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Milí bratia a sestry! 

Ježiš je pastier. Pastier, ktorý vie dať aj život za svoje ovce. 
Hlavne ale je Pastier, ktorý ovce niekam vedie: na oné „žírne 
pastviny“. Z predchádzajúcej úvahy vieme že je to Nebo – 
a Nebo, to je schopnosť prijímať Lásku Boha. A týmto „prijí-
mačom“ Božej Lásky, ktorý nás robí vnímavými a citlivými 
na Lásku Boha a ktorý nám umožňuje naplniť sa Ňou, je naša 
vlastná Láska k Bohu, naša vlastná schopnosť milovať Boha 
s Bohom. Tomu nutne zodpovedá aj cesta, ktorou nás Ježiš 
vedie. 

• ČO JE TO VLASTNE LÁSKA?  To je prvá základná 
otázka k pochopeniu Cesty k Nej. Písmo o tom hovorí jasne 
na mnohých miestach. Napríklad: „2 Podľa toho poznáme, že 
milujeme Božie deti, keď milujeme Boha a plníme jeho priká-
zania. 3 Lebo láska k Bohu spočíva v tom, že zachovávame 
jeho prikázania. A jeho prikázania nie sú ťažké.“ (1 Jn 5,2n). 
Láska teda znamená zaujímať sa o milovaného, o jeho 
túžby, ciele, želania – a prijať ich za svoje. A nie hocijako: 
„16 Čo je láska, poznali sme z toho, že on položil za nás svoj 
život.“ (Jn 3,16), hovorí Ján. Láska znamená dať svoj život za 
milovaného, presne tak, ako to urobil Ježiš. Nakoniec, jedine 
takáto nesebecká láska, schopná a ochotná obety, môže 
vykazovať tie vlastnosti, ktorými ju charakterizuje Pavol, 
píšuc: „4 Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, 
nevypína sa, nevystatuje sa, 5 nie je nehanebná, nie je sebec-
ká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, 6 neteší sa z neprávosti, ale 
raduje sa z pravdy. 7 Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, 
všetko vydrží.“ (1 Kor 13,4–7). Láska znamená takisto zami-
lovať si aj tých, ktorých miluje milovaný. Preto Ján píše: „20 
Ak niekto povie: „Milujem Boha,“ a nenávidí svojho brata, je 
luhár. Veď kto nemiluje brata, ktorého vidí, nemôže milovať 
Boha, ktorého nevidí.“ (1 Jn 4,20).  

• ČO JE TEDA CIEĽOM CESTY? Cieľom je takáto 
Láska. Cieľom je, aby sme boli pripravení skutočne položiť 
svoj život z lásky k Bohu a k ľuďom – Božím bratom. Zmys-
lom nášho života teda nie je to, aby sme sa dožili vysokého 
veku, ani pokojná staroba, ani blahobyt, ani prosperita, do-
konca ani „zbožnosť“ v tom bežnom význame slova… Zmys-
lom života, jedinou úlohou, ktorú na Zemi máme, je naučiť sa 
milovať, naučiť sa milovať do krajnosti, klásť z lásky svoj 
život (1 Jn 3,16) a nakoniec ho z lásky aj položiť. Položiť 
život z lásky – to je maturita nášho života. Všetko ostatné je 
vedľajšie… 

• KDE SA RODÍ TÁTO LÁSKA?  Dôležitá otázka 
s jednoduchou odpoveďou. Láska znamená sledovať a hájiť 
záujmy milovaného. Znamená slúžiť milovanému, byť tu pre 
neho. Kde inde by sa takáto láska mohla narodiť, ak nie práve 
v tejto službe? Ak sa ma niekto opýta: „Miluješ svojho brata?“ 
a ja odpoviem: „Áno, milujem“ – je to láska? Veru nie. Nie je 

to láska, je to len a jedine púhe slovo. Nič viac. Preto Ján 
hovorí: „17 Ak má niekto pozemský majetok a vidí brata v 
núdzi a srdce si pred ním zatvorí, ako v ňom môže ostávať 
Božia láska? 18 Deti moje, nemilujme len slovom a jazykom, 
ale skutkom a pravdou.“ (1 Jn 3,17n). Láskou sa tento môj 
postoj stáva až vtedy, keď sa zmení na konanie, na skutok. 
Keď k onomu bratovi prídem napríklad do väzenia, do 
nemocnice, keď mu poslúžim, keď začnem naozaj hľadať 
a hájiť jeho záujmy a potreby! Nie, že by sa vtedy moja láska 
prejavila, ona až vtedy vznikne! Až vtedy, v tom okamihu, 
keď sa rozhodnem konať láskyplne, tak až vtedy a nie 
predtým sa vo mne láska narodí a začne jestvovať! 

Preto Ježiš vyučoval tak, ako vyučoval: neotvoril si rabínsku 
školu, ale namiesto toho smeroval učeníkov k láske v praxi. 
Preto kládol dôraz na väznice, špitály, na bezdomovcov 
a pocestných…  

Musíme si uvedomiť jednu dôležitú vec: V kostole sa 
milovať nenaučíme. Ani pri modlitbe. Ani pri čítaní Biblie 
na spoločenstve. Ani pri postení sa. Neznamená to, že by 
tieto „aktivity“ boli zbytočné. Nie sú. Naopak, sú zdrojom 
sily a odvahy k tomu, aby sme začali milovať. Veď iba v sile 
Ježiša a Jeho Lásky sme schopní odvážiť sa aj sami pre 
životný model lásky. Modlitba, liturgia a iné „veci“ nás na 
túto Lásku Boha akoby pripájajú. Ale sami o sebe nás už k 
našej vlastnej láske priviesť nedokážu. Naša láska sa rodí, 
vzniká a rastie milovaním. Musíme teda vyjsť von 
a vstúpiť do tej učebne, ktorú nám Ježiš zanechal: je ňou 
svet plný ľudí, ktorí potrebujú pomoc, potrebujú oporu, 
potrebujú službu, povzbudenie, občas dokonca záchranu, 
niekedy pochopenie a kúsok ľudského tepla… Tam, medzi 
nimi, sa láska rodí a rastie. Azda najväčší omyl, akého sa 
môžeme dopustiť, je ten, že spásu si získame modlitbou, 
alebo plnením „náboženských povinností“ ako je kostol 
a tak a prípadne ešte rešpektovaním Desatora. To ale nie.  

Preto aj vo farnosti by napr. sv. omša mala byť tým, čím je: 
„východiskom a cieľom“ našej farskej činnosti. Ale medzi 
týmito dvoma bodmi je ohromné pole, určené pre službu 
lásky. 90% činnosti každej farnosti a každej komunity by sa 
malo odohrávať práve tam: pri službe väzňom a recidivistom, 
pri ohlasovaní Evanjelia, na misiách, pri starostlivosti 
o chorých, o bezprístrešných a vôbec o všetkých a všade tam, 
kde našu pomoc v akejkoľvek forme potrebujú. Jedine tam sa 
láska rodí, jedine tam rastie a jedine tam sa môže zavŕšiť. 
Nikde inde! Liturgia a modlitba nám dávajú silu vykročiť na 
toto pole a potom na konci sláviť a liturgicky vyjadriť 
skúsenosť lásky, ktorú sme tam prežili, ale nemôžu toto pole 
nahradiť. Preto aj Ježiš vo svojej reči o Poslednom súde sa 
nesústreďuje na otázky, ktoré sú (nepochopiteľne) kľúčové 
pre spústu bežných „kresťanov“, ako je chodenie do kostola 



a postenie sa v piatok. Jeho zaujíma iné: „bol som hladný a 
dali ste mi jesť; bol som smädný a dali ste mi piť; bol som 
pocestný a pritúlili ste ma; 36 bol som nahý a priodeli ste ma; 
bol som chorý a navštívili ste ma; bol som vo väzení a prišli 
ste ku mne.“ (Mt 25,35n). 

• KEDY LÁSKA DOSAHUJE PLNOS Ť? Vtedy, keď je 
ochotná položiť svoj život za milovaného. A, ako už asi 
tušíme, tento stupeň môže láska dosiahnúť jedine vtedy, ak 
naozaj o život ide. V tomto smere je zaujímavý príbeh sv. 
Ignáca Antiochijského, biskupa a žiaka sv. Jána apoštola. 
Niekedy okolo roku 107 ho zatkli a deportovali do Ríma, aby 
sa tam alebo zriekol Krista, alebo zahynul veľmi nepríjemnou 
smrťou: zaživa roztrhaný levmi v cirkuse, na pobavenie senátu 
a ľudu rímskeho… Na tejto ceste do Ríma napísal rímskym 
kresťanom list. V ňom im hovorí: „Bojím sa Vašej lásky, aby 
mi neuškodila. Ja už nikdy nebudem mať takúto príležitosť 
dosiahnuť Boha. Viac mi nemôžete dať, než aby som bol 
obetovaný Bohu. Prosím Vás, nepreukazujte mi nevhodnú 
láskavosť. Nechajte ma, aby som sa stal korisťou zveri, ktorá 
mi umožní dosiahnuť Boha. Viem, čo mi prospieva. Teraz 
začínam byť žiakom. Nech ma pália, križujú, nech na mňa 
poštvú zver, nech ma trhajú, rozsekajú, nech rozmetajú moje 
kosti, rozbijú údy, rozdrvia celé telo, nech vymyslia diabolské 
tresty, len keď dosiahnem Krista!“  (Ig. Rim. I,2; II,1n; IV,1n; 
VI,2n). Ignác si uvedomuje jednu vec: Spása = spoločenstvo 
lásky s Bohom. Spoločenstvo lásky, pripravenej aj život 
položiť. Kde inde sa bude môcť Ignác rozhodnúť a dozrieť na 
túto lásku, ak nie tam, kde mu naozaj pôjde o život, v aréne? 
Preto túži podstúpiť tento osud a nevyhnúť sa mu. Je to jeho 
životná šanca a on ju nemieni premrhať. 

Jestvujú aj iné „vyhne“ lásky. Sv. Ján z Kríža píše o „temných 
nociach“, v ktorých je duša človeka akoby opustená Bohom, 
dohnaná na pokraj zúfalstva, osamelosti a zavrhnutosti. A tam, 
tam a nikde inde, sa môže človek rozhodnúť tak ako malá 
Terezka: „AJ TAK Ťa, môj Ježiš, budem milovať!“ V temnote 
uprostred noci, opretí len o našu „temnú“ vieru, opretí len 
o spomienku na skúsenosť Boha, ktorú sme prežili dovtedy, 
tak môžeme aj my dozrieť k tej istej krajnej, obetujúcej sa 
a všetko darujúcej láske, zabúdajúcej na seba a žijúcej pre 
milovaného, pre Boha! 

 

AK SI TO TEDA ZHRNIEME…  

• Ježiš nás ako Dobrý Pastier vedie k láske. Používa na to tri 
základné nástroje: 

• MODLITBA , liturgia, komunita, Biblia  – to sú pro-
striedky určené na rast našej viery, nevyhnutnej na rast 

a dozretie lásky. 

• SLUŽBA  blížnym, konkrétna práca pre blaho bratov 
a sestier je potom miestom, kde sa láska rodí. Nikde inde sa 
láska narodiť nemôže a nikde inde rásť nedokáže. Ako 
kresťania by sme dokázali žiť bez kostolov, bez tlačených 
kníh a Biblií, ale nedokážeme žiť bez núdznych, bez 
bratov a sestier, ktorým môžeme slúžiť a za ktorých sa 
môžeme obetovať a klásť svoj život. 

• KRÍZA, temnota opustenosti, či hrozba bolesti, utrpe-
nia a smrti – to je prostredie, v ktorom láska nakoniec 
dosahuje dokonalosť. To je dôvod, prečo prví kresťania za 
svätcov považovali v praxi iba mučeníkov a prečo množstvo 
kresťanov túžilo po mučeníckej smrti ako po jedinej istej 
ceste k spáse. Dokonalá láska kladie život za bratov 
a zrodiť sa môže iba jediným spôsobom: tak, že ho aj 
naozaj položí!  

Mnoho ľudí si často predstavuje, že život s Bohom – to je 
život plný krásy a nádhery a ľahkosti a samého svetla. Sprvu, 
kým Boh buduje našu odvahu a dôveru, to tak aj naozaj je. 
Ale potom nutne musí prísť bolesť a temnota. Cieľom Boha 
totiž nie je to, aby sme v pokoji prežili svojich osemdesiat 
rokov na zemi. Jeho cieľom je, aby sme v láske a skrze lásku 
získali Nebo a to naveky. Tento život je iba škola a príprava 
a podľa toho nás Boh týmto životom prevádza – pravda, ak 
máme na to odvahu. Zaujímavo v tomto smere píše sv. Ján 
z Kríža. Hovorí: „Zde je nutno uvést důvody, proč tak málo 
duší dospěje k vyššímu stádiu dokonalosti ve spojení s 
Bohem. Musíme chápat, že to není proto, že by Bůh chtěl, 
aby takovýchto povznesených duší bylo jen málo. Naopak, 
Bůh si přeje, abychom všichni byli dokonalí. Nachází však 
jen málo lidských nádob, které jsou schopny projít takovou 
pokročilou a důkladnou procedurou. Když je Bůh vyzkoušel v 
malém, zjistil, že tito lidé jsou tak slabí, že ihned uhnou z 
cesty před veškerou námahou, protože se nechtějí vystavit 
sebemenšímu strádání a pocitu beznaděje ... Proto je již 
nadále neočišťuje a nepozvedává je z pozemského prachu 
tím, že by je postupně nechával odumírat věcem 
pozemským... Tito lidé pak uvádějí svou tělesnou stránku do 
bezpečí tak, že prchají z úzké cesty života a hledají širokou 
cestu útěchy podle svých představ. Toto je však cesta zkázy. 
Neposkytují tudíž Bohu v sobě prostor, a tak, když jim Bůh 
začíná dávat, oč ho prosili, nedokáží tyto dary přijmout. Tak 
se stávají nádobami neužitečnými.“ (Ján z Kríža, Plamen 
lásky žhavé, II, 27, 28). 

Takže tak… 
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