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Utorok 12. týždňa                                                               Mt 7,6.12-14 
 

Vchádzať tesnou bránou 

Pochopiť to, že jediná správna cesta je tá s Kristom 

 

V minulosti boli mestá opevnené hradbami. Tieto hradby slúžili hlavne na obranu 
mesta pred nepriateľom. Čím boli hradby pevnejšie, tým väčšia šanca bola na to, že 
mesto neutrpí porážku. Preto, sa na stavbu hradieb kládli vysoké požiadavky na kvalitu. 
Hradby museli byť pevné, vysoké a dobre zatesnené. Do mesta malo byť čo najmenej 
brán. Čím viac brán, tým väčšie nebezpečenstvo vniknutia nepriateľa.  

Podobne je to aj v našom duchovnom živote. Pán Ježiš nám hovorí: 

„Vchádzajte tesnou bránou, lebo široká brána a priestranná cesta vedie do 

zatratenia a mnoho je tých, čo cez ňu vchádzajú. Aká tesná je brána a úzka 

cesta, čo vedie do života, a málo je tých, čo ju nachádzajú!“ (Mt 7,13-14). 

V tomto vidíme, jasný princíp podľa ktorého možno nájsť tú správnu 

cestu. Jediná správna cesta je úzka cesta, je ťažká, ale vedie do večného života. 

Tá druhá je veľká a priestranná, no vedie do zatratenia. Aby sme mohli vykročiť 

na tú správnu cestu, odpoveď je v Zákone a Prorokoch. V nich sú prikázania 

o láske k Bohu a našim blížnym.
1
 To je jediná správna cesta, ktorá je možná pre 

našu spásu. Obraz brány bol známy už v Starom zákone. No v Novom zákone je 

obrazom Ježiša Krista. On je tou správnou bránou, cez ktorú možno prísť do 

večnej radosti. No ak by sme nechceli a odmietali Krista ideme nesprávnou 

cestou.  

Ktorá z ciest nám lepšie vyhovuje? Je to tá, ktorá je s Kristom, alebo 

ideme osamotení a rútime sa do zatratenia? Je to veľmi vážna otázka. Je to 

otázka nášho budúceho šťastia. Človek, ktorý sa chce mať dobre na tomto svete, 

užíva svoje majetky nečestne, podobá sa človekovi, ktorý ide širokou bránou. 

Na ceste životom sa mu kráča veľmi príjemne a ľahko. Nič ho nezaväzuje a je 

úplne slobodný. Táto v úvodzovkách sloboda má však jeden háčik. Je to 

sloboda, ktorá sa jedného dňa pominie. Touto slobodou si získame zatratenie. 

Preto nás Pán Ježiš napomína, aby sme si volili cestu, ktorá je ťažká a veľmi 

namáhavá. Táto cesta je plná bolesti a trápenia. Aj keď je táto cesta namáhavá, 

na tejto ceste nie sme sami. Iba na ceste, ktorá je s Kristom žitá, môžeme 

očakávať budúcu odmenu. V našom živote sa stretávame s mnohými 

pokušeniami, aby sme odbočili od správnej cesty a zvolili sme si tú príjemnejšiu 

a ľahšiu cestu. Človek, ktorý je slabý, často podľahne týmto pokušeniam a padá. 

                                                 
1
 Porov.: LIMBECK. M.: Evangelium sv. Matouše. Karmelitánské nakladatelství: Kostelní Vydří. 1996, s.110. 
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Odchádza zo správnej cesty Evanjelia na cestu smrti a odsúdenia. Opúšťa 

Kristovu cestu a vydáva sa na cestu smrti sám a dobrovoľne. Kristus nám túto 

cestu ponúka ako jedinú správnu, ale rešpektuje našu slobodu, a preto nechce 

nikoho nútiť, aby si vybral tú cestu, ktorá je síce ťažšia, ale správna. Kristus 

každému z nás ponúka svoju pomocnú ruku, aby na tej jeho ceste mohol vytrvať 

a odolávať pokušeniam toho, ktorý nás chce z tejto cesty odviesť. 

 

Mladý muž po maturite odišiel na vysokú školu študovať medicínu. Ako vynikajúci 
študent sa dostáva na štipendijný pobyt do Francúzka. Tam sa stretol s viacerými ľuďmi, 
ktorí boli úprimne veriaci. Videl v nich skutočných anjelov. Spýtal sa ich, čo im dáva 
takúto silu. Zobrali ho do miestnej katedrály, a keď videl, akú obrovskú silu čerpajú zo 
Svätého prijímania zaumienil si, že aj On chce byť taký ako jeho spolužiaci. Po dôkladnej 
príprave prijal aj On sviatosť krstu a Eucharistie. Tento mladý študent medicíny vykročil 
na správnu cestu. 

 

Kristus nám svojou smrťou a zmŕtvychvstaním zaslúžil večné šťastie 

v nebi. To je jeho ponuka, ktorá je pre nás príležitosťou, aby sme odpovedali na 

jeho volanie. Každého z nás volá, aby sme sa vydali na tú jeho cestu. Cestu, 

ktorá je možno ťažká a tŕnistá, ale je to cesta našej spásy. A ku tejto spáse nie 

inej cesty ako tej, ktorá vedie cez sebazapieranie a obetu. Len táto cesta je 

záslužná a iba cez ňu sme schopní čeliť zápasom, ktoré na nás denne číhajú na 

tomto svete. Nedajme sa zviesť na nesprávnu cestu. Ide tu o našu večnosť, ktorá 

je dôležitejšia než naše pozemské dobrá a výhody.  

Amen. 

 

 


