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Milí bratia a sestry! 

Ešte raz sa vráťme k rozprávkam a ich posolstvu z minulej 
úvahy… Možno nám pomôže trochu pochopiť chyby, ktorých 
sa na duchovnej ceste neraz dopúšťame – s fatálnymi násled-
kami… Tu sú, aspoň tie, čo ma napadli: 

• Nevybratie sa na cestu. Predstavte si, že Jano by sa na 
cestu za princeznou nevydal. Namiesto toho by ostal doma 
a povedal by si: „Budem dobrý. Zídem z pece, prestanem cez 
okienko nadávať Kači od susedov a začnem pomáhať matke 
z kravičkami a s hospodárstvom. A ak v tom poctivo vytrvám, 
princezná sa vráti a vezme si ma k sebe za muža!“ Pozdáva sa 
Vám to? Isteže nie… Po prvé, prečo by mali tieto veci spôso-
biť návrat princeznej? A po druhé: aj keby sa vrátila – zmení 
to niečo na fakte ohromnej priepasti medzi ňou a Janom? 
Samozrejme, že nie. Aj keby sa vrátila, stále je opravdivé 
partnerstvo medzi princeznou na jednej strane a hlúpym, 
negramotným kraviarom na druhej strane nemožné. Podstatne 
nemožné… Preto je cesta Janovej premeny nevyhnutná! 

Túto chybu robia ľudia, ktorých ja osobne nazývam „cukríko-
ví kresťania“ – pretože vyznávajú čosi ako zásadu: „Ak budem 
dobrý, Boh mi za odmenu dá cukrík!“, čiže Nebo. 
V skutočnosti ale Nebo je o partnerstve a spoločenstve lásky 
medzi Bohom, ktorý povyšuje a človekom, ktorý sa dal 
povýšiť až na Jeho úroveň, zbožštil sa. V praxi to vidíme 
u Ježiša, ktorý touto cestou zbožštenia ako človek prechádzal, 
absolvoval ju a nalieha: „25 Kto miluje svoj život, stratí ho, a 
kto svoj život nenávidí na tomto svete, zachráni si ho pre 
večný život. 26 Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje!“ (Jn 
12,25n). A potom  vysvetľuje: „Ja som cesta, pravda a život. 
Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.“ (Jn 14,6). Na adresu 
tých, ktorí sa nikdy na cestu duchovnej premeny a duchovné-
ho napredovania nevydali, len sedia doma a čakajú, že „Nebo“ 
akosi príde len tak, ako cukrík daný z odmeny, Ježiš hovorí: 
„Usilujte sa vojsť tesnou bránou, lebo hovorím vám: Mnohí sa 
budú pokúšať vojsť, a nebudú môcť. 25 Keď hospodár vstane a 
zatvorí dvere a vy zostanete vonku, začnete klopať na dvere a 
volať: „Pane, otvor nám!“ A on vám povie: „Ja neviem, 
odkiaľ ste!““ (Lk 13,23–25).  

• Zámena cesty. Čiže vybrať sa cestou, ktorá k princeznej 
nevedie. Klasickým príkladom je zameranie sa na „poznanie“. 
Takýto človek o dušu študuje: knihy, teológov, vie presne 
citovať Jána z Kríža, Jozefa Ratzingera i Ireneja z Lyonu. 
Hĺba nad delikátnymi otázkami viery a vie o nich zasvätene 
diskutovať. Prináša mu to aj istú potechu: cíti sa „duchovne na 
úrovni“, vie pekne hovoriť pred inými, rafinovane formulovať 
modlitby na stretku, ohurovať brisknými myšlienkami… 
a ľudia ho obdivujú, ctia ho, uctievajú: aha, akého hlbokého 
kresťana tu máme! Hoci kresťanstvo samo je o niečom inom. 
Ježiš raz povedal: „Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že 
si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich 
maličkým.“ (Mt 11,25). To preto, že zatiaľ čo filozofi a „mu-
drci“ špekulovali a preli sa, maličkí – oné deti! – jednoducho 
vykročili za Ježišom a nasledovali Ho. Kresťanstvo je 
o nasledovaní Ježiša! Nie o špekulovaní o Ježišovi. Špekulo-

vanie môže byť akceptované jedine vtedy, ak je doplnkom 
radikálneho nasledovania – ako napr. u apoštola Pavla. 
V praxi ale až pričasto nasledovanie Ježiša nahrádzame 
čítaním o Ježišovi, modlením sa k Ježišovi a pod. Pokušenie 
nahradiť cestu poznaním, či úkonmi náboženstva bolo také 
silné, že mnohí mnísi radšej volili ostať „nevzdelaní“ 
a utiekli ďaleko, do samoty púští, aby ich zbytočné špekulo-
vanie a vonkajšia nádhera neodvrátili do toho podstatného: 
od nasledovania živého Ježiša Krista a od reálneho, hlbokého 
a mystického spoločenstva so živým Bohom v Láske… 

• Uspokojenie sa s popolvárstvom. Namiesto toho, aby 
sme nastúpili cestu, tak sa namiesto na Boha sústredíme na 
Božie dary a pôsobenie. Tešíme sa, ako „nám Pán Boh 
pomáha“, ako nás požehnáva, ako sa nám darí… len nič 
z toho nie je Nebom. Sú to darčeky, maličkosti – ale nie 
Nebo, nie spása! Je to zase Ježiš, kto na adresu tých, ktorí si 
vyvolili postavenie podriadených sluhov namiesto partner-
stva lásky s Bohom a vedľa Boha, hovorí a vystríha: „Otrok 
neostáva v dome navždy; navždy ostáva syn.“ (Jn 8,35). 
Spása je údelom Božích synov a dcér a je určená tým, ktorí 
prijali synovstvo, zomreli starému človekovi a znova sa 
narodili ako nové stvorenia. Pretože práve v tejto premene 
a práve v synovstve je srdce a podstata spásy! Byť spasený 
znamená stať sa synom (dcérou) Boha. Byť zatratený zna-
mená ostať sluhom…  

• Nahradenie osoby systémom. To je vtedy, ak zabudne-
me na princeznú, čiže na Boha a namiesto toho sa upíšeme 
akémusi „náboženstvu“, ktoré „praktikujeme“ a za ktoré od 
Boha „tam hore“ dostaneme akúsi „odmenu“ v podobe Neba 
– záhrady to kdesi vo večnosti. Je to hlboké nepochopenie 
toho, že Nebo nie je ani miesto, ani čas, ani vec, ale vzťah 
krajnej lásky medzi osobou Boha, zamilovanou do človeka, 
a osobou človeka, zamilovanou do Boha, vzťah presahujúci 
všetko a trvajúci naveky. Do Neba vstupujeme skrze krajné 
zamilovanie sa do Boha. Preto Boh neustále zdôrazňuje: 
„Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojim srdcom, 
celou svojou dušou a celou svojou mysľou!“ (Mt 22,37). 
Počujete? Je to výzva k osobnej a krajnej láske k osobe 
Boha, nie k nejakému „praktizovaniu“ niečoho!!! A keď sa 
namiesto lásky začína šíriť zákonníctvo, keď namiesto toho, 
aby sa ľudia upriamovali na Neho, na Boha, sa sústreďujú na 
úkony a predpisy a rituály, ktoré sa tak vyprázdňujú a už 
vlastne ani nič nevyjadrujú, sťažuje sa Boh slovami: „Tento 
ľud ma uctieva perami, ale ich srdce je ďaleko odo mňa.“ 
(Mk 7,6)  

• Odmietnutie pomocníkov. V prvom rade neprijatie 
Ducha Svätého. Veď už Otcovia vedeli, že človek v krste 
síce dostáva Dar Ducha Svätého, ale je potrebné Ho ešte 
prijať, otvoriť sa Mu a uvoľniť sa pre Jeho konanie. To sa 
deje v tej druhej strane mince jedného krstu, nazvanej „krst 
v Duchu Svätom“. Lenže dnes spústa kresťanov ani netuší, 
že nejaký Duch Svätý naozaj jestvuje, nieto aby Ho ešte 
prijala. Pritom prijatie Ducha a jednota s Ním je kľúčová! Je 



to Pavol, kto vyhlasuje: „14 Veď všetci, ktorých vedie Boží 
Duch, sú Božími synmi.“ (Rim 8,14) a zároveň varuje: „Lebo 
kto nemá Kristovho Ducha, ten nie je jeho.“ (Rim 8,9). Veď 
„Pánov Duch nás premieňa na taký istý, čoraz slávnejší 
obraz.“ Ježiša Krista (2 Kor 3,17) – a ak sme Ho neprijali, ako 
nás môže premieňať a zbožšťovať? 

A podobne to platí aj o tom, čo je s tým spravidla spojené: 
odmietnutie spoločenstva Cirkvi v praxi (aj keď sa k nej 
formálne hlásime a v nedeľu aj do kostola zájdeme, ako sa 
patrí…); odmietnutie Cirkvi a jej učenia – namiesto toho 
veríme v rôzne povery a mýty, ktoré sme pochytili to od 
susedky, to od rodičov, to od kolegov – ateistov v robote, čosi 
z nejakej okultnej a „mystery“ literatúry a podobne… 

Bez týchto spoločníkov a pomocníkov je cesta nad naše sily… 

• Falošné evanjelium úspechu. Niekedy sa to tak ohlasuje: 
Uver v Ježiša Krista a Boh ťa požehná, zahrnie úspechom, 
peniazmi, vylieči z chorôb, vyrieši problémy, a už si budeš do 
konca života žiť ako v bavlnke, v radosti, v pohode, 
v blahobyte… Toto „pa-evanjelium“ je tak rozšírené, že keď 
sa potom blahobyt nejako vytratí, keď príde bolesť, ľudia sa 
bezradne pýtajú: kde je Boh? Ako to mohol dopustiť? Hľadajú 
najrôznejšie odpovede, dôvody, bezzubé rovnako, ako kedysi 
vývody Jóba a jeho priateľov… Pritom odpoveď je tak jedno-
duchá: Boh nie je sluha, ale tréner. Úlohou trénera nie je 
starať sa o blahobyt, ale vytrénovať zo zverenca šampióna – aj 
za cenu bolesti, potu, námahy a odriekania. S tým sa samo-
zrejme ráta. Presne takto to robí aj Boh. Nie je Jeho cieľom, 
aby sme si užívali blahobyt až do smrti. Jeho cieľom je „vy-
trénovať“ nás na Božích synov a dcéry, aby sme tak mohli 
vstúpiť do plného Života po smrti. Aj za cenu potu, driny, 
bolesti a odriekania tu, na zemi. Samozrejme, ako inak? Staré 
rozprávky neskrývajú, že cesta za princeznou je často bolestná 
a krvavá a neskrývajú aj to, že to má svoj hlboký zmysel. Ježiš 
to neskrýva tiež, hovorí jasne: „16 Hľa posielam vás ako ovce 
medzi vlkov. Buďte teda opatrní ako hady a jednoduchí ako 
holubice. 17 Chráňte sa ľudí; lebo vás vydajú súdom, budú vás 
bičovať vo svojich synagógach 18 a pre mňa vás budú vláčiť 
pred vladárov“ a kráľov, aby ste vydali svedectvo im aj 
pohanom. 19 Ale keď vás vydajú, nestarajte sa, ako a čo budete 
hovoriť, lebo v tú hodinu vám bude dané, čo máte povedať. 20 
Veď to už nie vy budete hovoriť; ale Duch vášho Otca bude 
hovoriť vo vás. 21 Brat vydá na smrť brata a otec dieťa. Deti 
povstanú proti rodičom a pripravia ich o život. 22 Všetci vás 
budú nenávidieť pre moje meno. Ale kto vytrvá do konca, bude 
spasený.“ (Mt 10,16–22). A nie je to jediný raz. Boh nás vedie 
na cestu, ktorá nutne musí prejsť aj etapami bolesti, obety, 
utrpenia… Nie preto, že by Boh bol sadista. Príčinu ukazuje 
sám na sebe Ježiš, keď o Ňom vraví Písmo: „10 Veď sa patrilo, 
aby ten, pre ktorého je všetko a skrze ktorého je všetko, ktorý 
priviedol mnoho synov do slávy, zdokonalil pôvodcu ich spásy 
utrpením.“ (Hebr 2,10). Opravdivá láska sa rodí vtedy, keď sa 
rozhodujeme trpieť a klásť svoj život za to – za Toho – koho 
milujeme! Inak sa to nedá! Preto Ježiš musel prejsť na ceste 
k dokonalosti utrpením kríža. Preto Ježiš hovorí: „Kto chce ísť 
za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje 
ma. 25 Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto 
stratí svoj život pre mňa, nájde ho.“ (Mt 16,24n). A ak by sme 
ešte stále nechápali, je tu ešte Pavol, kto hovorí už úplne 

jasne: „17 Ale ak sme deti, sme aj dedičia: Boží dedičia a 
Kristovi spoludedičia; pravda, ak s ním trpíme, aby sme s 
ním boli aj oslávení. 18 A myslím, že utrpenia tohoto času nie 
sú hodny porovnávania s budúcou slávou, ktorá sa na nás 
má zjaviť.“ (Rim 8,17n).  

• Nedostatok guráže. Ježiš raz povedal jednu úžasnú vetu: 
„12 Od dní Jána Krstiteľa podnes trpí nebeské kráľovstvo 
násilie a násilníci sa ho zmocňujú.“ (Mt 11,12). Božie 
kráľovstvo je niečo, čo si – napriek nevyhnutnej pomoci 
Božej milosti a dielu Božieho Ducha – musíme jednoducho 
vydobyť… Ježiš volá: „49 Oheň som prišiel vrhnúť na zem; a 
čo chcem? Len aby už vzplanul! 50 Ale krstom mám byť 
pokrstený a ako mi je úzko, kým sa to nestane! 51 Myslíte si, 
že som prišiel darovať pokoj zemi? Nie, hovorím vám, ale 
rozdelenie. 52 Lebo odteraz sa päť ľudí v jednom dome 
rozdelí: traja proti dvom a dvaja proti trom. 53 Rozdelia sa 
otec proti synovi a syn proti otcovi, matka proti dcére a 
dcéra proti matke, svokra proti neveste a nevesta proti 
svokre.“ (Lk 12,49–53). To je výzva do boja! Nie mečom 
a proti ľuďom, samozrejme, veď „nás nečaká zápas s krvou 
a telom, ale s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami tohoto 
temného sveta, so zloduchmi v nebeských sférach.“ (Ef 6,12), 
vysvetľuje Pavol a hneď aj vyzýva: „Upevňujte sa v Pánovi a 
v sile jeho moci. 11 Oblečte si Božiu výzbroj, aby ste mohli 
čeliť úkladom diabla.“ (Ef 6,10n). A inde píše a varuje 
kresťanov jasnými slovami: „3 Myslite na toho, ktorý zniesol 
také protirečenie hriešnikov, aby ste neochabovali a neklesa-
li na duchu. 4 V boji proti hriechu ste ešte neodporovali až do 
krvi.“ (Hebr 12,3n). Nie, bez guráže, bez veľkého a jasného 
odhodlania vykročiť a podstúpiť víťazný, ale stále ťažký 
a miestami bolestný zápas s Mocnosťami Temnôt to naozaj 
nepôjde! „Nanešťastie, keď sa kresťanstvo stane príliš 
pohodlným, keď si zaľahne v akomsi posvätnom materializ-
me, keď zabudne na mocnú konfrontáciu, ktorú človek nájde 
prikázaní evanjelia, stráca zmysel ustavičného pokánia. 
Oddaní kresťania sa môžu v takom období neurotický za-
mestnávať zápasmi so svojimi malými chybičkami, kým 
zvyšok kresťanstva, bez toho, aby ním pohli myšlienky poká-
nia, blažené prijíma myšlienku, že každý je spasený, že všetci 
sa dostaneme do neba na sánkach a že nejestvuje žiadna 
možnosť večného zatratenia. V takých časoch môže človek 
očakávať obrovský úpadok v náboženskom živote aj v iných 
inštitúciách Cirkvi. Kresťanstvo je založené na pokání a na 
uvedomení si, že musíme zápasiť, aby sme sa zmocnili Božie-
ho kráľovstva v našom každodennom živote. Keď to kresťan-
stvo nerobí, začína dostávať anémiu a v niektorých častiach 
kresťanského sveta môže dokonca aj vymrieť. V dejinách 
Cirkvi sa tak stalo už veľa ráz.“ (O. Benedict J. Groeschel, 
CFR).  

 

Ak sa nad tým zamyslíte, isto toho nájdete aj viac: zabudnu-
tie na cieľ, ktorým je princezná a namiesto cesty a rastu iba 
zotrvávanie a uchovávanie – ale čoho? Alebo taká pohltenosť 
pampúchmi za pecou, že vlastne princeznú ani nikdy neuvi-
díme, nezbadáme, prejde popri nás nepovšimnutá – a nena-
sledovaná! Príbehy rozprávok v sebe skrývajú mocný 
a pravdivý obraz nášho povolania. Ak sa k nim vrátime, 
aspoň občas, môžeme sa od nich mnoho naučiť… 

Váš Inky 
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