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Milí bratia a sestry! 

Tak ma napadlo, že v istom zmysel musí byť Nebo strašná, 
desná nuda. Samozrejme, len pre niekoho. Nie pre každého… 

Ako totiž učí Cirkev, blaženosť blažených v Nebi spočíva v 
„blaženom videní Boha“ vo Svetle Jeho Slávy. Odborne sa 
tomu hovorí visio beatifica. Na stránke Katolíckeho biblické-
ho diela napríklad nájdete štúdiu, ktorá hovorí: „Tam uvidíme 
Boha „takého, aký je“ (1 Jn 3, 2) a uzrieme ho „z tváre do 
tváre“ (1 Kor 13, 12) oblažujúcim videním (visio beatifica).“ 
(www.kbd.sk). Podstatou tohto videnia Boha je vzťah. Ako 
ten istý dokument konštatuje: „V minulosti sa tzv. posledné 
veci človeka často chápali vecne alebo priestorovo. Naše 
predstavy je treba chápať skôr osobne a ako stav človeka, 
ktorý po smrti bude nasledovať.“ Nebo nie je miesto, ani 
trvanie v čase, je to stav, v ktorom sa človek vo vzťahu 
s Bohom nachádza. Známa vec, o ktorej pápež blahej pamäti 
Ján Pavol II. hovorí: „V rámci Zjavenia vieme, že ‚nebo’ alebo 
‚blaženosť’, v ktorej raz budeme, nie je abstrakcia, ani fyzické 
miesto medzi oblakmi, ale živý a osobný vzťah so Svätou 
Trojicou. Je to stretnutie s Otcom, ktoré sa uskutočňuje 
v zmŕtvychvstalom Kristovi vďaka spoločenstvu Ducha Sväté-
ho.“ (katechéza z 21. júla 1999).  

Podstatou tohto vzťahu, tohto blaženého videnia Boha je 
Láska. To vieme už z Písma, kde Ježiš hovorí: „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 14,21).  

Nebo je teda stav, v ktorom milujúci hľadí na milovaného 
a skrze vlastnú lásku tak prijíma Lásku, ktorou je milovaný 
milovaným. Zjednodušene povedané: Nebo je pohľad zami-
lovaného človeka na Boha, ktorého miluje. A skrze toto 
spoločenstvo lásky je človek následne napĺňaný Láskou, 
ktorou Boh miluje človeka a ktorú vďaka tomuto spolo-
čenstvu dokáže človek vnímať a prijímať. 

A teraz si predstavte takýto obrázok: 

Na lavičke sedí chlapec. Sprava chlapca sedí dievča, ktoré je 
do chlapca zamilované. Chlapec ju tiež miluje a preto ju nežne 
objíme rukou okolo krku. Ona blažene zavrie oči, pretože 
hlboko vníma a prežíva tento stav lásky, hlboko prežíva to 
nádherné prúdenie, ktoré medzi nimi nastalo. Obaja mlčky 
sedia, mlčky zotrvávajú v tomto blaženom stave – a sú šťast-
ní… 

Zľava ale sedí namyslená krásavica, ktorá chlapca nemiluje. 
Sedí tam a… nudí sa. Nič neprežíva, nič necíti, špičkou topán-
ky kope do kamienkov na chodníku pred lavičkou a nervózne 
pozerá na hodinky. Keby sa aspoň niečo dialo! Ale takto? Len 
tak tu sedieť? Nuda! A keď sa chlapec pokúsi rovnako ju objať 
rukou okolo krku – lebo má rád aj ju – tak dotknuto odskočí: 

čo si to ale dovoľuje? Fuj! 

Holt, čo je pre jedného okamih blaženosti, pre druhého je 
nuda a trest… 

A teraz si predstavte Nebo: 

• Boh, večný, nemenný, nehybný – tróni uprostred Nebies 
(obrazne povedané). 

• Do Nebo príde duša učeníka, ktorý Boha celým srdcom 
miluje. Pohliadne na Boha a až sa strasie od slastnej blaže-
nosti: konečne hľadí na toho, koho miluje. Konečne môže 
k Bohu naplno pristúpiť, pohliadnuť na Neho, vpiť sa doň – 
a ponoriť sa tak do oceánu Lásky, ktorou Boh je. Sadne si 
pred Boha – ako kedysi Mária k nohám Ježišovým – a ostane 
sedieť v slastnom vytržení milujúceho a milovaného. Už 
naveky. Je dokonané. Má všetko, nič viac už netreba.  

• Vtedy ale do Neba príde duša neveriaceho. Pohliadne na 
Boha a povie si. Aha, tak predsa jestvuje! Zaujímavé! 
A potom zavolá: „Hej, Bože!“ – ale Boh nič. Chvíľu náš 
človiečik čaká, pozerá – ale Boh nič. Tróni, nehybný, ne-
menný, večný… Človiečik sa začne nudiť. Začne sa obzerať, 
pozerá na nehybných spasených, pohrúžených do vnútornej 
extázy lásky – a nudí sa stále viac. Nič sa nehýbe, nič sa 
nedeje… strašné! Jeden by sa z toho aj zbláznil. A tak sa 
človiečik rozbehne preč, tam, kde počuje hlasy a zvuky a kde 
vidí pohyb ľudí – do Pekla. Tam, kde ľuďom stále niečo 
chýba a preto stále o niečo zápasia a za ničím utekajú. To je 
život, ktorému náš človiečik rozumie… 

Kto nemiluje, nemôže vojsť do Neba. Teda… vari aj hej, 
lenže Nebo pre neho nebude nebom. Bude nudou. Peklom. 
Utečie z neho preč. Kamkoľvek, len preč, preč od tej hroznej 
nudy. Nebo bez Lásky je nuda. Nebo bez lásky je ako nemý 
film pre slepého. Nedeje sa tam nič, čo vnímať dokáže a to, 
čo je jeho podstatou, vnímať nedokáže, lebo mu chýba 
zmysel – orgán, ktorým sa hľadí na Boha a na Jeho Slávu 
a tým orgánom je láska, schopnosť milovať. 

Mimochodom, keďže Nebo a Peklo sú stavy, v ktorých 
sme, tak logicky sa začínajú už tu na zemi. A naozaj! 

Len si pozrite náš prístup k životu. Viete, čo je život? Nevie-
te? Tak si na neho siahnite, hneď tu a teraz! 

< Zavrite oči a skúste jednu minútu iba sedieť. Nič nerobte, 
nad ničím neuvažujte, nič si nepredstavujte, len seďte 
v úplnej nečinnosti! > 

To, čoho ste sa počas tej minúty dotýkali, to je život: nahý, 
neprikrášlený, jednoducho: život… 

Čo ste počas tej minúty cítili? 



• Väčšina ľudí cíti nepokoj. Nepokoj plynúci z nezvyku 
takto zotrvávať v prítomnom okamihu, okamihu života. Ale 
hlavne cíti nudu. Ohromnú nudu. Pretože ten život nie je iba 
holý, ale je aj úplne prázdny.  

Preto sa ľudia snažia pred životom utekať. Dá sa to množ-
stvom spôsobov: snívaním o budúcnosti, spomínaním na 
minulosť, tým, že niečo robíme a niečomu sa venujeme, tým, 
že pozeráme televíziu, počúvame hudbu, čítame romány, 
alebo noviny, surfujeme po internete, hráme hry na playsta-
tion, či na počítači, klábosíme, ohovárame, alebo si niečím 
zvyšujeme adrenalín, ideme na futbal, fandíme hokeju… Tieto 
veci sami  ale nie sú životom. Sú skôr útekom pred životom, 
pred tou strašnou prázdnotou, v ktorej by sme sa ocitli, keby 
sme zrazu toto všetko zarazili a iba proste len tak zotrvávali, 
nehybne a mlčky, v prítomnom okamihu, okamihu, v ktorom 
práve žijeme. 

Presne toto je PEKLO. Stav, v ktorom je náš život sám o sebe 
tak prázdny, že pred ním musíme utekať preč, inak by sme sa 
zbláznili nudou. 

• Títo ľudia nikdy nepochopia iných ľudí. Tých, ktorí žijú 
nový život v Bohu. Spravidla si ich lepšie všimneme vtedy, 
keď žijú ako mnísi, či pustovníci. Zalamujú nad nimi rukami 
a vravia: Chudáci! Stále len zavretí v kláštore, bez zábavy, bez 
televízie, dokonca v mlčaní… strašné!  

V skutočnosti je to úplne inak. V skutočnosti by Vám títo 
mnísi povedali: Sme šťastní! Boh je v nás a my v Bohu. Sme 
plní Jeho lásky! Och, to najhoršie, čo by sme mohli urobiť, 
by bolo prerušiť túto blaženosť kvôli takej banalite, akou je 
futbal, hokej, televízia, či nejaká zábava! Prečo by sme mali 
opúšťať Boha, ktorý je tu a teraz a ktorý napĺňa naše životy 
a oni už viac nie sú prázdne? A ešte kvôli takým nudným 
veciam? Kvôli nejakej telenovele? Diskotéke? Nebuďte 
smiešni! 

Ak naozaj milujeme Boha, Boh je v nás – a náš život už nie 
je prázdny. Naopak, je plný, doslova prekypujúci plnosťou! 
Už viac niet žiadnej nudy. K šťastiu už nepotrebujeme nič 
viac. Pokojne dokážeme sedieť na stoličke v mlčanlivom 
pohrúžení extázy lásky – a sme šťastní. Naplnení. Nič nám 
nechýba a po ničom inom už netúžime… 

Preto viera spravidla vedie k mlčaniu, ťahá a volá do samoty 
a odlúčenosti. Preč od hluku, od zhonu, do ústrania, kde 
môžeme sedieť na lavičke so svojim Bohom, držať sa okolo 
pliec a – milovať. 

Toto je NEBO. Ale to nik, kto neokúsil, nikdy plne nepocho-
pí… 

 

 

 

Váš Inky 
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