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„ 13 A tak teraz ostáva viera, nádej, láska, tieto tri; no 
najväčšia z nich je láska.“ 

(1 Kor 13,13) 

 

 

Milí bratia a sestry! 

Po tom všetkom, čo sme spoločne rozobrali v posledných 
katechézach, som si uvedomil jednu vec: Že Pavol, múdra 
a Duchom osvietená hlavička, veľmi dobre vedel, prečo dal 
v závere svojho najslávnejšieho hymnu dohromady práve tieto 
tri čnosti, ako ich zvykneme nazývať: Viera, Nádej a Láska. 
Oni totiž predstavujú základnú a súčasne úplnú kostru 
kresťanského života, ku ktorému nás Boh povoláva. 

VIERA 

To je prvá z tejto trojice. Odpovedá nám na zásadné otázky 
nášho života typu: KTO sme? AKÚ máme cenu? SME 
milovaní a prijímaní? Odpoveď Božieho slova na tieto 
otázky je jasná: „16 Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho 
jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale 
aby mal večný život. 17 Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby 
svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil. 18 Kto v neho 
verí, nie je súdený.“ (Jn 3,16-18). „9 Pravé svetlo, ktoré 
osvecuje každého človeka, prišlo na svet. 10 Bol na svete a svet 
povstal skrze neho, a svet ho nepoznal. 11 Prišiel do svojho 
vlastného, a vlastní ho neprijali. 12 Ale tým, ktorí ho prijali, 
dal moc stať sa Božími deťmi: tým, čo uverili v jeho meno, 13 
čo sa nenarodili ani z krvi ani z vôle tela ani z vôle muža, ale z 
Boha.“ (Jn 1,9-13). Odpoveď je jasná: Sme Boží synovia 
a dcéry a Boh je náš Otec, ktorý nás bezvýhradne 
a bezpodmienečne miluje. A rovnako do krajnosti (Jn 13,1) 
nás miluje aj náš brat (Jn 20,17) Ježiš Kristus. Sme teda 
nekonečne vzácni nekonečne milovaní. Tak vzácni a tak 
milovaní, že sám Boh z lásky k nám položil svoj život. A ak 
„On vlastného Syna neušetril, ale vydal ho za nás všetkých, 
akože by nám s ním nedaroval všetko!?“ (Rim 8,32).  

Toto je prvý nosný pilier kresťanského života: Celým 
srdcom uveriť tejto nádhernej ZVESTI O BOŽEJ LÁSKE 
K  NÁM ! 

NÁDEJ 

Kedysi my nebolo veľmi jasné, aký je vlastne rozdiel medzi 
vierou a nádejou. Dnes, myslím, to už viem. Viera hovorí 
o jednom zjavení Božej Lásky, tom, ktoré sa odohralo na 
kríži. Nádej hovorí o tom druhom zjavení veľkej lásky. 
Tom, o ktorom vraví Biblia: „1 Pozrite, akú veľkú lásku nám 
daroval Otec: voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme. Preto 
nás svet nepozná, že nepoznal jeho. 2 Milovaní, teraz sme 
Božími deťmi, a ešte sa neukázalo, čím budeme. Vieme však, 
že keď sa on zjaví, budeme mu podobní, lebo ho budeme vidieť 
takého, aký je.“ (1 Jn 3,1n). A inde hovorí Ježiš: „1 Nech sa 
vám srdce nevzrušuje! Veríte v Boha, verte aj vo mňa. 2 V 
dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo bol 
by som vám povedal, že vám idem pripraviť miesto?! 3 Keď 

odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k 
sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja.“ (Jn 14,1-3). Boh 
zjavil svoju lásku k nám nielen tak, že za nás zomrel na 
dreve kríža, ale zjavil ju aj v tom, že nás prijal za svojich 
dedičov a daroval nám Kráľovstvo! Ježiš volá pre nás už 
známe slová: „32 Neboj sa, maličké stádo, lebo vášmu Otcovi 
sa zapáčilo dať vám kráľovstvo.“ (Lk 12,33). A Pavol hovorí: 
„ 14 Veď všetci, ktorých vedie Boží Duch, sú Božími synmi. 15 
Lebo ste nedostali ducha otroctva, aby ste sa museli zasa báť, 
ale dostali ste Ducha adoptívneho synovstva, v ktorom 
voláme: „Abba Otče!“ 16 Sám Duch spolu s naším duchom 
dosvedčuje, že sme Božie deti. 17 Ale ak sme deti, sme aj 
dedičia: Boží dedičia a Kristovi spoludedičia…“ (Rim 8,14-
17). Nádej odpovedá na ďalšie zásadné otázky nášho 
života, otázky typu: SOM v bezpečí? AKÚ mám 
perspektívu? KAM smerujem? A odpovedá nesmierne 
krásne! Hovorí: Skutočný život sa ešte len začne. Po skončení 
tohto Tieňového sveta (C. S. Lewis) prichádza nový, skutočný 
Svet Božej Lásky, nové Nebo a nová Zem (Zjv 21,1). Tento 
život je vlastne ešte len príprava na skutočný Život, pre ktorý 
sa rodíme smrťou, ktorá už viac nie je smrťou (1 Kor 15,54). 

Práve táto nádej spôsobuje, že sa tu, na zemi, cítime už iba 
ako cudzinci a pútnici (Hebr 11,13nn) do našej novej, 
skutočnej vlasti, ktorá je v Nebi (Flp 3,20). „11 Však viete, aký 
je čas, že už nadišla hodina, aby ste sa prebudili zo sna. Veď 
teraz je nám spása bližšie, ako vtedy, keď sme uverili.“ (Rim 
13,11), vyzýva Pavol. Tento život a tento svet je len akoby 
sen a tieň v porovnaní so Svetom a Životom, ku ktorým 
smerujeme a ktoré nám Boh už daroval. Nemá zmyslu sa 
kvôli nemu strachovať, či dokonca sa kvôli nemu napĺňať 
hnevom, závisťou a podobným zlom, ktoré nás odlučujú od 
Boha a znemožňujú, aby sme žili Boží život, Bohom nám 
darovaný… Veď aj tak zakrátko, za okamih odídeme domov, 
k Otcovi, nie? Preto nás zachvacuje radosť a túžba po 
odchode domov, k Otcovi, práve tak, ako zachvátila už pred 
vekmi Pavla, keď z výtrysku srdca napísal: „Túžim zomrieť a 
byť s Kristom, a to by bolo oveľa lepšie!“ (Flp 1,23). 

Toto je druhý nosný pilier kresťanského života: Celým 
srdcom uveriť tejto nádhernej ZVESTI O BOŽOM 

KRÁĽOVSTVE, KTORÉ NÁM BOH UŽ ZADARMO DAROVAL ! 

A je to skutočná istota nádeje. Istota preto, lebo tento Dar je 
darom Božej lásky, bez ohľadu na to kým sme boli a akí sme 
boli (Gal 2,6) a už je darovaný. „17 Láska v nás je dokonalá v 
tom, že máme dôveru v deň súdu…“, hovorí Ján a Ježiš 
vysvetľuje prečo: „Kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý 
ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo 
smrti do života.“ (Jn 5,24). Boh nám spásu a Nebo už 
daroval. Už nám patrí. Je naše. Dal nám ho a jeho dary 
a prísľuby sú neodvolateľné (Rim 11,29)! Ak tomu uveríme, 
nepôjdeme na súd, ale v tej samej nádeji sme spasení (Rim 
8,24)! Toto je istota, o ktorú sa nádej opiera. Preto Božie 
slovo potvrdzuje: „14 Veď sme sa stali účastníkmi Krista, 
pravda, ak istotu, ktorú sme mali na počiatku, zachováme 
pevnú až do konca.“ (Hebr 3,14).  



Sme teda iba pútnikmi na ceste do novej Vlasti, ktorú nám 
Boh s naprostou istotou daroval a ktorá nám teda už naisto 
patrí! 

Prečo potom ale stále sme ešte tu, na zemi? Prečo potom 
tento život pred Životom? 

A práve o tomto hovorí toto posledné: 

LÁSKA 

Veď či nespočíva Nebo a blažený život Boha práve v Láske? 
A neznamená potom prijatie Božieho života, a prijatie Neba 
ako svojho domova a prijatie seba za Božieho syna práve toto: 
rozhodnutie stať sa láskou tak, ako je láskou Boh? Veru hej… 
Spása mi už patrí – ale ja sa ju ešte musím naučiť žiť! 
Presne tak, ako keď dostanete na narodeniny auto: Je tu, je 
vaše, patrí vám isto a neodvolateľne. Ale aby ste si ho aj užili, 
musíte sa ho ešte naučiť riadiť! Boh nám spásu daroval a je 
isto a neodvolateľne naša. Niet na svete človeka, ktorému by 
Boh spásu uprel. Lenže pravdou je aj to, že Peklo je plné ľudí, 
ktorým síce Nebo právom Božej Lásky neodvolateľne patrí, 
ale nikdy tomu neuverili a nikdy sa nenaučili ži ť Boží model 
Života v Nebi. A tak, proti Božej vôli, v Nebi nežijú. Sú 
stratení. Zatratení… 

Láska je teda logickým dôsledkom viery a nádeje. 
Samozrejme. Veď ak veríme, že Boh nám dal moc stať sa 
Božími deťmi; ak veríme, že Boh nám daroval Nebo a urobil 
nás svojimi dedičmi; ak veríme, že tento svet je len tieňom 
skutočnej Vlasti v Nebi a tento život je len akýmsi 
„prenatálnym“ tieňom skutočného a plného Života, ku 
ktorému smerujeme; a ak veríme, že naša schopnosť žiť 
v Nebi, ktoré nám už patrí a žiť v ňom onen Boží Život, ktorý 
nám Boh už daroval a ku ktorému nás pozval, že naša 
schopnosť toto všetko žiť je limitovaná jedine našou ochotou 
stať sa láskou a osvojiť si Boží život lásky, čo potom z tohto 
vyplynie? Čo urobíme? 

Začneme sa biť a sváriť o kúsky tohto sveta, o ktorom vieme, 
že je len tieňom a že ho aj tak čoskoro opustíme? 

Začneme si zachraňovať pozemský život, keď vieme, že až po 
ňom začína ten skutočný Život, ten Boží? 

Začneme sa trápiť kvôli uznaniu a oceneniu a kvôli kritike 
a hane a just aj ublíženiu v tomto svete, o ktorom vieme, že je 
vlastne akoby ničím v porovnaní so Svetom, ku ktorému 
smerujeme? 

Začneme proste žiť a konať tak, akoby jediný život bol ten, čo 
práve žijeme a jediný domov ten murovaný, v ktorom práve 
bývame a jediným poslaním a zmyslom života vydobyť si čo 
najväčšie uznanie sveta a nahrabať čo najviac majetku, a užiť 
si čo najviac mizernej a nudnej svetskej zábavy, lebo okrem 
toho už ničoho iného niet? 

Keby hej, tak by sme boli najväčší hlupáci na tomto svete! 

Naopak, na základe svojej VIERY a NÁDEJE nám 
vyplynie len jediný možný záver:  

ZMYSLOM NÁŠHO ŽIVOTA NA TEJTO ZEMI JE LEN JEDNO – 
NAUČIŤ SA ŽIŤ NOVÝ ŽIVOT BOŽÍCH SYNOV A  DCÉR, ŽIVOT , 
KTORÝ JE LÁSKOU . NAŠIM JEDINÝM POSLANÍM 

A POVINNOSŤOU JE NAUČIŤ SA MILOVA Ť TAK , AKO MILUJE 
BOH. 

Ježiš hovorí: „34 Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa 
milovali navzájom. Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako 
som ja miloval vás.“ (Jn 13,34). A inde zase hovorí: „35 Ale 
milujte svojich nepriateľov, dobre robte, požičiavajte a nič za 

to nečakajte! Tak bude vaša odmena veľká a budete synmi 
Najvyššieho, lebo on je dobrý aj k nevďačným a zlým.“ (Lk 
6,35).  

Jediným zmyslom nášho života na tejto zemi je naučiť sa 
takto milovať. A VIERA s NÁDEJOU nás k tejto Láske 
nielen neomylne vedú, ale zároveň aj uschopňujú! Vďaka 
viere a vďaka nádeji sme znova slobodní, sme znova 
uzdravení, ba viac, sme naplnení Božím Duchom a Božou 
Láskou (Rim 5,5). A v sile tejto Božej Lásky, ktorej sme 
uverili a na ktorej sme postavili svoju životnú perspektívu, 
svoju nádej, v sile tejto Lásky sme konečne aj my nielen 
ochotní, ale aj schopní milovať, presne podľa slov Písma: „19 
My milujeme, pretože on prvý miloval nás.“ (1 Jn 4,19).  

Tak ako schopnosť riadiť auto rozhoduje o tom, či si takýto 
bohatý darček aj užijeme, alebo nie; rovnako aj naša 
schopnosť milovať rozhoduje o tom, či v Nebi – ktoré nám 
Boh už daroval – budeme žiť Božím životom, alebo či si ho 
naopak vôbec neužijeme a skončíme v Pekle sebeckého 
života, ktorý sme si osvojili v minulosti od tohto sveta…  

Preto je Láska PODMIENKOU ujatia sa svojho 
Nebeského dedičstva. Potvrdzuje to Božie slovo, ktoré 
hovorí: „1 Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými, a 
lásky by som nemal, bol by som ako cvendžiaci kov a zuniaci 
cimbal. 2 A keby som mal dar proroctva a poznal všetky 
tajomstvá a všetku vedu a keby som mal takú silnú vieru, že by 
som vrchy prenášal, a lásky by som nemal, ničím by som 
nebol. 3 A keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu a 
keby som obetoval svoje telo, aby som bol slávny, a lásky by 
som nemal, nič by mi to neosožilo.“ (1 Kor 13,1-3). 
A potvrdzuje to aj Katechizmus, keď hovorí: „Ale sa nespasí,  
kto je síce privtelený k Cirkvi, no nezotrvá v láske: lebo  ten 
zostáva v Cirkvi iba "telom" a nie "srdcom".“ (KKC 837). To 
preto, lebo čo z toho, že nám patrí Nebo a právo na Boží 
život v Nebi, ak sa tohto dedičstva nikdy neujmeme 
a nikdy sa ho nenaučíme žiť? A ono spočíva práve v láske… 
Preto je láska poznávacím znakom kresťana, presne podľa 
slov Ježiša: „35 Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, 
ak sa budete navzájom milovať.“ (Jn 13,35) 

ČO TEDA NA ZÁVER? 

Na záver stačí povedať toto: 

• Kresťan je človek, ktorý verí, že ho Boh bezvýhradne 
miluje . Verí, že ho Boh adoptoval za svojho syna a dediča. 

• Kresťan je človek, ktorý verí, že Boh mu už daroval 
Novú vlasť v Nebi a pozval ho k novému Životu v Nebi 
a v spoločenstve Trojice. K tomuto cieľu smeruje a tam už 
teraz spočíva jeho srdce. 

• Kresťan je nakoniec človek, ktorý si jasne uvedomuje, 
že tento pozemský život je iba škola a príprava na to plný 
Život v Nebi. A táto príprava spočíva v tom, že sa učí milovať 
ako Boh a konať ako Boh a byť tak vo všetkom dokonalý ako 
je dokonalý Boh vo svojej láske a dobrote. 

• Maturitou kres ťana je potom ochota položiť z lásky 
svoj život. Presne tak, ako to urobil Ježiš. Veď nie nadarmo 
Božie slovo hovorí: „16 Čo je láska, poznali sme z toho, že on 
položil za nás svoj život. Aj my sme povinní dávať život za 
bratov.“ (1 Jn 3,16).  

A tak tieto tri veci, VIERA, NÁDEJ a LÁSKA sú tým, čo 
robí život človeka kresťanským! 

Váš Inky 


