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Milí bratia a sestry! 

Práve v týchto dňoch som si uvedomil jeden naozaj kľúčový 
dôvod, pre ktorý je láska v živote kresťana a vo vzťahu 
k našej spáse naozaj kľúčová a podstatná. Je to jeden z tých 
zábleskov, po ktorých začínajú mnohé veci do seba jasne 
zapadať a mnohé sa prejasňuje a stáva logickým 
a zrozumiteľným… A, ako už býva mojim (zlo)zvykom, 
poďme na to pekne od Adama… obrazne povedané, 
samozrejme. 

• NEBO – čo je to? Samozrejme stav, v ktorom sme 
naplnení, nasýtení, raz a navždy vo všetkom a po všetkých 
stránkach uspokojení. Ježiš o tomto stave a o jeho pôvode 
hovorí: „Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy 
nebude hladovať, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť.“ (Jn 
6,35). Zdrojom Neba je teda Ježiš, On je to, čo napĺňa 
a nasycuje. 

• V ČOM JE PODSTATA NEBA?  To je ďalšia dôležitá 
otázka. Čo presne na Ježišovi spôsobuje túto blaženú 
naplnenosť? odpovedá znova Ježiš, keď hovorí: „A chlieb, 
ktorý ja dám, je moje telo za život sveta.“ (Jn 6,51). Ježišovo 
Telo, obetované za nás. Obetované z Lásky. Obeť Lásky. 
Alebo – povedané priliehavejšie – Láska, spečatená až do 
samej krajnosti obetou na kríži. Podstatou Neba a zdrojom 
jeho blaženosti je teda Božia Láska. Logicky – veď sám 
Boh je touto láskou.  

• V ČOM SPOČÍVA NEBESKÝ ŽIVOT?  V schopnosti 
prijímať túto Božiu Lásku, byť ňou naplnený, nasýtený 
a preniknutý, úplne a navždy. Ak nie som schopný prijímať 
Božiu Lásku, potom je pre mňa Nebo neaktuálne 
a bezpredmetné, pretože Nebo je Láska a ak nie som schopný 
Lásku Boha prijímať, potom Nebo pre mňa de facto 
nejestvuje… 

• AKO PRIJÍMA Ť BOŽIU LÁSKU? Toto je otázka, ktorá 
nás dnes zaujíma! Ako to urobiť, aby som bol schopný 
prijímať Božiu Lásku, prijímať Boží život a tak byť spasený 
a blažený v Nebi? 

Predstavte si teraz takýto príklad: Dievča, ktoré miluje svojho 
chlapca. Miluje ho skutočnou a veľmi vzácnou láskou, 
bezhraničnou, obetavou, oddanou, nesebeckou… Láskou, 
ktorá dokáže uzdraviť, ktorá dokáže toho druhého naplniť 
a urobiť šťastným. Láskou ochotnou položiť aj život. A teraz si 
predstavte chlapca, ktorého toto dievča vôbec nezaujíma. 
Vlastne si ho všimne len vtedy, keď potrebuje niekoho 

„hlúpeho“, kto by pre neho niečo urobil. Nechá si poslúžiť – 
a viac sa o ňu nestará, ani nezaujíma. Je úplne pohltený 
sebou.  

Čo myslíte, dokázal by ten to chlapec vnímať jej lásku? 
Teda, určite by si túto lásku dokázal všimnúť. Vedel by o nej 
(a možno by sa z nej aj pochabo smial). Dokázal by dokonca 
aj prijať nejaké jej ovocie – napríklad keby dievča za neho 
napísalo sloh do školy, alebo mu darovalo zaujímavé DVD-
čko. Inými slovami, áno, dokáže si jej lásku všimnúť 
a dokáže prijímať niektoré jej prejavy, napríklad skutky 
pomoci, alebo darčeky. Ale dokáže vnímať lásku samotnú? 
Dokáže sa touto láskou naplniť, sýtiť sa ňou, byť ňou 
uzdravený, byť v nej a skrze ňu šťastný? Osobne si myslím, 
že nie.  

Predstavte si teraz, že sa tento chlapec do dievčaťa zamiluje. 
Bude ju milovať rovnakou láskou, akou ono miluje jeho.  

Zmení sa tým niečo? Samozrejme, že áno. Zrazu jej láska 
naplní celý jeho život. Už nebude vnímať prejavy láska, tie 
vonkajšie, hoci tu stále budú. Vnímať bude v prvom rade 
lásku samotnú. Konečne bude schopný vnímať to hlavné, 
vnútorné, to najdôležitejšie… 

Ak si to zhrnieme, môžeme povedať takýto záver:  

SCHOPNOSŤ MILOVA Ť MILUJÚCEHO NÁM UMOŽ ŇUJE 
PRIJÍMA Ť LÁSKU , KTOROU SME MY SAMI MILOVANÍ . LÁSKU 
DRUHÉHO DOKÁŽEME PRIJÍMA Ť LEN NATOĽKO , NAKOĽKO 

MY SAMI MILUJEME JEHO . 

To je dôvod, prečo nás Ježiš pozýva a vedie ku skutočnej 
láske. Naša schopnosť prijíma ť Božiu Lásku, byť Ňou 
naplnení, nasýtení, uzdravení – to všetko závisí od našej 
schopnosti milovať Boha rovnakou Láskou, ako On 
miluje nás. Preto vraví Katechizmus Katolíckej cirkvi 
zásadné slová: „Ale sa nespasí,  kto je síce privtelený k 
Cirkvi, no nezotrvá v láske“ (KKC 837). Bez schopnosti 
milovať Boha síce dokážeme vierou prijímať Božie dary 
– prejavy tejto lásky – ale nie Lásku samotnú, ktorá 
jediná je podstatou Neba a spásy. Zrejme toto naznačuje 
Ježiš v známom mieste Písma: „22 Mnohí mi v onen deň 
povedia: „Pane, Pane, či sme neprorokovali v tvojom mene? 
Nevyháňali sme, v tvojom mene zlých duchov a neurobili sme 
v tvojom mene veľa zázrakov?“ 23 Vtedy im vyhlásim: Nikdy 
som vás nepoznal; odíďte odo mňa…“ (Mt 7,22n).  
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