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„Do spoločenstva Cirkvi sú v plnej miere včlenení tí, čo  majú 
Ducha Kristovho a prijímajú celé jej zriadenie aj všetky  
prostriedky spásy, ktorými disponuje a sú v jej viditeľnom  
ústrojenstve spojení s Kristom ktorý ju spravuje  
prostredníctvom rímskeho pápeža a biskupov... 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) 

 

 

Milí bratia a sestry! 

V posledných katechézach sme toho dosť nahovorili o viere. 
Prečo je práve viera Bohu a Jeho Slovu tak veľmi dôležitá? 
A odpoveď znie: Pretože viera odomyká dvere k Bohu 
a týmito dverami je láska! 

Je pre nás notoricky známe, že medzi Božím kráľovstvom 
a medzi manželstvom existuje veľká podobnosť. Jedno a to 
isté manželstvo môže byť šťastné, priemerné i nešťastné. 
A o tom, aké bude, rozhoduje vzťah medzi manželmi: či sa 
milujú, alebo iba tolerujú vo firme „manželstvo s.r.o.“, ako to 
nazval jeden psychológ, alebo či sa rovno neznášajú. V Nebi 
je to rovnako: Nebo je vzťah. Je to vzťah lásky medzi 
človekom a Bohom. A pretože Boh nás miluje, neodvolateľne 
a až do krajnosti, potom jediné, čo rozhoduje o tom, či náš 
život bude Nebom, alebo nie, je naša vlastná schopnosť 
milovať. A v prípade Boha, ktorý sám je Láska, to platí ešte 
v jednom rozmere. Hovorí o ňom Ján: „Boh je láska; a kto 
ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom.“ (1 Jn 
4,16). Ak milujem, potom je vo mne prítomná Láska – čiže 
Boh – a teda žijem v Nebi, pretože Nebo je definované práve 
ako spoločenstvo s Bohom a ako účasť na Bohu. To sa potom 
okrem iného prejaví aj na uzdravení môjho života a jeho 
premenení. A zase naopak: Ak nemilujem, som pred Láskou 
– a teda aj pred Bohom – uzavretý. Môj život nie je Nebom 
a Boh vo mne nie je prítomný oným 
spasiteľným, uzdravujúcim a premieňajúcim spôsobom. Takže 
môj život sa nemení a ostáva rovnako mizerný, ako bol. To je 
stav oného ťažkého hriechu a výsledkom je, samozrejme, 
Peklo, ktoré je tiež stavom – tentoraz stavom neuzdraveného 
života bez spoločenstva lásky s Bohom… Potiaľ je to 
jednoduché a chápeme to.  

Háčik je ale v jednej veci: 

• Sú totiž veci, ktoré si môžete ZOBRAŤ: napríklad jedlo, 
pitie, nejaké predmety, dokonca aj taký sex (o tom je 
znásilnenie, napríklad). Vezmete si ich a máte ich. Sem patria 
veci najjednoduchšie a takpovediac „najhrubšie“ 
a najprimitívnejšie. 

• Tie vzácnejšie a oblažujúcejšie veci ale môžete iba 
DOSTAŤ: Lásku iného človeka. Alebo slávu a uznanie. 
Rešpekt a úctu. Nemôžete si ich vziať. Ani nijako vynútiť. 
Niekto iný Vám ich musí dať a to sám od seba. 

• Ale tie najcennejšie veci si nemôžete ani vziať, ani ich 
nemôžete dostať. Musia sa vo Vás NARODIŤ. Sem patrí 

spása a Božie Kráľovstvo. Oboje totiž závisí na Vašej 
vlastnej schopnosti a ochote milovať. Svoju vlastnú lásku, 
vlastnú schopnosť milovať, si proste nemôžete ísť a vziať, 
alebo kúpiť v obchode. A ani Vám ju nemôže nikto darovať: 
„Tu máš kúsok mojej schopnosti milovať!“ To nedokáže ani 
Boh sám. To je niečo, čo sa v nás jednoducho musí narodiť 
a závisí to len a jedine od nás samotných. 

Dobre teda, poviete si. Tak teda začneme milovať! „Pane 
Bože, chcem byť spasený a preto Ťa milujem a aj svoj život 
položím za Teba!“ A potom sa obzriete okolo seba a poviete 
si: „A kde teda, dočerta, je ten Boh? Veď Ho milujem! Prečo 
tu teda už nie je?“ 

Hja, keby to bolo také jednoduché, potom by Ježiš zrejme 
vôbec nemusel prísť na tento svet. Úplne by stačil jasný 
príkaz, ktorý obsahuje Starý Zákon, keď hovorí: „4 Počuj, 
Izrael, Pán je náš Boh, Pán jediný! 5 A ty budeš milovať Pána, 
svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou 
svojou silou.“ (Dt 6,4n). Lenže, ono je to paradox: Ak sa 
rozhodnete milovať Boha kvôli tomu, že od Neho dúfate 
získať nekonečne väčšiu odmenu, ktorou je spása – je to 
láska? Alebo iba vypočítavý obchodný ťah? Veru, je to iba 
obyčajný vidinou prospechu urobený nanajvýš vypočítavý 
krok! A tu je problém: Čím viac sa zameriavame na vlastnú 
spásu a čím viac túžime pre seba „uchvátiť“ Boží život 
a Nebo, tým sme sebeckejší –  a tým viac sa Bohu 
vzďaľujeme, pretože Boh nie je sebectvom, ale je Láskou, je 
presným opakom! 

Čo s tým teda urobiť? 

Boh vychádzal z jedného dôležitého predpokladu: Ak 
človek zažíva lásku inej osoby – človeka, či Boha – a táto 
Láska je dostatočne veľká a dostatočne pravdivá, a tento 
človek si ju dostatočne uvedomuje, potom ho táto láska 
nakoniec zlomí. Nakoniec tento človek v dojatí kapituluje 
pred touto nádhernou láskou a v jeho vnútri sa zrodí 
vlastná odpoveď lásky. Skutočnej lásky, ktorá povie: Aj keby 
som z toho nič nemal, aj tak Ťa milujem! Alebo, ako hovorila 
sv. Terézia Avilská, bez ohľadu na to, či bude v Nebi, alebo 
v Pekle, všade bude Boha chváliť, oslavovať a milovať.  

Preto Boh urobil dve veci: 

• Oznámil, že spásu nám daroval, všetkým a zadarmo. 
To preto, aby sme sa zbytočne nesústreďovali na to, ako ju pre 
seba získať a ako si ju zaslúžiť (porov. Gal 2,15n). 

• A potom zjavil svoju Lásku v Ježišovi Kristovi a to 
hlavne na dreve kríža. Ale nielen tam. To zase preto, aby 
sme jasne videli, ako veľmi nás miluje, reálne a až do 
krajnosti. A poslal Ducha Svätého, aby v nás ďalej túto lásku 
rozlieval (porov. Rim 5,5).  

Takže, vďaka tomu, že spása je zadarmo, sme 
odbremenení od strachu a od vypočítavého sústreďovania 
sa na vlastné zaslúženie si spásy. A preto, voľní a slobodní, 
môžeme všetku svoju energiu venovať tomu, aby sme 
hľadeli na Božiu Lásku: 

- Aby sme si stále viac, do hĺbky srdca, uvedomili a doslova 
prežili a precítili, že Boh je naozaj reálny; 



- aby sme si bytostne uvedomili a v srdci prežili, že nás naozaj 
miluje; 

- aby sme si bytostne uvedomili celú veľkosť, bezhraničnosť 
a hĺbku tej strašlivej Božej Lásky, idúcej aj cez vlastnú 
mŕtvolu Boha, len aby nás zachránila a obdarovala; 

- aby sme do hĺbky našej bytosti a až do špiku kostí prežili 
a precítili fakt, že v tejto láske sme skutoční synovia a dcéry 
Boha a dedičia Kráľovstva Neba! 

A aby sme nakoniec, zlomení a udolaní touto strašlivou 
Láskou, ohromujúcou a premáhajúcou, klesli na kolená, 
z očí nám vyhŕkli slzy – ony slzy obrátenie, plačúce nie nad 
nami, ale nad veľkosťou Boha a Jeho Lásky k nám – a aby 
nám z úst vyhŕkli slová: „Milujem!“  Nebo, spása, naše 
vlastné záujmy, potreby a túžby – to všetko sa zrazu stráca 
kdesi za nami, ďaleko a zabudnuté… ostáva iba Boh. Božia 
Láska. A naša vlastná zamilovanosť. Skutočná a reálna. Po 
prvý raz… „19 My milujeme, pretože on prvý miloval nás.“ (1 
Jn 4,19), hovorí Ján. 

Myslím, že práve na toto sa zrodili najrôznejšie pobožnosti 
a tradície Cirkvi, dnes už zväčša nepochopené 
a zvulgarizované na obyčajný folklór: Betlehem s jasličkami, 
ktoré si sv. František postavil, aby mohol kontemplovať Božiu 
Lásku, zjavenú vo vtelení Božieho syna. Vianočný stromček, 
v ktorom kontemplujeme nový Strom života – Ježiša Krista. 
Kríže a krížové cesty, postavené na to, aby sme mohli 
kontemplovať Božiu Lásku, zjavenú a zhmotnenú práve na 
tomto znamení spásy. Ale hlavne rozjímavá modlitba, ono 
povestné lektio divina, odskúšané stáročiami ako „Cesta 
k Raju“, ako ho nazval Guigo – kartuzián už v dávnej 
minulosti… 

Takže, čo z toho pre nás vyplýva? 

 

DO PRAXE: 

• Nebuďte znechutení, ak zistíte, že Vaše kresťanstvo je 
motivované sebecky a to vidinou Božej pomoci, útechy 
a vyhliadkou na budúcu spásu. Na začiatku je toto sebectvo 
hybným motorom, ktorý nás privádza k Bohu. Bez toho by 
sme k Bohu asi nikdy neprišli a bolo by po všetkom. Ježiš sám 
to akceptoval, vidíme to napríklad na nasledovnom rozhovore: 
„ 27 Vtedy mu Peter povedal: „Pozri, my sme opustili všetko a 
išli sme za tebou. Čo z toho teda budeme mať?“ 28 Ježiš im 
povedal: „Veru, hovorím vám: Pri obnovení sveta, keď Syn 
človeka zasadne na trón svojej slávy, aj vy, čo ste išli za mnou, 
zasadnete na dvanásť trónov a budete súdiť dvanásť kmeňov 
Izraela. 29 A každý, kto pre moje meno opustí domy alebo 
bratov a sestry alebo otca a matku alebo deti alebo polia, 
dostane stonásobne viac a bude dedičom večného života.“ (Mt 
19,27–29) Zároveň ale dal jasne najavo, že učeníkov ešte len 
čaká skutočné obrátenie sa: „A ty, až sa raz obrátiš, posilňuj 
svojich bratov.“ (Lk 22,32), hovorí Petrovi. Na začiatok je toto 
„sebecké kresťanstvo“ normálne a dokonca užitočné. Dôležité 
ale je pochopiť, ako sa veci v skutočnosti majú a neostať len 
na tomto začiatku, ale postúpiť ďalej, do zápasu o skutočnú 
lásku. 

• Nesústreďujte sa na seba. Veľmi často sa v našom 
rozjímaní a v kresťanstve vôbec sústreďujeme hlavne na to, čo 
by sme my mali konať a ako by sme sa mali zmeniť a ako sa 
polepšiť a ako si tak zaslúžiť spásu a Nebo a pod. Výsledkom 
je, že kresťanstvo sa mení na nejaký proces, v ktorom sa 
snažíme zmeniť, nedarí sa nám to, sme z toho znechutení 
a skleslí, robíme si výčitky, potom to zase skúsime, zase sa 

nám to nepodarí… Toto je chybný postup. Finta nie je ani tak 
v tom chcieť žiť ako Ježiš, ale skôr v tom môcť žiť ako Ježiš. 
Kresťanstvo je hlavne o tom, že milujeme Boha, zotrvávame 
v spoločenstve s Bohom – a Boh, prítomný v našom živote, 
nás uzdravuje, premieňa a robí schopnými žiť nádherný a 
napĺňajúci model života lásky a dokonalosti. Presne podľa 
slov Písma: „3 Čo bolo nemožné zákonu pre slabosť ľudskej 
prirodzenosti, to uskutočnil Boh, keď pre hriech poslal svojho 
Syna v tele podobnom hriešnemu a v tele odsúdil hriech, 4 aby 
sa požiadavka zákona splnila v nás, čo nežijeme podľa tela, 
ale podľa Ducha.“ (Rim 8,3n). 

• Namiesto toho sa sústreďujte na Božiu Lásku k Vám! 
Rozjímajte o nej. Meditujte ju. Kontemplujte. Znova a znova. 
Až kým nezačne vedomie Božej Lásky a jej ohromujúcej 
veľkosti pomaly – ako Slnko ľad – roztápať Vaše vnútro, Vaše 
srdce a až kým nakoniec nepríde okamih zlomenia sa, okamih 
bytostného uvedomenia, dojatia a sĺz. Čiže okamih 
obrátenia… 

• Využite rozjímavú modlitbu ! Práve o tomto rozjímavá 
modlitba je: Najprv prostredníctvom rozjímania spoznávate 
svojim rozumom informácie o skutočnej veľkosti Božej 
Lásky. A potom – v mlčaní meditácie – zotrvávate sami 
s touto mocnou myšlienkou, ponárate sa do nej, prežúvate ju, 
prežívate, preciťujete, necháte, aby Vás napĺňala… až kým 
nedôjde k okamihu uvedomenia a zlomenia sa pred jej 
veľkosťou! Nemôžete sami v sebe túto lásku a toto zlomenie 
sa spôsobiť. Musí to jednoducho prísť. Ale rozjímavá 
modlitba je obzvlášť kvalitná kombinácia pôdy 
a prvotriedneho hnojiva, v ktorej semienko Božieho slova, 
zvestujúceho Božiu Lásku, môže čo najrýchlejšie vyklíčiť 
a priniesť úrodu v podobe prebudenia a zrodenia Vašej 
vlastnej lásky k Bohu. 

Tak teda: do toho! 

Váš Inky 


