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„H ľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, 49 
lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho 
meno 50 a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, 
čo sa ho boja..“ 

(Lk 1,48–50) 

 

 

Milí bratia a sestry! 

Všetci isto veľmi dobre poznáme Máriin chválospev, i úryvok 
z neho v úvode tejto katechézy. Zaujímavé na ňom je, že 
Mária postavila zaujímavé konštatovanie: Božia Moc, Jeho 
mocné skutky a Jeho milosrdenstvo sa uskutočňujú na 
ľuďoch, ktorí sa Jeho – Boha – boja! 

Pritom Mária zďaleka nie je v tomto tvrdení sama. Keď sa 
v Starom Zákone chce o niekom povedať, že je zbožný, 
použije sa na to slovo s koreňom hašada. V preklade to 
znamená niečo ako „zahanbený“, „pokarhaný“. Druhé slovo je 
potom járé a to znamená báť sa niečoho, mať pred niečím 
bázeň a strach. Oboje za sebou ukrýva to isté: strach 
a zahanbenosť pred niekým veľkým a mocným… Odtiaľ 
potom preklad „báť sa Boha“. Čo ale tento termín presne 
znamená? 

Keď stojíme pred Bohom, tak musíme nutne u Boha vnímať 
dve podstatné vlastnosti: 

• Vlastnosť č. 1: Božia nesmierna veľkosť a vyvýšenosť. 
Boh je veľký. Nekonečný. Presahujúci všetko, presahujúci aj 
akúkoľvek schopnosť opisu a schopnosť predstavy. Predstavte 
si to najväčšie a najvznešenejšie, čo si len dokážete predstaviť 
– a Boh je stále väčší! O tejto nesmiernej veľkosti Boha 
hovoria starozákonné texty, napríklad: „Ktože zmeral svojou 
hrsťou vody a obopäl piaďou nebesá, meričkou prach zeme 
odmeral, odvážil vrchy na váhe a pahorky na závaží? Kto 
usmernil ducha Pánovho a ktorý poradca ho poučil? U koho 
sa radil, aby mu vysvetlil a naučil ho ceste práva, (aby ho 
naučil vedomosti) a cestu múdrosti mu ukázal? Hľa, národy sú 
ako kvapka z vedra a pokladá ich za prášok na vážke, hľa, 
ostrovy dvíha ako smietku. Libanon nestačí na zápal a jeho 
zverina nestačí na žertvu. Všetky národy sú pred ním ako nič, 
za márnosť a prázdnotu ich pokladá.“ (Iz 40,12–17). 

• Vlastnosť č. 2: Božia nepochopiteľná láska k človekovi. 
To je druhá vec, ktorá človeka ohromí. Už starozákonný 
človek sa udivene Boha pýtal: „Pane, čože je človek, že sa k 
nemu priznávaš, a syn človeka, že myslíš na neho?“ (Ž 144,3). 
Je to nepochopiteľné. Je to ešte viac a ešte nepochopiteľnejšie, 
než ako keby sa človek zamiloval do osudu nepatrného prvoka 
– nálevníka. A predsa to Boh robí: Miluje človeka a zaujíma 
sa o neho. A to ešte starozákonní ľudia vôbec netušili čo 
príde! „Aj my sme kedysi boli nerozumní a neposlušní,“ hovorí 
Pavol, „Blúdili sme, slúžili všelijakým žiadostiam a rozkošiam, 
žili sme v zlobe a závisti. Boli sme hodní opovrhnutia a 
vzájomne sme sa nenávideli. 4 Ale keď sa zjavila dobrota 
Boha, nášho Spasiteľa, a jeho láska k ľuďom, 5 spasil nás nie 
pre spravodlivé skutky, ktoré sme my konali, ale zo svojho 
milosrdenstva; kúpeľom znovuzrodenia a obnovy v Duchu 

Svätom, 6 ktorého na nás hojne vylial skrze Ježiša Krista, 
nášho Spasiteľa, 7 aby sme, ospravedlnení jeho milosťou, boli 
podľa nádeje dedičmi večného života. … 6 Veď Kristus zomrel 
v určenom čase za bezbožných, keď sme boli ešte bezmocní. 7 
Sotvakto zomrie za spravodlivého; hoci za dobrého by sa azda 
niekto odhodlal umrieť. 8 Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám 
tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešnici.“ 
(Tit 3,3–7; Rim 5,6–8). Boh sa kvôli ľuďom stal človekom 
a zomrel na kríži! Dá sa to pochopiť? Dá sa tomu uveriť? Je 
takéto niečo vôbec možné: aby tento mocný a nemierne 
vyvýšený Boh zomrel a obetoval sám seba za malého, 
ničotného človiečika, za púhy výtvor svojich rúk? Veď je to 
ako keby sa stolár obetoval za svoju nepodarenú stoličku, či 
ako keby hrnčiar položil život za prasknutý krčah!  

Oboje spoločne tvorí opravdivý obraz Boha. Jedno bez 
druhého nie je úplné. Vlastne tu niekde pramenia falošné 
predstavy Boha: Ak si predstavíme iba Boha veľkého, 
nekonečne spravodlivého a svätého, ale bez rozmeru Lásky, 
potom v nás rastie iba strach pred týmto Bohom, strach pred 
sudcom, pred trestom, strach pred tým, že nás bude ovládať, 
dirigovať, máme nutkanie utekať, brániť sa, uzatvárať sa pred 
Bohom… A ak si zase predstavíme iba Boha milujúceho, ale 
bez uvedomenia si a poznania Jeho nesmiernej veľkosti 
a nesmiernej vznešenosti, potom nám z toho najskôr vzíde oná 
hurvínkovská predstava milého, neškodného deduška, ktorý 
sedí na obláčiku, má nás rád, chápe nás a odpúšťa nám, ale 
v praxi od neho nie je možné nič moc očakávať. A ak niečomu 
z toho aj naozaj uveríme, tak skutočne, v srdci – tak potom sa 
Boh môže pre nás ľahko stať rovnakou nočnou morou, ako bol 
napríklad aj pre Martina Luthera, ale aj mnohých iných… 
Toto ale nie je to, čo sa v Biblii chápe pod slovami „báť sa 
Boha“. Biblické „bátie sa Boha“ je o niečom inom. 

Postavte sa teraz pred toho SKUTOČNÉHO BOHA!  
Postavte sa pred Neho! Pohliadnite! Uvedomte si do hĺbky 
našich malých sŕdc celú realitu Boha: Jeho ohromnú Silu 
a Moc, Jeho ohromnú, planúcu a stravujúcu Svätosť 
a Vyvýšenosť, Jeho Vznešenosť a Velebnosť a celú Jeho 
Skvelosť a Krásu – a súčasne Jeho neuveriteľnú 
a nepochopiteľnú Lásku k človekovi, Lásku rovnako 
presahujúcu čokoľvek, čo je vôbec možné si len predstaviť! 
Uvedomte si to do hĺbky srdca! Jedno i druhé súčasne! Ach, 
chcel by som teraz mať moc pera, ktoré čaruje, môcť popísať 
stovky a stovky strán mocnými slovami, ktoré by vyvolali 
obraz celej strašlivej veľkosti Boha i rovnako desivej veľkosti 
Jeho krajnej a bezmedzenej Lásky a Milosrdenstva – lenže 
nemám. A žiadne slová, čo ako mocné, aj tak nevystihnú túto 
ohromujúcu realitu. Tak načo písať? Jedine srdcom môžeme 
vidieť to, čo presahuje možnosť slov, možnosť očí, i samého 
nášho intelektu… 

Čo sa teda stane, ak srdce konečne uvidí Boha takého, aký 
naozaj je, v celej Jeho desivej Veľkosti, strašlivej Láske 
a ohromujúcom, neuveriteľnom a nepochopiteľnom 
Milosrdenstve a sebadarovaní sa?  

Ján Evanjelista to zažil na Patmose. Ten okamih opisuje takto: 
„ 17 Keď som ho uvidel, padol som mu k nohám ako mŕtvy.“ 
(Zjv 1,17). Ezechiel opisuje svoju skúsenosť podobne: „23 
Vstal som teda a išiel som do údolia a hľa, bola tam Pánova 



sláva ako sláva, ktorú som videl pri rieke Chobar. Vtom som 
padol na tvár.“ (Ez 3,23). Podobne píše Izaiáš: „Videl som 
Pána sedieť na vysokom a vznešenom tróne; lem jeho rúcha 
napĺňal chrám. 2 Nad ním stáli serafíni; každý mal po šesť 
krídel: dvoma krídlami si zakrývali tvár, dvoma si zakrývali 
nohy a dvoma lietali. 3 A jeden druhému volal: „Svätý, svätý, 
svätý je Pán zástupov, celá zem je plná jeho slávy.“ 4 Prahy 
dverí sa chveli od hlasu volajúceho a dom sa naplnil dymom. 5 
Tu som povedal:  „Beda mi, áno, som stratený. Veď som muž s 
nečistými perami a bývam medzi ľudom s nečistými perami; a 
moje oči videli kráľa, Pána zástupov.“ (Iz 6,1–5). A vráťme sa 
zase do neskoršej doby, k Pavlovi. Po tom, ako spoznal Boha 
v Ježišovi Kristovi, o ňom čítame: „Vzali ho teda za ruku a 
zaviedli do Damasku. 9 Tri dni nevidel a nejedol, ani nepil.“ 
(Sk 9,8). Za všetkými týmito slovami cítime jedno a to isté: že 
sú to slová a reakcie ľudí, ktorí sú –  v tom pozitívnom zmysle 
slova – otrasení, ohromení a premožení. Sú ohromení 
a premožení vedomím Božej veľkosti, svätosti 
a vznešenosti a zároveň rovnako otrasení, ohromení 
a premožení poznaním veľkosti Jeho Lásky 
a milosrdenstva! A presne tento stav – ohromenie, úžas, 
bázeň človeka, stojaceho pred niečím nesmierne veľkým, 
ohromným, a súčasne nepredstaviteľne krásnym 
a ušľachtilým, skvelým a čistým a premáhajúcim – presne 
toto je ono biblické „báť sa Boha“! 

A tak pre nás to znamená dve veci: 

• Ono „báť sa Boha“ v tom zmysle, v ktorom termín používa 
Biblia, má nekonečne bližšie k láske a zamilovanosti, 
vyvolanej zlomením sa človeka zoči-voči Božej nesmiernej 
Láske, ktorá ho premáha svojou krásou a darujúcou sa 
skvelosťou; než ku skutočnému strachu pred Bohom. Je to 
skôr úžas a bázeň pred čímsi obrovským a súčasne nekonečne 
nádherným! 

• A, druhá vec, tento postoj je ovocím skutočnej viery. 
Naozaj, nie je možné uvedomiť si, prežiť a v srdci uveriť 
v celú veľkosť, vznešenosť a nádheru Boha a zároveň uveriť 
v celú veľkosť Jeho Lásky a to bez toho, aby sme padli na 
tvár, aby nám z očí vytryskli slzy dojatia a veľkej lásky 
k Bohu, bez toho, aby sme boli týmto Božím zjavom a Dobrom 
premožení a úplne zlomení! Nie nadarmo hlavne na Východe 
tvrdia, že skutočné obrátenie poznáme práve podľa sĺz… 

Preto je táto „bázeň pred Bohom“, táto ohromenosť, úžas, 
premoženosť Božou Láskou a Božou Krásou znakom toho, 
že sme skutočne a v plnom kresťanskom význame tohto 
slova Bohu naozaj uverili… 

Mária teda vo svojej výpovedi hovorí niečo takéto: Ak sa 
majú na Vás zjaviť Božie skutky a milosrdenstvo, musíte 
s Ním najprv mať spoločenstvo. Spoločenstvo ale nie je 
možné bez lásky a láska sa rodí z práve z tejto bázne, ktorá je 
zase ovocím viery. Presne toto konštatuje Biblia už dávno 
pred ňou, keď hovorí: 15 Blažený, kto dostal bázeň pred Bohom 
do daru: kto si ju drží pevne - komu ho možno prirovnať? 16 

Bázeň pred Bohom je počiatkom lásky k nemu, viera však 
počiatkom oddanosti jemu.“ (Sir 25,15n). Práve okamih 
uvedomenia, sprevádzaný oným „padnutím na tvár“ je 
počiatkom skutočnej a opravdivej Lásky k Bohu a zároveň aj 
skutočného, reálneho a „vyváženého“ vzťahu k Bohu, vzťahu 
„v duchu a v pravde“. Bez tejto skúsenosti je vzťah k Bohu 
vždy nevyrovnaný, deformovaný a plytký, pretože nestojí na 
láske a nestojí ani na pravde, na hlbokom uvedomení a na 
skúsenosti Boha takého, aký je. A keďže láska je ovocím 
bázne a ohromeného úžasu človeka pred Bohom a táto bázeň 
je ovocím uverenia, platí zároveň aj to, čo poznáme z iného 

miesta Biblie: „16 Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale 
kto neuverí, bude odsúdený.“ (Mk 16,16). 

Toť vše…  

 

DO PRAXE: 

• Vo svojej rozjímavej modlitbe sa venujte obom 
aspektom Boha: Jeho veľkosti, svätosti a vznešenosti 
rovnako, ako Jeho ohromujúcej láska k nám, ľuďom. Jedno 
i druhé hľadajte a objavujte v Božom slove – Biblii. Inak totiž 
náš obraz Boha nebude pravdivý a to by bolo zlé. Namiesto 
Boha by sme uverili iba akémusi preludu, akejsi virtuálnej 
modle, prázdnej a bezmocnej – čo sa aj nakoniec stáva a to 
častejšie, než by sme sa nazdali! 

• Dôležité je, aby sme si jedno i druhé hlboko uvedomili – 
a bránou k tomu je práve rozjímavá modlitba a v nej 
konkrétne meditácia. 

• Modlitba a liturgia  spoločne odrážajú obe tieto stránky 
vzťahu k Bohu, ktorý je Kráľom a Panovníkom a zároveň 
Otcom. Liturgia reflektuje skôr tú „úradnú“ rovinu, keď pred 
Boha prichádzame ako princovia pred svojho Pána a Vladára, 
sediaceho na Tróne v celom svojom Kráľovskom majestáte. 
Naopak, modlitba je zväčša stretnutím s tým istým Kráľom – 
ale ako s milovaným a milujúcim Oteckom, v ústraní, 
v skrytosti súkromných komnát, kde sú všetky regálie – 
koruna a purpurový plášť i žezlo – odložené a namiesto nich 
nastupuje dôverné a intímne stretnutie, v ktorom nie je nič, iba 
milujúci Otecko a milovaný syn, obaja v hlbokej jednote, 
v láske a nežnom porozumení. Oba tieto rozmery sa tak 
v praxi Cirkvi vynikajúco dopĺňajú a je na nás, aby sme 
modlitbu i liturgiu v tomto zmysle aj chápali, vnímali a hojne 
využívali! 

Váš Inky 


