
Zamyslenie na 7. týždeň Jubilejného roku sv. Martina 

JEŽIŠ KRISTUS – CESTA K SVÄTOSTI 
Boh, ktorý nás povoláva k svätosti a dokonalosti života, nás nenechal 

blúdiť. Ten, ktorý pre nás stanovil cieľ života, ukázal nám aj cestu, kto-

rou sa k cieľu dostaneme. Je len jediná cesta k svätosti nášho života, a 

tou cestou je Ježiš Kristus. Hoci jestvuje len jediná cesta k svätosti - 

Kristus, predsa niekedy hovoríme aj o cestách. Chce sa tým naznačiť, že 

jestvuje zároveň rozličnosť spôsobov, akými sa po jedinej ceste kráča. 

Sú tri hlavné spôsoby pohybu po ceste svätosti: poslušnosť prikázaniam, 

uskutočňovanie blahoslavenstiev a vernosť svedomiu.  

Keď sa povie cesta, naznačuje sa tým hneď viac skutočností. V prvom rade sa tým 

rozumie smer, ktorým sa treba uberať. Druhou skutočnosťou vo význame slova cesta je 

priestor pre uskutočňovanie pohybu. Treťou skutočnosťou je sám pohyb, ktorým sa človek 

dostáva k cieľu. Kristus sám o sebe vyhlásil: „Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k 

Otcovi, iba cezo mňa.“ (Jn 14,6) v tomto jeho výroku sa nachádzajú všetky tri významy 

slova cesta. Ak sa sám nazval cestou, chcel tým v prvom rade naznačiť nenahraditeľný 

význam svojej osoby pre uskutočnenie zmyslu nášho života, ktorým je blažený život s Bo-

hom v nebi - večná spása. Kristus ako cesta je ukazovateľom smeru nášho života. On sám 

je spojnicou medzi človekom a Bohom. Jeho sväté človečenstvo je cesta prichádzania 

Boha do nášho srdca, ale zároveň cesta nášho prístupu k Bohu. Kristovo podobenstvo o 

ceste treba rozumieť aj tak, že je aj spôsobovateľom samotného pohybu človeka k ne-

beskému Otcovi. 

Kristove slová „pravda“ a „život“, ktoré v citovanom výroku spojil s „cestou“ dopĺňajú 

plnosť významu Krista ako cesty svätosti. Slovo „pravda“ je obrazom svetla viery, bez 

ktorého je pohyb človeka po ceste nemožný. Len v jase Kristovej pravdy možno kráčať po 

ceste spásy. Výraz „život“ je vyjadrením jednak energie nevyhnutnej k pohybu, ale aj 

samotného cieľa cesty. Pán Ježiš je nám aj silou, ktorá nám umožňuje kráčať, a je aj cie-

ľom, ku ktorému sa uberáme, podľa jeho slov: „Ja a Otec sme jedno.“ (Jn 10,30) 

Kráčať po ceste svätosti nie je teda nič iné, ako žiť s Kristom a podľa Krista. S Kristom 

žijeme, ak sme s ním zjednotení milosťou posväcujúcou. Podľa neho žijeme, ak sa 

riadime jeho svätou vôľou. Ona je pre nás normou mravnosti a určuje spôsob ľudského 

konania. Presnejšie povedané, to sú jeho prikázania, jeho celé evanjelium. Ísť po ceste, 

ktorou je Kristus, znamená toľko, ako verne zachovávať Božie prikázania. V tomto zmysle 

chápal význam Krista ako cesty aj svätý Pavol apoštol: „A ešte vznešenejšiu cestu vám 

ukážem. Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými, a lásky by som nemal ... ni-

čím by som nebol." (1Kor 12,21; 13,1,2) Prikázania sú cestou a láska, ktorá „spočíva v 

tom, že zachovávame jeho prikázania" (1Jn 5,3), je pohybom na tejto ceste k Bohu. Svätý 

Augustín to takto vyjadril: „Do neba sa nejde nohami, ale láskou.“ Uznať Božie prikázania 

a prijať ich je byť na ceste. Zachovávať ich a konať podľa nich je kráčať po ceste. Nie 

vždy sa nám podarí verne zachovať Božie prikázania. Prídu aj slabosti i pády. Ale svätý To-

máš Akvinský múdro radí: „Lepšie je ísť kuľhavo po ceste, ako zísť z cesty.“ 

Svätý Martin, oroduj za nás. 

 
Z knihy: Mons. Štefan Sečka, Mons. Pavol Janáč: NAŠA CESTA SVÄTOSTI 



Zamyslenie na Nový rok 2017 

 Na nový rok sa každoročne vydávame na cestu do budúcnosti. Budúcnosť je pred nami ako 

neznámy svet, nevieme čo nás čaká, ako sa bude rozvíjať náš život. Možno to bude posledný úsek 
našej životnej cesty. Naša budúcnosť je naozaj veľká neznáma. Pri vstupe do nej našu myseľ 
naplňujú obavy, úzkosti i očakávania. Úzkosti a obavy pochádzajú z nepríjemnej skúsenosti, 
ktorú sme prežívali v minulosti. Naše očakávania lepšieho zasa pramenia z úfnosti, že za bránami 
minulého roku zanechávame všetko to, čo nás ohrozovalo a sužovalo a znepríjemňovalo nám ži-
vot. 

 Ako pútnici osobnou i spoločnou  históriou sa ideme vydať na cestu. Pred každou cestou si 
ľudia zvyknú pripravovať batožinu, vyberajú si najnevyhnutnejšie potreby, aby im poskytli nevy-
hnutné služby v novom svete. Nik si neberie zbytočnosti a ešte menej veci, ktoré by im mohli po-
škodiť a boli na obtiaž. Spravidla si berú len dobré veci. 

 Aj my pútnici na ceste do budúcnosti nového roka si pripravme batožinu duchovných po-
trieb, ktoré sú nevyhnutné preto, aby sme aj v novom roku mohli žiť ako kresťania. Od týchto 
potrieb, ktoré si zabalíme na cestu do budúcnosti bude v plnej miere závisieť, či náš život bude 
šťastný a primeraný dôstojnosti človeka. 

 Chcem vám poradiť, čo by nikomu z vás nemalo chýbať v pomyselnej cestovnom kufri, s 
ktorým vykročíte do budúceho roku. Sú to predovšetkým tri duchovné hodnoty a dary: viera, ná-
dej a láska. 

 Nech nikomu z vás nechybuje v batohu pútnikov viera. Viera, že Boh jestvuje a že je 
odmeňovateľ dobrých a sudca tých, čo páchajú neprávosti. Nech vám nechýba viera v Ježiša 
Krista, v jeho stálu prítomnosť pri vás a medzi vami. Viera v toho, ktorý smrťou a zmŕtvychvsta-
ním premohol svet a dáva nám plný život. Nech vám nechybuje na ceste novým úsekom dejín 
osobnej i spoločnej histórie – viera v Najsvätejšiu Eucharistiu – Chlieb pútnikov a zdroj všetkej 
duchovnej energie, z ktorej dostávame Dych života – Ducha Svätého, silu k budovaniu civilizácie 
lásky. Nech vám viera v Najsv. Trojicu je lampášom, ktorým si budete svietiť pod nohy, aby ste 
nezablúdili a aby váš život mal vždy zmysel a smerovanie. 

 Druhé, čo si treba zabaliť do batožiny na cestu do budúcnosti je kresťanská nádej. Táto ná-
dej vás uschopní žiť v bezhraničnej dôvere v Boha, že vás jeho všemohúca láska ochráni a po-
žehná a dá vám všetko, čo budete potrebovať k pokojnému životu v ľudskosti. Ona bude vašou si-
lou v prekonávaní prekážok, znášaní utrpenia a skúšok, bez ktorých život ani v budúcnosti ne-
bude. Sila nádeje vás bude pohýnať pretvárať túto zem na lepší svet a nedovolí vám ani zabud-
núť na opravdivý a večný domov, ktorý Boh pre pútnikov pripravil v nebi. Nádej spásy bude to, čo 
vám osladí život aj v najväčšom utrpení aj keby ste sa ocitli vo väzniciach, či na smrteľnej pos-
teli. Isto si túto súčasť batožiny – kresťanskú nádej  aj rozbalíte a budete ju používať v podobe 
vrúcnej a úprimnej každodennej modlitby. Veď modlitba, utiekanie sa k Bohu je najkonkrétnejšie 
uplatnenie v dôveru v Boha. 

 Zabaľte si do svojej batožiny pri vstupe do nového roku aj hodnotu lásky – lásky k Bohu i ku 
každému človekovi. Prikázanie lásky nech sa vám stane cestovnou mapou pri putovaní po svojej 
budúcnosti. Ono vám bude ukazovať, kadiaľ máte ísť. Prikázanie lásky vám bude pomocníkom 
pre každý jeden krok vášho životného putovania. Privedie vás k dobru a na konci cesty k Bohu, k 
cieľu ľudskej existencie. Dobro lásky z vášho života bude robiť život šťastný, spokojný a zmyslu-
plný. Láska a jej rozmanité prejavy bude vaším bohatstvom, vašou ľudskosťou, vaším všetkým. 
Bez nej budete biedni tuláci a nie pútnici, bezdomovci, a nie spoluobčania svätých a domáci 
Boží, otroci a nie slobodné Božie deti. Bez lásky budete aj v budúcom roku len stroskotanci, be-
dári ba priam veľké nič. Kto si zoberie lásku na cestu do budúcnosti, ten sa jej nemusí báť, lebo 
s tým bude Boh, veď kto zostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh zostáva v ňom.  

 Ak sa vyberieme na cestu do budúcnosti s vierou, nádejou a láskou v srdciach, čaká nás 
požehnaná budúcnosť. Všetko, čo človek potrebuje k šťastiu je ukryté v týchto troch daroch. Na-
ozaj, kto ich má, má všetko potrebné a bez nich nemá nič, hoci by mal v banke milióny, poiste-
nie v najznámejších svetových poisťovniach, alebo by oplýval pevným zdravím. A tak vám na 
cestu do nového roku opakujem slová sv. Pavla: „Teraz ostáva viera, nádej a láska, všetky tri, ale 
najväčšia z nich je láska.“ (1Kor 13,13) – lebo „Tým, čo hľadajú Pána, nijaké dobro chýbať ne-
bude.“ (Ž 34, 11) A „tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré.“ (Rim 8, 28) 

 Mons. Pavol Janáč  


