko môžu uvidieť 
„viditeľne veľké kone“ nahonobených majetkov. Ľahko to vidia, ľahko poukážu. Ale čítame, že tesnú 
bránu a úzku cestu nachádza len málo ľudí. Zrejme existujú aj iné zábrany výhľadu okrem majetku. 
Nemusia to byť iba veci, ktoré nás obmedzujú pri hľadaní a vstupe do tesnej brány. Vieme, že Boh 
nepozerá na tvár, ale do srdca. Pozrime sa aj my  pod povrch, viac do hĺbky nášho srdca. Tesná brána 
je pre jednu osobu, nemôžu ňou ísť dvaja súčasne. Nie je možné, aby cez tesnú bránu vošiel aj 
Kristus, ktorý vládne obrátenému človeku a jeho staré JA súčasne. Nepočujeme často (medzi 
riadkami): „Čo odo mňa chcete, ja vediem „bezproblémový“ život, nie ako tí druhí. Poukazuje sa 
pritom na službu, na skutky, či dary pre cirkev, alebo na príslušnosť členov svojej rodiny ku cirkvi. 



Ukazujeme na vzorne slúžiace a (aspoň navonok) poslušné deti. Veď čo iné reprezentuje, že som na 
úzkej ceste, ako keď sú deti a členovia rodiny na „poriadku“.  

Napriek tomu, že hovoríme „ako duchovní“, spôsob života a jednania zostáva pôvodný. Je to 
spôsob tohto sveta. Za spôsobom sveta je moje vlastné JA. Toto hrdé JA sa spolieha na svoju moc, 
vplyv, dosah a tak ovplyvňuje a manipuluje ľudí. Toto robia ľudia, ktorí idú širokou bránou, nie 
tesnou. Staré Ja nenastavuje líce, nejde obetavo 2 míle navyše, nedá nezištne cennú vec, ale naopak 
dokáže sa hnevať aj roky na blížnych, vraj spravodlivo... To staré Ja sa nevmestí do tesnej brány a 
musí zostať a zomrieť pred ňou. (Pavol hovorí: ..a nežijem viac ja, ale žije vo mne Kristus..)  

Na čo sa spoliehaš Ty? Čo je tvojou oporou, o ktorú sa opieraš pri hľadaní a prechode úzkou 
bránou? Môžeme vidieť, že tesná brána nie je pre tých, ktorí sa zdajú byť spravodliví vlastnou 
spravodlivosťou.  

Ak sa tvoje staré „Ja“ dostalo ďalej na cestu, potom polož si otázku, cez akú bránu si to vlastne 
prešiel a po akej ceste kráčaš! Ak starý človek nezomrie, nemôžeš ani uvidieť a teda ani prejsť cez 
tesnú bránu na úzku cestu. Zbaviť sa starého človeka a toho na čom si si zakladal je náročné a mnohí 
to ani nedokážu (Lk 13,24 ..mnohí sa budú usilovať vojsť, ale nebudú môcť, vládať). Preto cesta za 
záchranou nie je ani ľahká, ani pohodlná, ani komfortná. Spočítaj si náklady čo Ťa to bude stáť a 
dobre si to rozmysli. Ale cieľ tej úzkej cesty za to stojí! 

Ako sa dnes rozhodneš? Žijeme v demokratickom systéme. Je to systém, v ktorom máme slobodu 
vyjadriť sa, slobodu rozhodnúť sa. Ako ťažko ale nesiem, keď niekto nariaďuje, že vonku je dovolené 
chodiť iba s rúškom, alebo dokonca nesmiem vyjsť von a musím zostať v domácej karanténe. Ja 
predsa najlepšie viem ako sa cítim a viem, čo mám robiť. Ja sa chcem rozhodnúť sám.  

Dovolím si použiť paralelu aktuálnej situácie koronavírusu a textu. Môžeme sa rozhodnúť medzi 
dvomi možnosťami. Ak sa pustíš širokou cestou života, je to rovnaká voľba, ako keby si bez 
akýchkoľvek prostriedkov ochrany, žil s infikovanými. Je to rozumné? Asi nie. Čo je však horšie, pri 
víruse je smrtnosť cca 2-3%, ale ak sa rozhodneš ísť v živote širokou cestou, smrtnosť je 100%. Bez 
možnosti uzdravenia a smrť je v tomto prípade konečná, večná.  

Toto nie je počítačová hra, nie je to zveličovanie, je to realita. Slobodne  a rozumne sa rozhodni, 
ktorou cestou chceš ísť. Ale prosím rozhodni sa včas, rozhodni sa dnes. Nemysli si, že máš čas, istý si 
môžeš byť len prítomnosťou. Zajtrajšok už nemusí prísť.  

Nemusíš sa zložito pýtať aká je Božia vôľa, je jasná, PJ hovorí: Vchádzajte tesnou bránou a úzkou 
cestou do života. Vyber si správnu cestu nasledovania Pána Ježiša. Je zúžená odriekaním si mnohých 
vecí, ktoré by ťa priviedli do záhuby, ale na jej konci je nepredstaviteľne krásny život.  

 
Rád by som Ťa povzbudil: Nepotrebuješ super morálne vlastnosti ani iné zásluhy na oprávnený 

prechod tesnou bránou. Je to Pán Ježiš Kristus Boží Syn, ktorý Ťa privedie ku tesnej bráne. Je to Jeho 
spravodlivosť, ktorá Ťa cez ňu prevedie. Prechod cez tesnú bránu je pre tých, ktorým sa nedostáva. 
Je pre chudobných duchom. Je pre krotké srdce, ktoré pokľaklo pred Kristom. Je to pokorujúce 
priznanie osobnej nehodnosti. Človek prechádzajúci tesnou bránou si uvedomuje, že nie viera 
predkov, nie dobré skutky, nie dary, alebo kvalitná služba ho vystrelia do večného života. Človek 
nachádzajúci tesnú bránu hovorí: Čokoľvek, čo som doteraz vykonal vo vlastnej sile, nestojí za nič. 
Nechávam to tu, Pane Ježišu, pred tesnou bránou. Dôverujem Ti, že iba Ty ma zabezpečíš všetkým, 
čo budem potrebovať na úzkej ceste. Preto sa zriekam všetkého, aj vlastného ja, ak by mi prekážalo 
a bránilo na úzkej ceste. Nechcem nasledovať iných, chcem ísť úzkou cestou iba za Tebou Pane 
Ježišu. Pomôž mi nasledovať Ťa celým srdcom. 

 
Modlím sa o to, aby nás Božie Slovo, zasiahlo, premenilo a vykonalo zmenu v našich životoch. 

Božie Slovo je živé a má moc ochrániť nás na tej úzkej ceste nasledovania nášho Pána Ježiša Krista. 
Jemu nech je sláva. Amen. 


