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„ 15 Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. 16 A 
ja poprosím Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby zostal s 
vami naveky - 17 Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, 
lebo ho nevidí, ani nepozná. Vy ho poznáte, veď ostáva u vás a 
bude vo vás. 18 Nenechám vás ako siroty, prídem k vám. 19 
Ešte chvíľku a svet ma už neuvidí, ale vy ma uvidíte, lebo ja 
žijem a aj vy budete žiť. 20 V ten deň spoznáte, že ja som v 
svojom Otcovi, vy vo mne a ja vo vás. 21 Kto má moje 
prikázania a zachováva ich, ten ma miluje. A kto miluje mňa, 
toho bude milovať môj Otec; aj ja ho budem milovať a zjavím 
mu seba samého.“(Jn 14,15–21) 

 

Milí bratia a sestry! 

Katechizmus Katolíckej cirkvi hovorí o spáse tieto slová: 
„Túžba po skutočnom šťastí zbavuje človeka nezriadenej 
náklonnosti k bohatstvám tohto sveta, aby sa nakoniec zavŕšila 
vo videní Boha a v jeho blaženosti. "Prisľúbenie uvidieť Boha 
presahuje všetku blaženosť. Vo Svätom písme vidieť znamená 
vlastniť. Ten, kto vidí Boha, dosiahol všetky bohatstvá, aké len 
možno dosiahnuť".“ (KKC 2548). 

Kto ale uvidí Boha? 

Ježiš hovorí: „Kto miluje mňa, toho bude milovať môj Otec; aj 
ja ho budem milovať a zjavím mu seba samého.“ (Jn 14,21).  

Ježiš – a teda Boh – zjaví seba samého tomu, kto Ho 
miluje. 

Prečo je to tak? Pretože Boh, pretože Nebo – to všetko je 
zhrnuté v slove: MILOVAŤ! 

Myslím, že teraz to už chápem. Boh je LÁSKA. Nie 
milovanosť, ale láska! Boh nie je nekonečne blaženým Bohom 
preto, že je milovaný, ale preto, že sám miluje! Preto aj Nebo 
nespočíva v prvom rade v tom, že sme Bohom nekonečne 
milovaní, ale v tom, že sa v sile tejto lásky odhodláme aj my 
sami milovať tak, ako Boh! 

Všetko to, čo na tejto ceste Boh robí, robí preto, aby nás 
k tejto láske nakoniec nejako doviedol. Dotkli sme sa toho 
už v katechéze 234, keď sme spoznali, že záverečným cieľom 
duchovného vývoja je rozhodnutie milovať a to tak, ako Boh: 
bezpodmienečne a bezvýhradne. Do krajnosti. 

Boh urobil všetko pre to, aby nám v Ježišovi zjavil sám seba. 
Urobil všetko pre to, aby viditeľným a zrozumiteľným 
spôsobom zjavil svoju lásku k nám. Urobil to všetko preto, 
aby nám tak všetkými možnými spôsobmi dodal odvahu 
k tomu, aby sme sa aj my zamilovali a začali milovať podobne 
ako Boh. 

Sprvu je táto láska sebecká, motivovaná Božími darmi. 
Obľubujeme si Boha, pretože Boh je krásny, príjemný, 
napĺňajúci, osožný a bez Neho si už len ťažko vieme 
predstaviť svoj život. Kvôli tejto kráse zotrvávame s Ním 
a v Ňom, kvôli nej a v nej sa zaujímame aj o iných ľudí. 

Boh nás ale znova a znova privádza do kríz, do nocí duše, 
aby nás tak z tejto povrchnej zaľúbenosti previedol až k plnej 
láske. K láske, v ktorej nemilujeme ani pre to, ani pre ono, ani 
pre nič vonkajšie, ale preto, že sme si obľúbili lásku samotnú 

a rozhodli sme sa tak milovať bez ohľadu na všetko ostatné. 
Bezpodmienečne a bezvýhradne. Do krajnosti. Ako Boh. „34 
Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom. 
Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás. 35 
Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete 
navzájom milovať.“ (Jn 13,34n), hovorí Ježiš.  

Biblia na inom mieste vraví: „8 Blahoslavení čistého srdca, 
lebo oni uvidia Boha.“ (Mt 5,8). Čisté srdce. Srdce, v ktorom 
už niet nič postranného, len jedna – jediná myšlienka: Láska. 
Srdce ktoré miluje a iba miluje a túži iba milovať. Už viac 
nemyslí na odmenu, ani na trest, nemyslí na to, či zožne 
vďaku, nezáujem, ranu pod pás, alebo odpor 
a prenasledovanie. Nezaujíma ho už chvála ani hana. Spása, 
ani zatratenie. Má len jedinú túžbu: milovať. Čo iné je „čisté 
srdce“, než práve toto? Srdce, ktoré sa vskutku stalo 
Láskou? Jednoduché, priezračné, číre a priamé? 

Katechizmus hovorí, že kto Boha vidí, ten ho vlastní. Ako 
inak je možné Boha vlastniť, než tak, že sa s Ním stávame 
Jeden? A ako inak sa môžeme stať JEDEN s Bohom, ktorý je 
Láska, než tak, že sa sami staneme Láskou? Nenaznačuje to 
isté aj Ježiš, keď hovorí: „4 Ostaňte vo mne a ja vo vás. … 9 
Ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás. Ostaňte v mojej 
láske“ (Jn 15,4.9)? A že ono „zostať v Jeho láske“ nechápe 
v zmysle pasívnom – teda „zotrvajte v láske, ktorou ja 
milujem Vás“ – ale aktívne, v zmysle „milujte tak, ako 
milujem ja“, naznačuje hneď v nasledovnom verši: „10 Ak 
budete zachovávať moje prikázania, ostanete v mojej láske, 
ako ja zachovávam prikázania svojho Otca a ostávam v jeho 
láske.“ (Jn 15,10).  

Čisté srdce je srdce ktoré vidí – a teda VLASTNÍ – Boha. Vidí 
a vlastní Ho preto, lebo samo už je zbožštené a stalo sa tak 
samo Bohom, pretože je s Ním v Ňom jeden, podľa slov 
Katechizmu, ktorý hovorí: „Lebo Syn Boží sa stal človekom, 
aby z nás urobil Boha.“ (KKC 460).  

Zbožštenie znamená stať sa Láskou tak, ako je Boh 
Láskou. Zbožštenie znamená, že milujeme tak, ako Boh 
miluje.  Nebo je stav, v ktorom Boha milujeme a sme Bohom 
milovaní, ale to hlavné spočíva v tom, že milujeme – bez 
ohľadu na to, či sme aj sami milovaní, alebo nie. To, že Nebo 
je spoločenstvo, v ktorom vďaka tejto láske nielen milujeme, 
ale aj milovaní sme, je len „bonus“, ktorý posúva blaženosť 
v Nebi až na hranicu absolútna! 

Už dávno vieme, že láska je bránou k Nebu. Dnes si to už len 
poopravíme: Schopnosť milovať nie je bránou do Neba. 
Schopnosť milovať je Nebom! Milovať znamená byť 
v Nebi a byť v Nebi znamená milovať – tak, ako Boh! 

Náš život na tejto Zemi má jediný význam a jediný zmysel: 
Naučiť sa milovať ako Boh. Odvážiť sa milovať ako Boh. 
Rozhodnúť sa milovať ako Boh. Bezvýhradne. 
Bezpodmienečne. Do krajnosti. Do úplného položenia života. 
Všetko ostatné sú taľafatky. Nepodstatné veci. Pomôcky, 
alebo prekážky. Ale len jediný cieľ, jediný zmysel: Milovať 
ako Boh. Milovať ako Boh. MILOVA Ť! 

Váš Inky 


