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Milí bratia a sestry! 

Akurát nedávno som tak akosi pocítil, ako keby som sa 
začínal strácať v mori jednotlivostí. A v duchu som sa sám 
seba opýtal: Čo je vlastne na kresťanstve podstatné? Základ-
né? O čo vlastne presne v kresťanstve ide? 

• Odpoveď je rovnako jasná, ako zbežná a v praxi nič 
nehovoriaca: ZBOŽŠTENIE . Cieľom je byť ako Boh. 
V poriadku. Čo to ale v praxi znamená?  

Ak si v Biblii pozeráme obraz Boha, zistíme, že tento obraz je 
charakterizovaný tromi skutočnosťami: 

- BOH JE DOBRO. Absolútne a dokonalé. Poeticky to vraví 
Ján: „5 A toto je zvesť, ktorú sme od neho počuli a vám zvestu-
jeme: Boh je svetlo a niet v ňom nijakej tmy.“ (1 Jn 1,5). 
Alebo Jakub: „16 Nemýľte sa, bratia moji milovaní! 17 Každý 
dobrý údel, každý dokonalý dar je zhora, zostupuje od Otca 
svetiel, u ktorého niet premeny ani zatmenia z obratu.“ (Jak 
1,16n).  

- BOH JE STVORITEĽ. Toto je druhá dôležitá informácia 
o Bohu. Odpovedá nám totiž na otázku čo je to vlastne dobro. 
Dobro – to je akt tvorenia. Dobro je konštruktívne na rozdiel 
od zla, ktoré je deštruktívne. Byť dobrý znamená byť stvori-
teľom: pomáhať sebe, iným ľuďom a svetu rásť, rozvíjať sa, 
stávať sa lepším, väčším, dokonalejším a vznešenejším. 
Cieľom dobra ako tvorivého aktu je dokonalosť – presne 
v línii Ježišových slov: „48 Vy teda buďte dokonalí, ako je 
dokonalý váš nebeský Otec.“ (Mt 5,48). Presne v tomto 
zmysle Pavol píše v známom spore o mäso obetované mod-
lám: „19 Preto sa usilujme o to, čo slúži pre pokoj a na vzá-
jomné budovanie. 20 Nenič Božie dielo pre jedlo! Ono je 
všetko čisté, ale zlé je pre človeka, ktorý jedením pohoršuje. 21 
Dobre je nejesť mäso a nepiť víno ani nič, čo pohoršuje tvojho 
brata.“ (Rim 14,19–21). Pre Pavla je jedlo dobré – nakoniec, 
pomáha, aby naše telo žilo, rástlo a s ním aj náš duch. Z tohto 
pohľadu preto nejestvuje „nečisté“ jedlo – leda ak jedovaté 
a škodlivé, ale to už potom nie je jedlom. Ale jedlo sa môže 
stať za istých okolností nástrojom rúcania a ničenia. Preto 
Pavol nalieha: usilujte sa o to, čo buduje – ak ale jedlo spôso-
buje rozklad, ničenie, zánik… – potom sa stáva zlým a treba 
sa ho zrieknuť. Vec je jasná: Dobro tvorí, buduje, zdokona-
ľuje. Zlo rúca, ničí, umenšuje…  

Záľuba, ktorú máme v rôznych tvorivých prácach, ako je 
stružlikanie, komponovanie hudby, či záhradkárčenie, dokazu-
je jednu vec: že tvorenie je akt vskutku božský, napĺňajúci 
človeka najvyššou blaženosťou. Boh je Stvoriteľ, Stvoriteľ 
vo svojej podstate (pretože u Boha je všetko podstatou, 
večnou a nemennou). Patrí k podstate Boha, že tvorí, Jeho 
stvoriteľstvo patrí neodmysliteľne a neoddeliteľne k životu 
Boha – a teda aj k Jeho blaženosti. Boh je blažený, pretože 
je Dobrý – a svoje dobro uskutočňuje v akte stvorenia 
a darovania sa svetu, ktorý stvoril a ktorý pozdvihuje k sebe 

a k svojej vlastnej dokonalosti.  

Byť blažený ako Boh znamená byť dobrý ako Boh. A to 
znamená byť tvorcom tak, ako Boh: žiť pre to, aby ľudia 
okolo nás a svet okolo nás rástli, zdokonaľovali sa, stávali 
sa stále vznešenejšími a obdivuhodnejšími, plnými slávy 
a skvelosti. A prežívať radosť a blaženosť z tvorivého diela, 
ktoré konáme – tak, ako ju od večnosti prežíva Otec, darujúci 
sa a oslavujúci svojho Jednorodeného Syna v Duchu Svätom 
– a spoločne tvoriaci a vyzdvihujúci svet a v ňom ľudí. 

V tomto okamihu ale narazíme na niečo, čo tomuto vážne 
odporuje. Poznáte isto príslovie, ktoré vraví: „Pre dobrotu 
na žobrotu“. Isto aj z vlastnej skúsenosti viete, že byť dob-
rým, obetovať sa pre druhých, vychovávať a viesť iných 
k dobru… často je to skôr peklo, než nebo! V drvivej väčšine 
to vnímame skôr ako bremeno, ako povinnosť, do ktorej sa 
nútime (sme predsa kresťania, tak sa snažíme tak aj správať) 
– ale výsledkom je často namiesto radosti a blaženosti iba 
sklamanie, horkosť, zatrpknutosť, skleslosť, ba často skôr 
hnev, zlosť, ba aj túžba po odplate, pomste…! Učitelia 
a vychovávatelia by o tom vedeli rozprávať veľa a obšírne. 
A my ostatní sa tomu spravidla rýchlo vyhneme – preto tak 
málo ľudí pracuje na poli evanjelizácie a katechézy. Čím to 
ale je? 

Problém je samozrejme v nás. Je ním naša vlastná 
prázdnota, spôsobená vedomým bezcennosti. Túžime byť 
ako Boh, veľkí, oslavovaní, milovaní a uctievaní – 
a namiesto toho vidíme, že sme nič… A tak začíname zápas 
o vlastné presadenie sa. A konanie dobra je toho nástro-
jom. Sme ochotní urobiť niečo pre iných ľudí – dokonca aj 
veľa – ale očakávame za to vďaku, uznanie, oslavu, ocene-
nie, vyzdvihnutie našej nezištnosti a obetavosti, nášho 
umenia a talentu. A chceme, samozrejme, vidieť aj ovocie 
naše snahy, ovocie, ktoré bude – napríklad v podobe skvelo 
vychovaných študentov, či detí – spievať ohromný chorál 
o našej skvelosti, našom umení a našej obetavosti.  

Ak sa to darí, cítime radosť a zadosťučinenie – hoci nie 
z tvorivého aktu samotného, ako skôr z toho, čo nám prinie-
sol: ilúziu zbožštenia, pocit, že sme sa vyšvihli nad hlavy 
más, pocit, že konečne niečo znamenáme… 

A ak sa to nedarí? Potom nastáva ono peklo: skleslosť, 
rezignácia, strata chuti (nič nám to neprináša, tak načo sa 
usilovať?), a nakoniec aj hnev a zlosť: „Sú takí nevďační, 
nevedia nás oceniť… ba viac, zničili naše renomé (vyzeráme 
ako blbci, ako zlí vychovávatelia, neschopní, neúspešní!)…“ 
A vtedy učiteľ zanevrie na zlého žiaka, otec vyhodí z domu 
vzpurného syna, či nepoddajnú dcéru… a my zisťujeme, že 
to, čo ako láska vyzeralo, láskou nebolo. Bolo to budovanie 
vlastnej prestíže a ten druhý bol len vhodný nástroj. A keď sa 
neosvedčil… skončil. 



Práve tu sa väčšina ľudí presvedčí, že zlo je lepší nástroj 
budovania vlastnej prestíže, než dobro. Je nekonečne ľahšie 
nahnať ľuďom strach a hrôzu, než získať ich vďačnosť 
a oslavu za vykonané dobro a láskavosť. Preto väčšina ľudí 
zanevrela na dobro a využívajú viac nástroje zla: povyšovanie 
sa na úkor iných, vzájomný zápas, ponižovanie iných, vý-
smech, „odpisy“, nafúkané frajerstvo, konkurovanie si,… 

Prečo to, čo u Boha funguje a „produkuje“ blaženosť 
nefunguje u väčšiny ľudí? 

Odpoveďou je tretia základná vlastnosť Boha, ktorú Biblia 
prináša: 

- BOH JE LÁSKA . Boh tvorí z lásky. Nie preto, aby si zaistil 
u ľudí oslavu, úctu, či nejakú prestíž a ocenenie. Boh nevyu-
žíva tvorivý akt ako nástroj na presadenie a budovanie 
seba (ako to robia ľudia). Boh to robí z čírej lásky, z číreho 
darovania sa, z čírej radosti. Môže si to dovoliť: Je BOH, 
nekonečne milovaný (v spoločenstve Trojice), nekonečne 
dokonalý, nekonečne bohatý, neohrozený a neohroziteľný, 
Jediný a Najvyšší. Nepotrebuje o nič bojovať, o nič zápasiť. 
Môže milovať: číro, úplne, do krajnosti… 

Aby človek mohol konať a milovať ako Boh, musel by 
najprv byť ako Boh. Logické, že? Malý, ukomplexovaný, 
bezvýznamný a po uznaní hladný človiečik samozrejme 
nemôže žiť, myslieť a konať ako Boh, Veľký, Nekonečný, 
Zvelebený, Vyvýšený, plný Slávy a Skvelosti. 

• Cestou k zbožšteniu preto musí byť najprv JEDNOTA 
S BOHOM. Boh je ten, kto to veľmi dobre vie, preto sa 
obracia k nám a hovorí: Si vzácny. Si môj syn, moja dcéra. 
Môj dedič. Dedič všetkého. Si môj milovaný. Milujem Ťa, 
pretože si krásny a vzácny. Milujem Ťa – do krajnosti. Aj 
život za Teba dám – a dal som ho!  

Boh nás pozdvihuje k sebe a stavia nás na svoju vlastnú 
úroveň. Robí nás takými, akým je On sám. Presne toto je to, 
čo potrebujeme: 

- Boh nás pozdvihuje k sebe a stavia nás na úroveň seba 
samého. V Bohu tak dostávame skutočnú hodnotu, sme 
naozaj vzácni a milovaní. Na rozdiel od „lásky“, ktorú nám 
môže poskytnúť svet, toto je hodnota, ktorú si nemusíme 
vybojovať, je darovaná. A je darovaná každému. V Bohu 
a pred Bohom si ako ľudia nie sme konkurentmi. Moja cena 
a hodnota v Bohu je nekonečná a Bohom som milovaný 
rovnako nekonečne – bez ohľadu na to, či som sám a jediný 
spasený na celom svete, alebo či nás budú miliardy. Moju 
blaženosť nijako nezmenší to, že sa vedľa mňa zbožští ešte 
niekto iný… skôr naopak! 

- Ako taký som tak konečne schopný v Bohu a skrze Boha 
žiť a konať ako Boh: milovať a konať dobro podľa vzoru 
Boha. Ešte raz Ježišovými slovami: „44 Ale ja vám hovorím: 
Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás 
prenasledujú, 45 aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je na 
nebesiach. Veď on dáva slnku vychádzať nad zlých i dobrých 
a posiela dážď na spravodlivých i nespravodlivých. 46 Lebo ak 
milujete tých, ktorí vás milujú, akú odmenu môžete čakať? 
Vari to nerobia aj mýtnici? 47 A ak pozdravujete iba svojich 

bratov, čo zvláštne robíte? Nerobia to aj pohania? 48 Vy teda 
buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec.“ (Mt 
5,44–48). Tento výrok hovorí za všetko, veľmi krásne 
vyjadruje celú dynamiku, o ktorej sme si doteraz hovorili 
a veľmi krásne vyjadruje aj rozdiel medzi kresťanom 
a nekresťanom: 

- Kresťan je človek, ktorý spočíva v Bohu – nepotrebuje 
preto za svoje skutky „protislužby“ od ľudí – a preto môže 
rovnako milovať priateľov i nepriateľov; vtedy, keď je jeho 
konanie ocenené, i vtedy, keď ocenené nie je… Práve tým sa 
stáva podobným Bohu a účastným na blaženosti Božieho 
života: koná z lásky, tak, ako Boh! 

- Naopak, nekresťan si takýto luxus dopriať nemôže, aj keby 
chcel. Svoj pocit hodnoty (a ten bytostne potrebuje) si totiž 
odvodzuje len a jedine z ocenenia a podobných „protislu-
žieb“ ostatných ľudí. Nemôže si dovoliť plytvať energiou 
tam, kde mu z toho neplynie žiaden prospech. Preto sa úplne 
prirodzene bude zameriavať na ľudí, ktorí mu jeho snahu 
oplatia – a vykašle sa na ľudí, ktorí mu nijako neoplatia jeho 
snahu, ba dokonca ho poškodzujú! 

Čo teda v praxi potrebujeme urobiť? 

• Vstúpiť do jednoty s Bohom a postaviť na Ňom a na 
Jeho Láske svoju hodnotu a existenciu. Ako hovorí Ježiš: „4 
Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ratolesť nemôže prinášať 
ovocie sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak 
neostanete vo mne. 5 Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva 
vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa 
nemôžete nič urobiť.“ (Jn 15,4n).  

• Rozhodnúť sa pre Boží model života. Práve k tomuto 
nás spočívanie v Bohu uschopňuje. Tento model spočíva 
v tomto: konať dobro, čiže budovať svet a ľudí okolo nás 
a napomáhať ich slobode, samostatnosti, raste, vznešenosti 
a kráse… Pavol na margo tohto cieľa hovorí: „1 My silnejší 
sme povinní znášať slabosti slabých a nehľadať záľubu sami 
v sebe. 2 Nech sa každý z nás páči blížnemu na jeho dobro a 
budovanie. 3 Veď ani Kristus nehľadal záľubu v sebe, ale ako 
je napísané: „Padajú na mňa urážky tých, čo teba urážajú.““ 
(Rim 15,1–3). A inde sa k tomu zase vracia v téme chari-
ziem: „1 Usilujte sa o lásku, dychtite po duchovných daroch, 
zvlášť aby ste prorokovali. 2 Lebo kto hovorí jazykmi, neho-
vorí ľuďom, ale Bohu; nerozumie mu nik, pod vplyvom 
Ducha hovorí tajomstvá. 3 Ale kto prorokuje, hovorí ľuďom 
na budovanie, povzbudenie a potešenie. 4 Kto hovorí jazykmi, 
buduje seba samého, ale kto prorokuje, buduje Cirkev. 5 A 
chcem, aby ste všetci hovorili jazykmi, ale ešte viac, aby ste 
prorokovali. Lebo kto prorokuje, je väčší ako ten, kto hovorí 
jazykmi, iba ak by aj vysvetľoval, aby sa budovala Cirkev.“ 
(1 Kor 14,1–5) 

• A nakoniec ísť v tomto až do krajnosti. V tom je 
zavŕšenie našej cesty k dokonalosti a k spáse. Jasne hovorí 
Písmo: „16 Čo je láska, poznali sme z toho, že on položil za 
nás svoj život. Aj my sme povinní dávať život za bratov.“ (1 
Jn 3,16) a inde: „Ale kto vytrvá do konca, bude spasený.“ (Mt 
10,22).  
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