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Milí bratia a sestry! 

Sú to už roky. Vracal som sa večer odkiaľsi autom domov 
a počúval som rádio. Redaktorka práve spovedala mladého 
narkomana, ktorý sa uzdravil zo svojej závislosti na drogách. 
Pýtala sa ho: Aké riešenie by ste odporúčali ostatným ľuďom, 
ktorí majú problémy s drogami? Čo im môže pomôcť? A on 
odpovedal: Ježiš Kristus. Redaktorku to zarazilo. Povedala: 
Ale mohli by ste im odporučiť nejakú metódu, nejaký postup, 
pomôcky, ako sa zbaviť závislosti na narkotikách? A on znova 
odpovedal: Áno, Ježiš Kristus. Trochu bezradne sa ešte ona 
dobrá redaktorka opýtala: Myslíte tým Ježiša Krista ako 
osobu? A on odpovedal: Áno. Mňa uzdravil Ježiš Kristus, živý 
a skutočný. 

Možno nepoužili presne tieto slová. Bolo to dávno. Ale takto 
nejako ten rozhovor vyzeral… 

Sú veci, kde je možné poradiť šikovný trik, šikovnú fintu . 
Sú veci, kde je možné poradiť šikovné postupy, recepty 
a návody. Milujeme tieto návody. Nie je nič krajšie, než 
naraziť na nejaký „zaručený“ návod, kde je krok za krokom 
opísaný presný postup, ako bez obmedzovania sa a bez náma-
hy zhodiť povedzme 20 kíl za púhy mesiac a to len za pomoci 
hollywoodskej kapustovej polievky. A hneď vedľa aj recept 
na tento zázrak… no nie je to krásne? Žiadna námaha, žiadne 
diéty, žiadne obmedzovanie sa, žiadne cvičenie ani behanie. 
Stačí hrniec polievky, lacnej, jednoduchej na prípravu – a je 
to! Dvadsať kíl dole a za mesiac! 

Vari by sme si priali, aby sa to takto dalo všade. Aby všade 
bolo nejaké šikovné riešenie, nejaký trik, ako obísť problém 
a dopracovať sa výsledkov len tak, bez námahy, bez skutočnej 
zmeny, či skutočnej obety. 

Lenže skúste nájsť nejaký trik, ktorý by dokázal nahradiť 
napríklad takú lásku v manželstve? Prídete za skúseným 
poradcom a opýtate sa ho: Chceme mať šťastné a nádherné 
manželstvo, ale nemáme sa radi. Poraďte nám nejaký trik, ako 
byť v manželstve šťastní aj bez lásky? Možno by na Vás ten 
dobrý poradca aj oči vyvalil. Možno by začal niečo 
o vzájomnom rešpekte, spoločnom psíčkovi, alebo o podelení 
si kompetencií. Ale možno by Vám iba tak povedal pravdu do 
očí – a síce, že bez lásky to veru nepôjde. Láska, to je 
v manželstve niečo základné, podstatné. Láska sa nedá obísť, 

ani nahradiť. Bez nej manželstvo viac nie je manželstvom. 
Môže byť partnerstvom, spolužitím, ale nie manželstvom. 
Nejestvuje iná cesta – iba sa zamilovať. A keby ste sa ho 
opýtali: Dajte nám teda nejaký návod, postup, techniku ako 
sa zamilovať! – tak by asi iba rozhodil rukami a povedal: 
Áno, dá sa tomu napomôcť, hej, nejaké kvetinky… kino… 
romantická večera… ale zamilovať sa… no… proste sa to 
udeje a je to! Zamilovať sa – to je niečo základné, prvotné, 
niečo, čo tu je, alebo nie je. Nedá sa to popísať technickým 
návodom a nedá sa to ničím nahradiť. Tak… 

A čo kresťanstvo? Vzťah s Bohom? Nie je na tom rovna-
ko? Ach, koľko ľudí hľadá „šikovné riešenie“ ako obísť 
Evanjelium. Ako sa spasiť bez toho, aby sme museli uveriť 
a zamilovať sa do Boha láskou, ktorá všetko dáva, všetko 
vydrží, láskou, ktorá kladie svoj život! Nejestvuje nejaká 
zázračná modlitba? Deviatnik? Nenahradila by vieru a lásku 
púť do Fatimy? Alebo príspevok na stavbu kostola? A vôbec, 
nestačí chodenie do kostola? Slušný život podľa Desatora? 
Ruženec… no dobre, dva ružence denne? Nestačí? 

A Ježiš iba krúti hlavou. Veď je to tak jednoduché, prostuč-
ké: NEBO JE SPOLOČENSTVO VZÁJOMNEJ LÁSKY BOHA 

A ČLOVEKA . BOH ČLOVEKA MILUJE . ČLOVEK BOHA 
NEMILUJE A  NEDÔVERUJE MU. PRETO BOH ZJAVIL SVOJU 
LÁSKU K ČLOVEKOVI NA DREVE KRÍŽA . ČLOVEK 
POHLIADNE NA KRÍŽ , UVERÍ BOŽEJ LÁSKE K  NEMU , 
UVEDOMÍ SI JU – A SÁM SA ZAMILUJE DO BOHA , 
BEZNÁDEJNE , ÚPLNE, DO KRAJNOSTI , TAK AKO BOH. A JE 
TO. SPÁSA. NEBO. Čo je na tom nepochopiteľné? Zložité? 
Uveriť a zamilovať sa. To isté prvotné, základné… Proste 
uveriť a zamilovať sa. Načo nejaké „techniky“ a „návody“? 
Aj tak ich niet! Proste uveriť a zamilovať sa.  

Možno jestvujú pomôcky: rozjímavá modlitba, komunita… 
ale nakoniec aj tak musí človek tento základný krok urobiť. 
Alebo neurobiť a zahynúť smädom a nenaplnenou túžbou. 
Čo je na tom zložité? Nepochopiteľné? Či vari ťažké? Je 
ťažké zamilovať si niekoho, kto nás miluje? Kto za nás 
zomrel? Kto nám daroval všetko, čo má a čím je? Je ťažké 
zamilovať si Boha, Krásneho, Nádherného, Skvelého 
a Oslnivého? Ak hej – tak čo je potom ľahké??? 
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