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AI Medzi ľuďmi sa občas používa veta: "Tomu človeku ušiel vlak." V 
prenesenom význame to znamená, že človek v živote niečo dôležité 
zmeškal, niečo mu uniklo. 
KE Dnešné evanjelium nám ukazuje človeka, ktorý si v živote nechce 
"nechať ujsť vlak", nechce zmeškať niečo dôležité. Využíva 
prítomnosť váženého učiteľa Ježiša Krista a otvorene sa pýta: „Pane, 
je málo tých, čo budú spasení?“ 
On povedal: „Usilujte sa vojsť tesnou bránou, lebo hovorím vám: 
Mnohí sa budú pokúšať vojsť, a nebudú môcť.“ 
DI Celé dnešné evanjelium sa odvíja okolo otázky, koľko ľudí bude 
spasených - veľa alebo málo? Ježišova odpoveď presúva pozornosť 
z "počtu" na "ako" môže byť človek spasený. Ježiš jasne hovorí, že 
nasledovať ho na ceste evanjelia je vážna vec, ktorá si vyžaduje 
zásadné rozhodnutie a neustále úsilie. Grécke slovo, ktoré zodpovedá 
slovu "usilovať sa", navyše v rozkazovacom spôsobe vyjadruje boj, 
zápas, pripravenosť a naliehavosť. Nielenže musíme pozbierať všetky 
sily, ale nesmieme stratiť ani chvíľu, aby nám neušiel vlak. 
PAR Všetky náboženstvá sa snažia prekonať následky hriechu, a tak 
stavajú najrôznejšie mosty cez priepasť, ktorá oddeľuje človeka od 
Boha. Ale nie je v moci človeka preklenúť túto priepasť! Boh vstupuje 
do tejto situácie svojou "novou a večnou zmluvou". Starozákonné 
zasľúbenie napĺňa prostredníctvom Ježiša Krista, ktorého meno v 
hebrejčine znamená "Boh je spása". Ježiš, Boh a človek zároveň, 
prijal na kríži všetky dôsledky hriechu - vrátane smrti. Zomrel a bol 
pochovaný. Ale nezostal v putách smrti, Božou mocou bol vzkriesený. 
Takto otvoril ľuďom novú a definitívnu cestu k naplneniu života - cestu 
k Bohu.  
Známy kresťanský pastor a spisovateľ Wilhelm Busch často mladým 
vysokoškolským poslucháčom takto objasňoval realitu života a smrti: 
- Keď potrebujeme niečo opraviť, ideme jednoducho k odborníkovi. 
Kam sa však obrátiť, keď chcem vedieť, čo bude po smrti? Nemali by 
sme sa v takej dôležitej otázke obrátiť na odborníka? Kto je tým 
odborníkom? Poznám len jedného. Je ním Boží Syn Ježiš Kristus. 
Prišiel z iného sveta a stal sa človekom. Zomrel na kríži, bol 
pochovaný, ale vstal z mŕtvych. Prišiel opäť medzi nás. Bol mŕtvy a 

zase žije. Preto sa vyzná v otázkach života, smrti a života po smrti. 
Môžeme sa pokojne na neho spoľahnúť. I keby mi dnes dvadsať 
univerzitných profesorov dokazovalo, že smrťou všetko končí, 
povedal by som im: „Mám rešpekt a obdiv pred vašimi vedomosťami 
o smrti, ale ja poznám jedného, ktorý ňou prešiel, kto tam bol, Ježiša.“ 
Mnohí ľudia si myslia, že ak sú pokrstení, majú automaticky istotu 
spasenia. Ježiš tento postoj jasne vyvracia. Pre spasenie je potrebná 
každodenná praktická viera a pokánie. Bez viery a pokánia nebude 
spasenia. Svätý Jakub sa vyjadruje podobne, keď píše svojim 
veriacim: "Viera bez skutkov je mŕtva."  
MY Istý bohatý kresťan chcel žiť pohodlne a príjemne bez toho, aby 
dodržiaval Božie príkazy lásky. Jeho sluha, praktizujúci kresťan, ho 
občas napomenul: "Prosím Vás, Pane, myslíte niekedy na dobro 
svojej duše?" "Je mi to jedno, sluha. Som pokrstený. To stačí. A ak 
ma Boh predurčil na spásu, dostanem sa do neba aj bez ďalších 
sviatostí a pokánia. A ak ma nepredurčil, potom mi nepomôže ani 
modlitba, ani dobré skutky, ani sviatosti."  
Po nejakom čase boháč vážne ochorel. Prikázal sluhovi, aby mu 
zavolal lekára. Sluha mu povedal: "Pane, len sa nebojte. Lekár nie je 
najdôležitejší. Ak Vám Boh určil, aby ste sa uzdravili, uzdravíte sa, a 
ak nie, nepomôžu Vám ani najlepší lekári." Bohatý muž nahnevane 
povedal: "Hlúpy sluha. Boh chce, aby sme sa starali o svoje zdravie, 
pomáhali si liekmi a lekármi a neočakávali, že nás zázračne uzdraví." 
"Dobre," odpovedal sluha a pokračoval: "Ale prečo nerozmýšľate 
rovnako, keď ide o zdravie vašej duše a vašu spásu? Prečo nechcete 
nič robiť a očakávate, že Vás Boh nejakým zázračným spôsobom 
vezme do neba?" Boháč sa zamyslel a kapituloval. Sluhov argument 
bol jasný a on si uvedomil svoju hlúposť. Hneď po návšteve lekára 
požiadal o kňaza, zmieril sa s Bohom a pomaly začal napravovať svoj 
život. 
ADE Nikto z nás nechce, aby mu "ušiel vlak" spásy. Ak už prakticky 
žijeme svoj vzťah s Bohom, buďme veľmi, veľmi vďační za túto milosť 
a pokračujme ďalej. Ak nie, prosme o milosť, aby sme začali robiť 
významné zmeny pre našu spásu. Amen. 
 


