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Strácam niť – je kresťanstvo zložité? – miluj a rob, čo chceš – nedá sa to „praktizovať“ – Nebo spočíva v láske 
– pomôcky pre zrodenie lásky – absurdné kresťanstvo bez lásky – nemáme kedy milovať – pohltení sebou – stra-

chy a úzkosti – Ježiš prináša oslobodenie – sloboda zabudnúť na seba – plné voľnosti a priestoru 

Práve minule som akosi začal uvažovať nad tým: Čo všetko to 
vlastne človek ako kresťan musí konať? A ako to vlastne má 
všetko naplniť? A na čo je to dobré? Mal som pocit, že akosi 
strácam niť. Zdalo sa mi to všetko príliš komplikované, príliš 
zložité, nejasné. Ťažko zapamätateľné. Ako by som sa musel 
stále znova a znova zastavovať a znova si pripomínať čo, 
prečo a ako vlastne žiť a konať… 

Potom som si zrazu uvedomil, že je to hlúposť. V skutočnosti 
nie je zložité nič. V skutočnosti je všetko úplne jednoduché. 
V skutočnosti stačí jedno – jediné: MILOVA Ť. Stačí 
skutočne a opravdivo milovať Boha, skutočne a opravdivo 
milovať ľudí – a viac sa starať netreba. „Miluj a rob, čo 
chceš!“, povedal sv. Augustín. Mal pravdu. Láska sama 
potom ukazuje čo a ako robiť a ona sama je dôvodom 
prečo to robiť! 

Možno by sme si niekedy želali, aby kresťanstvo nebolo 
o láske. Aby bolo radšej o praktizovaní niečoho. Aby to boli 
nejaké jednoduché pravidlá a normy, ktoré sa naučíme 
a potom ich splníme – a je to hotovo. Nič také ale nejestvuje! 
Predstava, že kresťanom sa človek môže stať prostredníc-
tvom nejakého praktizovania je rovnako naivná, ako 
predstava, že romantická láska je výsledkom mechanické-
ho aplikovania niekoľkých techník, ktoré sa naučíte 
z knižky, či od nejakého šikovného psychológa. Láska ale 
takto nefunguje. A práve o tomto je: 

• BLAŽENOSŤ Neba je daná láskou. Je to blaženosť 
človeka, zamilovaného do Boha a spočívajúceho v Láske 
Boha. Je to láska. A láska nespočíva v pravidlách. Láska sa 
nedá vtesnať do pravidiel. Nedá sa „praktikovať“. Len si to 
predstavte: „Naučte ma tri jednoduché techniky, v ktorých 
spočíva zamilovanosť!“ Znie to hlúpo, že? 

• TECHNIKY v skuto čnosti jestvujú – ale len ako po-
môcky na to, aby sa zrodila láska. Tak, ako by psychológ 
povedal manželom v kríze: komunikujte, choďte na spoločnú 
dovolenku, nájdite si spoločného koníčka a možno to spôsobí, 
že sa láska znova obnoví, vzkriesi… – práve tak Cirkev radí 
kresťanovi: Rozjímaj. Choď na duchovné cvičenia. Čítaj Jána 
z Kríža. Navštevuj bohoslužby. Možno Ti to pomôže a v Tebe 
sa prebudí láska k Bohu a Ty sa do Neho zamiluješ. Pretože 
kresťanstvo je láska. Kresťanstvo nie je lectio divina, ani 
čítanie Biblie, ani navštevovanie kostola. To všetko sú po-
môcky, ktoré pomáhajú, aby sa kresťanstvo narodilo. Samotné 
kresťanstvo je ale láska. Tá sa nedá naučiť. Nedá sa praktiko-
vať. Nedá sa definovať v pravidlách a nedá sa „nacvičiť“. 
Musí sa narodiť. 

• BEZ LÁSKY sa kresťanstvo stáva zložitým 
a absurdným. Ako manželstvo, ktoré chce žiť život lásky bez 
lásky. Zrazu sa rozpadne na množstvo mechanických 
a zložitých pravidiel: každý večer aspoň 5 minút rozhovor 
s manželkou. Aspoň dva krát za deň pohladiť. Večer nezabud-

núť pobozkať. Pri rozhovore sa pozerať do očí a nezabudnúť 
sa usmievať… Kresťanstvo bez lásky vyzerá presne takto 
absurdne a zložito: ráno a večer sa nezabudnúť pomodliť. 
Prežehnať sa pred krížom. Denne desať minút čítať z Biblie. 
Snažiť sa o tom uvažovať. Mesačne sa vyspovedať. Týždenne 
byť na omši. Nepozerať porno. Odoprieť si cigaretu. Ísť na 
duchovné cvičenia. Myslieť na nich na Boha – aspoň hodinu 
denne v súhrne… Zložité. Komplikované. Neustále uvažova-
nie: Robím už dosť? Alebo málo? Je to už hriech? Alebo ešte 
nie? A pritom je to všetko úplne neúčinné. Sladká blaženosť 
lásky nahradená drsným bremenom pravidiel a príkazov, 
ktoré si je ťažké už len zapamätať! A podchvíľou znova 
a znova strácate niť a pojem o tom ako to vlastne všetko 
praktizovať a k čomu je to vlastne všetko dobré… A či to 
vôbec konáte správne… Bez toho, aby sme sa do Boha 
skutočne zamilovali, to nejde. Bez zamilovania sa je 
kresťanstvo absurdné. Tragicky smiešne, komické 
a bolestné zároveň. Ťarcha namiesto daru. Suchý strom, 
neprinášajúci ovocie, vhodný akurát tak na vyťatie 
a vyhodenie… 

V skutočnosti ale na lásku nemáme čas. Fakt. Sme totiž 
úplne pohltení sebou: Zápasom o pocit hodnoty, vážnosti 
a skvelosti. Zápasom o to, aby nás iní uznávali, akceptovali, 
milovali. Zápasom o moc a vplyv. O uznanie, ocenenie, 
slávu. O imidž. A potom je tu strach z toho, čo bude. Čo 
budeme jesť a čo budeme piť? Ako to všetko dopadne? 
Množstvo starostí. Minule som si práve s hrôzou uvedomil, 
že toto všetko pohlcuje najmenej 90% mojej mentálnej 
kapacity! Hrozné, čo? Niekto mi niečo hovorí a ja namiesto 
počúvania uvažujem: Ako mu odpovedať? Ako by som mal? 
Ako sa to odo mňa očakáva? Ako sa správať, aby som 
pôsobil podľa očakávania? Ako za zachovať? Ani pomaly 
nepočúvam čo mi hovorí. Ani neuvažujem, aká odpoveď je 
pravdivá. Uvažujem nad tým, aká odpoveď je očakávaná, 
„správna“ – zaisťujúca uznanie, ocenenie, zachovávajúca 
imidž. Neustále sa hodnotím, sledujem, porovnávam… 
Neustála otázka: ako my iní vnímajú, čo si o mne pomyslia, 
za koho ma budú mať?  Vlastne to strašne obmedzuje aj 
schopnosť uvažovať. O niečom rozmýšľam – a v duchu duní 
celá škála pocitov, od strachu zo zlyhania cez všetko možné 
a nemožné až po snívanie o ocenení a horkosť z prípadného 
neuznania… Napadlo ma tak, že keby som všetko toto 
vyhodil von, musel by som byť génius. Dokázal by som totiž 
zapojiť do uvažovania 10× toľko kapacity, než doteraz! 
Všetci by sme boli géniovia… 

Americká psychologička Tara Bennett-Golemanová bola 
taká zlatá, že tieto pocity, strachy a úzkosti, ktoré zaberajú 
90% „voľných slotov“ v našom mozgu, vymenovala: Strach 
z toho, že nás iní opustia, odmietnu. Strach z toho, že nikto 
nenaplní naše citové potreby. Strach z toho, že nie sme 
dôležití, že sme nuly, nepovšimnutí. Že velí niekto iný, že 
nás ovláda, znásilňuje. Strach z toho, že sa ľuďom nedá 



veriť, že nás zradia, podrazia. Strach z toho, že nie sme dosť 
dobrí na to, aby nás iní mali radi.  Strach z toho, že sa ocitne-
me na okraji, že nepatríme do svojho prostredia, že sme 
vydedenci. Strach z odlišnosti, z odcudzenia sa iným. Strach 
zo straty kontroly nad sebou, svojim životom, osudom. Strach 
zo zlyhania, z chýba, omylov, trapasov, neúspechov. Pocit, že 
stále nie sme dosť dobrí, nerobíme dosť, neplníme očakávania 
nášho okolia.  

Pridajte k tomu strach z neznáma, z neočakávaného. Snahu 
kontrolovať veci. Vtesnávať realitu do svojich predsudkov, 
očakávaní, predstáv. A potom k tomu pridajte skutočné 
konflikty, zranenia, krivdy, frustrácie, ktoré sa z toho rodia. 
Výsledkom je čosi, čo nás úplne preniká. Ovláda. Opantáva. 
Sme tým pohltení. Nič iné takmer ani nevidíme a nevnímame. 
Myslíme len a len na seba, na svoje problémy, sledujeme 
svoje ciele a záujmy, bojujeme s vlastnými strachmi. Všade: 
v modlitbe, v rodine, v kostole, v rozhovoroch, v práci, vša-
de… 

Ježiš prišiel, aby nás z toho oslobodil. 

• Ježiš na náš strach o budúcnosť hovorí: „Nebuďte 
ustarostení o život, čo budete jesť, ani o telo, čo si oblečiete. 27 
Pozrite sa na ľalie, ako rastú: nepracujú, nepradú; a hovorím 
vám: Ani Šalamún sa v celej svojej sláve neobliekal tak ako 
jediná z nich. 28 Keď teda Boh takto oblieka rastlinu, ktorá je 
dnes na poli a zajtra ju hodia do pece, o čo skôr vás, vy 
maloverní?! 29 Ani vy sa nezháňajte, čo budete jesť alebo čo 
budete piť, a nebuďte ustarostení! 30 Veď toto všetko zháňajú 
ľudia tohto sveta. Váš Otec predsa vie, že toto potrebujete.“ 
(Lk 12,22.27–30) a dodáva s trochou irónie v závere: „6 
Nepredáva sa päť vrabcov za dva haliere? A Boh ani na 
jedného z nich nezabudne. 7 Vy však máte aj všetky vlasy na 
hlave spočítané. Nebojte sa, vy ste cennejší ako mnoho vrab-
cov!“ (Lk 12,6n). A potom Biblia plynule prechádza od tohto 
pozemského života k životu nebeskému a uisťuje: „3 Veď ste 
zomreli a váš život je s Kristom ukrytý v Bohu. 4 A keď sa zjaví 
Kristus, váš život, vtedy sa aj vy zjavíte s ním v sláve.“ (Kol 
3,3n). Spása už je darovaná. Budúcnosť je istá. Naozaj sa niet 
čoho báť a strachovať! 

• Boh na našu túžbu po hodnote a veľkosti hovorí: „14 
Veď všetci, ktorých vedie Boží Duch, sú Božími synmi. 15 Lebo 
ste nedostali ducha otroctva, aby ste sa museli zasa báť, ale 
dostali ste Ducha adoptívneho synovstva, v ktorom voláme: 
„Abba Otče!“ 16 Sám Duch spolu s naším duchom dosvedčuje, 
že sme Božie deti. 17 Ale ak sme deti, sme aj dedičia: Boží 
dedičia a Kristovi spoludedičia!“ (Rim 8,14–17). A Ježiš 
dodáva: „13 Vy ste soľ zeme. … 14 Vy ste svetlo sveta. Mesto 
postavené na návrší sa nedá ukryť.“ (Mt 5,13n). Čo k tomu 
dodať? 

• A na našu túžbu po milovanosti a jednote lásky Ježiš 
hovorí: „16 Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednoro-
deného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal 
večný život. 17 Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet 
odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil.“ (Jn 3,16). A Pavol 
dodáva: „29 Veď nik nikdy nemal v nenávisti svoje telo, ale živí 
si ho a opatruje, ako aj Kristus Cirkev, 30 lebo sme údmi jeho 
tela. 31 Preto muž zanechá otca i matku a pripúta sa k svojej 
manželke a budú dvaja v jednom tele. 32 Toto tajomstvo je 
veľké; ja hovorím o Kristovi a Cirkvi.“ (Ef 5,39–32).  

Výsledkom je čosi úžasné: MÔŽEME ZABUDNÚŤ NA 
SEBA! Končene sa môžeme toho všetkého, čoho sme sa 
doteraz tak kŕčovite panicky držali, pustiť! Konečne sa mô-

žeme prestať strachovať. Prestať zápasiť o seba. Vôbec, 
môžeme z hlavy pustiť všetky starosti o seba, o svoju veľ-
kosť a hodnotu, o svoju budúcnosť. Všetko toto je už navždy 
vyriešené, zabezpečené, zaistené. Všetko je už v Kristovi 
Ježišovi naprosto isté. Nie je potrebné nad tým viac uvažovať 
a starať sa o to. Nemusíme sa tým vôbec zaoberať. Chápete? 
Otázka našej hodnoty, veľkosti, milovanosti, otázka našej 
istoty a budúcnosti je VYRIEŠENÁ. Hotová. V tejto 
oblasti už niet čo urobiť, či dodať. Dokonané je.  

A zrazu sa 90% obsadených „slotov“ v našom mozgu 
uvoľní. Zmizne strach. Depresia i skleslosť. Zmizne hnev. 
Zrazu nastane ohromné ticho. Otvoria sa naše oči (doteraz 
zahľadené do nás a takmer úplne slepé k okoliu). Zrazu 
vidíme. Zrazu vnímame. Zrazu máme čas. Dostatok ener-
gie. Zrazu môžeme milovať. Konečne. Konečne na to 
máme čas, konečne na to máme energiu, prostriedky, všetko. 
Naša myseľ funguje skvelo a ako nikdy predtým: slobod-
ne, odosobnene a vecne, bez strachu a kŕčovitého zovretia, 
presne a precízne. Rýchlo. Ako vták, vypustený z klietky. 
Zrazu vidíme veci také, aké sú. Objektívne. Rozhovor je 
zrazu rozhovorom, diskusia diskusiou, vzťahy vzťahmi – už 
to nie je zápas o presadenie sa, o porazenie protivníka 
a presvedčenie ho o našej „pravde“… Je o pravde, o realite – 
nie o dojme, aký zanecháme, o úcte, akú si vydobyjeme, 
o zlyhaní, porážke, či víťazstve! Všetko je zrazu krásne. 
Plné svetla. Slobody. Priestoru. Je to ako keď človek zhodí 
strašné, ťažké bremeno. Úžasné! V mysli mi ostávajú dve 
slová. Zdajú sa mi kľúčové: 

• ZABUDNÚŤ na seba. Už vôbec nie je potrebné uvažo-
vať o tom, či som v Bohu veľký, alebo nie, dôležitý, alebo 
nie. Je to vyriešené, raz a navždy a navýsosť úžasne. Fajront. 
Viac sa týmito otázkami nemusím už nikdy zaoberať. Je to 
vybavená vec. Môžem všetko toto, čo ma doteraz tak strašne 
trápilo jednoducho pustiť z hlavy ako vec vybavenú, hotovú! 

• ODOSOBNENIE je potom ovocie. Odosobnenie v tom 
zmysle, že to, čo robím, už nerobím naplnený sebou 
a svojimi túžbami, strachmi, úzkosťami, obavami, ambícia-
mi. Neznamená to, že k iným pristupujem neosobne, naopak! 
Pristupujem k nim veľmi osobne – ale odosobnene. Už viac 
veci neberiem osobne vzhľadom na seba, už sa to netočí 
okolo vecí ako sú uznanie, ocenenie, urážka, nevďak, poní-
ženie, atď. Nie je viac dôležité, či mám pravdu ja, alebo ten 
druhý – prečo by na tom malo záležať, kto ju má? Veď to 
nijako nemení moju (ani jeho) hodnotu, ani milovanosť 
v Bohu. Dôležitá je pravda samotná! Nie je viac dôležité, či 
ma ľudia za moje skutky pochvália, alebo pohania, ocenia, 
alebo odignorujú, budú chváliť, či nenávidieť. Dôležitá je 
láska a skutok lásky samotný: Je dobrý? Alebo zlý? Buduje, 
alebo ničí? Chápete to? Asi to neviem povedať lepšie. Ale 
niekedy si všimnite diskusie medzi politikmi: nie je to hľada-
nie pravdy. Je to zápas medzi dvoma osobami. Cieľom je 
víťazstvo, prestíž, nie pravda. Všetko je strašne osobné 
a málokedy vecné, strašne emotívne a málokedy racionálne. 
Myslím si, že to nie je doména iba politikov. Myslím si (a na 
sebe to vidím), že bez Boha fungujeme takto všetci. Ježiš 
nám dovoľuje znova sa vrátiť od osobnej zaujatosti 
k vecnosti, od otázky výhry a prehry k otázke pravdy, od 
pocitov a strachov k realite. Od sebectva a pohltenosti 
vlastnou osobou k opravdivej a nezištnej láske. Z Pekla do 
Neba.   

Váš Inky 
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