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Milí bratia a sestry! 

V druhej knihe Mojžišovej sú tieto Božie slová: „14 Boh 
povedal Mojžišovi: „Ja som, ktorý som!“ - a dodal: „Toto 
povieš Izraelitom: „Ja-som“ ma poslal k vám!““ (Ex 3,14).  

Boh je ten, ktorý JE. Čo znamenajú tieto slová, táto Božia 
sebacharakteristika? Samozrejme, na túto tému sa popísalo už 
nesmierne veľa. Ale predsa, jeden význam ma vskutku oslo-
vil. 

Boh je ten, ktorý JE. Boh je plnosťou bytia.  

• Je nekonečný a ako taký je všetkým a plnosťou všetkého, 
čo jestvuje i čo by vôbec mohlo jestvovať. Inými slovami, 
nejestvuje nič, čo by jestvovalo mimo Boha a čím by Boh sám 
nebol. Znie to zložito? Tak jednoduchšie povedané: niet 
ničoho, čo by Boh nemal, po čom by vzhľadom na seba túžil 
a k čomu by smeroval, aby to získal. Preto Boh je.  

• V tomto smere je Boh nehybný, pretože spočíva vo vlast-
nej plnosti a niet ničoho, čo by Mu chýbalo a za čím by 
smeroval, alebo o čo by zápasil a usiloval.  

• Znakom Boha je tak Boží pokoj tejto plnosti, naplnenosti, 
dokonalosti. Boh je zavŕšený a dokonalý. Niet ničoho, v čom 
by sa mohol zdokonaľovať, rozvíjať, usilovať o to, či smero-
vať za tým. Je plnosťou všetkého vo všetkom.  

• Spočíva sám v sebe, v jedinom nekonečnom okamihu 
prítomnosti. Pre Boha nejestvuje budúcnosť, alebo minulosť, 
pretože budúcnosť znamená príchod niečoho, čo ešte nie je 
a minulosť naopak stratenie sa niečoho, čo bolo, lenže v Bohu 
všetko je, tu a teraz. Preto Boh nepozná čas, žije v dokonalom 
a večnom okamihu prítomnej plnosti a plnej prítomnosti…  

No, nie že by to znelo o moc jednoduchšie…☺ Ale asi sme 
v obraze a chápeme, o čo ide. Takže teraz poďme k človekovi. 

Človek je ten, ktorý sa SNAŽÍ STAŤ. Človek nie je plnos-
ťou, skôr prázdnotou. Je ľahšie vymenovať, čím človek je, 
pretože zoznam toho, čo nie je, je vskutku nekonečný.  

• Znakom človeka je tak nepokoj. Nepokoj spočívajúci v 
smäde, v túžbe, v snahe stať sa tým, čím nie je, dosiahnuť to, 
čo nemá, prekonať alebo utiecť pred tým, čo mu prekáža. 

• Človek preto nežije v prítomnosti. Alebo len málokedy. 
Prítomnosť totiž nestojí za to, aby bola žitá, prísľub krásy 
a dokonalosti nesie budúcnosť. Človek je zameraný na 
budúcnosť a prehliada prítomnosť. Len si predstavte takého 
športovca: V okamihu triumfu na „bedni“ naozaj spočíva 
v prítomnosti, vychutnáva si krátky a prchavý okamih eufórie, 
slávy, pozornosti, odmeny za všetku tú drinu v minulosti až 
doteraz… potom zíde dole – a už zase sa jeho pohľad upiera 
do budúcnosti: Čo bude robiť? Ako bude trénovať? Akú 
výbavu potrebuje? Sponzorov? Výživu a doplnky výživy? 
A potom prichádza dlhý a fádny rok plný námahy, smerujúci 

celý do budúcnosti, k ďalšiemu podmanivému okamihu 
triumfu… Všetci takto nejako fungujeme, aj keď možno nie 
až tak okato. Ale v našich životoch stále zaznieva ono: „Keď 
ešte opravíme strechu… urobíme skalku… našetríme na 
auto… dokončíme podkrovie… postavíme chalupu… vyme-
níme podlahy… potom, potom…“ potom čo? To potom 
príde málokedy. Väčšina nášho života je smerovaním 
k niečomu, čo budúcnosť sľubuje, ale málokedy prinesie. 
Máme ale inú možnosť? 

• Ďalším znakom človeka je to, že sa snaží prispôsobiť 
budúcnosť svojim predstavám. To ale zo sebou prináša boj, 
pretože človek nie je sám. Každý z ľudí má svoje predstavy, 
bojuje za svoju víziu a podobu budúcnosti – a naráža na vízie 
a predstavy iných, ktorý sa v tom istom priestore snažia 
budovať niečo iné… 

Toto je teda východisková situácia.  

Presne do tejto situácie vstupuje Boh a prináša svoju 
ponuku. Je ňou zbožštenie. Alebo, povedané inak: účasť na 
Bohu, na Jeho plnosti, na Jeho Pokoji. Áno, Boh nás povolá-
va vstúpiť do Jeho Pokoja, spočívajúceho v plnosti 
a dokonalosti, v uspokojenosti (porov. Ž 95,11).  

Čo sa stane, ak na túto ponuku odpovieme? 

• V prvom rade to znamená obrátenie. Je to vlastne záme-
na cieľov a prostriedkov.  

Pred obrátením je cieľom to, za čím sa smerom do budúc-
nosti naháňame: aby sme dobre skončili školu… dobre sa 
zamestnali… kúpili dom… auto… pekne sa zariadili… 
chodili na dovolenky… dosiahli úspechy a povýšenie… atď. 
Boh, ten je v tomto slede iba prostriedkom na dosahovanie 
týchto skutočných cieľov. Preto sa modlíme: Pane, Bože, daj, 
aby som urobil skúšky… daj, aby som uspel na konkurze… 
daj, aby sme zohnali pekný dom… atď. Inými slovami, naše 
presvedčenie je, že šťastný život spočíva prevažne v tom, že 
sa nám v týchto oblastiach darí. To je vlastne naša vízia 
nejakého toho pozemského neba. Kresťanstvo potom zname-
ná výhodu v tom, že na dosahovaní týchto cieľov, ukrytých 
v budúcnosti, sa môžeme oprieť o pomoc Boha. Ak budeme 
dobrí, Boh nám tieto veci požehná, daruje – a my vďaka nim 
budeme spokojní a šťastní. 

Obrátenie znamená, že sa ciele vymenia. Obrátiť sa – to 
znamená urobiť kolosálny a zásadný objav, že týmto cieľom, 
týmto (aj) pozemským nebom je BOH SÁM OSOBNE! Byť 
šťastný znamená byť v Bohu. Boh sám ako osoba je cieľom. 
On JE Život. On JE Plnosť. On JE presne Ten a To, po čom 
od samého zrodenia túžime a čo stále márne hľadáme raz tu, 
raz tam. ON OSOBNE!  

Od toho okamihu sa cieľom stáva Boh. Žijem preto, aby som 
žil a spočíval v Bohu. To je jediné, na čom záleží: aby som 



bol v Bohu. Ja, moja manželka (manžel), deti, rodina, priate-
lia,… aby sme tak všetci mohli tu a teraz prežívať plnosť 
Života, aby sme tak v Bohu našli to, po čom smädíme od 
narodenia: PLNOSŤ, ktorou je Boh sám osobne! 

Všetko ostatné sa v tom okamihu stáva prostriedkom. Už to 
nie je Boh, ktorý mi má pomáhať k novému domu a viac 
peniazom. Odteraz sú to dom a peniaze, ktorých úlohou je 
podporovať moje zotrvávanie a spočívanie v Bohu. Ich cena, 
význam a hodnota je odteraz premeriavaná týmto účelom: 
pomáhajú mi spočívať v Bohu? A všetko, čo tomuto nezodpo-
vedá, stáva sa náhle zbytočný, stáva sa prekážkou, odpadom… 

A potom nastane druhá podstatná zmena: 

• Obrátením sa vraciame do prítomnosti. Boh totiž nie je 
prísľub niečoho, čo raz tam stretneme. Boh je ten, ktorý je tu 
a teraz. Prítomnosť bez Boha naozaj neponúkala veľa dôvo-
dov v nej zotrvávať. Ale teraz je prítomnosť miestom, kde 
vstúpil Boh. Je vzácna nie sama pre seba, ale preto, že v nej, 
tu a teraz, je prítomný Boh, náš Život. Vďaka Bohu máme 
odvahu zastaviť sa a vkročiť do prítomného okamihu, dotknúť 
sa prítomnej reality – a ona už viac nie je prázdna. Odteraz je 
prítomný okamih NEBOM. Doteraz sme uháňali za vecami 
v budúcnosti – ale teraz konečne môžeme spočinúť v prítom-
nosti, spočinúť v Bohu. Budúcnosť príde aj sama, nás však ale 
viac zaujíma prítomnosť, pretože ona teraz obsahuje všetko, 
po čom smädíme a po čom túžime, ona napĺňa a uspokojuje 
všetky naše túžby a potreby, pretože v nej je Boh. 

Pamätám si ešte z dávnejšia, keď sa hovorilo, že veriaci 
človek menej plánuje do budúcnosti. Vysvetľovalo sa to tým, 
že je odovzdaný do Božej vôle a teda iba akosi trpne očakáva, 
čo Boh naplánuje za neho… Znelo to dosť fatalisticky a dnes 
si myslím, že toto vysvetlenie pramenilo skôr z nepochopenia. 
Boží synovia a dcéry sú naozaj menej zameraní na budúcnosť, 
pretože všetko, čo potrebujú a po čom túžia, im prináša už 
prítomnosť. Neznamená to ale, že by žili bez predstavy, čo do 
budúcnosti. Bol by to blázon, kto by neplánoval a neuvažoval 
nad tým, čo bude zajtra, ako naznačuje (a nevylučuje) aj Jakub 
(porov. Jak 4,13–17). Ale je v tom rozdiel: Už to nie je usta-
rostené špekulovanie, ktoré Ježiš odsudzoval (Mt 6,25nn). 
Veď čoho sa báť? Veď všetko, po čom túžime, už máme. Je to 
Boh a Boha nám nikto a nič nemá moc vziať (Rim 8,35–39). 
Preto ani nie sme na budúcnosti závislí. Neveľmi predsa záleží 
na tom, či budeme svoje šťastie a plnosť s Bohu prežívať tu, 
alebo tam, tak, alebo onak. Vždy je to jedna a tá istá plnosť… 

Myslím, že to, čo sa v Cirkvi nazýva pojmom mystika vlastne 
nie je nič iné, než toto: celým srdcom sa otvoriť Bohu a potom 
sa celým srdcom, celou bytosťou ponoriť do prítomnej reality, 
do onoho nekonečne malého a jediného reálneho okamihu TU 
a TERAZ a v ňom hľadieť na Božiu tvár, kontemplovať Toho, 
ktorý je prítomný nie včera, ani zajtra, ale práve TU 
a TERAZ! 

• Aj preto prestávame bojovať. Už sa nesnažíme vtesnať 
svet do hraníc svojich predstáv, nárokov a očakávaní. Naopak, 
dokážeme svet a ľudí prijímať takých, akí sú, milovať ich 
takých, akí sú, bez očakávaní a bez nárokov, pretože žiadne 

nároky viac nemáme, Boh uspokojil všetky a všetko. S 
radosťou sa delíme o plnosť, ktorú sme od Boha dostali. 
Rozdávame radosť, úsmev, veselosť a dobrú náladu a sme 
ochotní pomôcť k tomuto šťastiu hocikomu, ba aj život za 
neho s ľahkým srdcom položiť. Ale boj sa skončil. Už 
nepotrebujeme pre seba o niečo s niekým zápasiť. Čas 
konfliktov, napätí a sporov pominul… 

• Výsledkom je vstup do Božieho pokoja. O svoju budúc-
nosť už nemusíme nijako bojovať, nijako zápasiť, pretože 
naša budúcnosť je už tu, už ju máme, je istá a zaručená 
v Bohu, v ktorom už teraz sme a v ktorom spočívame. 
V Bohu a skrze Boha už je všetko dokonané, darované, 
zaručené a „vybavené“. Žijeme v bezpečí a istote, pretože 
náš „život je s Kristom ukrytý v Bohu.“ (Kol 3,3). Už niet 
o čo zápasiť, niet sa o čo strachovať. Môžeme v pokoji 
a radosti spočinúť v Bohu! 

Nechápme to zle! Neznamená to, že by sme už boli dokonalí. 
Nie. Naopak, náš život na zemi má svoj význam: naučiť sa 
dokonale milovať, milovať tak, ako Boh a v tejto láske si 
naplno osvojiť darovaný nový Život v Bohu. Lenže to už je 
rast v radosti a bez strachu. Je to ako dieťa, ktoré dostalo na 
narodeniny bicykel a teraz sa na ňom učí jazdiť. Už nemusí 
po bicykli túžiť, ani sa báť, či ho dostane, alebo či oň neprí-
de. Už ho má, vlastní ho, už teraz a s istotou. A vie, že je len 
otázka času, kedy sa na ňom naučí naplno jazdiť a užije si 
s ním kopu radosti. Boh sa nám už tiež daroval. Už sa nemu-
síme obávať, či vôbec niekedy získame Boží život. Už ho 
máme. Už ho žijeme a už sa ho dotýkame, pretože ho už 
vlastníme. A je len otázkou času, kedy sa ho naučíme žiť 
absolútne a naplno – a odídeme z času do večnosti, pretože 
škola skončila! 

• Práve toto prináša do života prepotrebné odľahčenie. Už 
nejde o život. Kŕčovitá stiahnutosť môže ustúpiť. Strach sa 
stráca. Zrazu dokážeme vidieť svet nie ako bojisko o život 
a o kúsok šťastia, ale s nadhľadom. Uvoľnene. Áno, so 
skutočným humorom a veselosťou. Radostne. Je to paradox-
né, ale v okamihu, keď sme konečne objavili Život a svet sa 
pre nás stáva do veľkej miery vedľajším, aj samotný svet 
v Božom Svetle zahýri farbami a stane sa zrazu takým, akým 
ho kedysi na počiatku stvoril Boh: už nie arénou, kde sa 
bojuje o prežitie, ale miestom plným radosti, smiechu, 
skutočnej zábavy, veselosti… jednoducho Rajom. A aj keď 
nie je vyliečený úplne – pretože hriech ešte vo svete trvá 
a deformuje ho – aj tak sa svet konečne začína stávať mies-
tom hodným na žitie! A zrazu zisťujeme, že Boh sám sa 
z hrozného Sudcu premenil na šarmantného krásavca 
s úžasným zmyslom pre humor a plného čírej radosti a lásky, 
a svet sa stáva jeho dvorom a dvornou suitou! 

Nedivme sa sv. Františkovi, že odhodil aj posledné putá, 
ktoré ho ešte viazali zo znetvoreným svetom hriechu a celý 
sa pohrúžil do tejto nádhery! František nebol zachmúrený 
askéta (ako niektorí jeho neskorší nasledovníci, úpiaci pod 
„bremenom“ chudoby). František, myslím, až pridobre vedel, 
čo robí. A hlavne objavil Život a Krásu v ich najplnšom 
vydaní a tým je Boh. 

Váš Inky 
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