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Duchaplný Chesterton – radikálne odlišné – dve trojice kresťanstva – viera a pôst – nádej a modlitba – láska a 
almužna – láska, alebo spolupatričnosť? – kde sa začína skutočná láska – cieľová dokonalosť lásky: láska k ne-

priateľom – definícia kresťana – kritérium úspešného kresťana – vrchol mystickej modlitby – pôst ako obeta 
lásky – už chápeme, prečo? – nepochopená odmena – a tak ostalo nevyskúšané… 

Začnem výrokom Gilberta Keitha Chestertona, ktorý hovorí: 
„Problémem křesťanství není to, že bylo vyzkoušeno a shledá-
no neuspokojivým, ale to, že bylo shledáno těžkým a ponechá-
no nevyzkoušeným.“ Trefné. Hlavne ale ukazuje na to, že 
kresťanstvo je naozaj niečo radikálne odlišné, je to niečo, čo 
stojí v opozícii voči v podstate všetkému, čo ľudstvo pozná. 
Tak radikálne odlišné, že – bez toho, aby si to uvedomovali – 
ostáva veľkou neznámou aj pre mnohých kresťanov. Najlepšie 
túto odlišnosť pochopíme, myslím, keď si dáme dohromady 
dve trojice, kresťanstvu blízke. O tej prvej hovorí Pavol: „13 A 
tak teraz ostáva viera, nádej, láska, tieto tri; no najväčšia z 
nich je láska.“ (1 Kor 13,13). O druhej hovorí Katechizmus: 
„Vnútorné pokánie kresťana sa môže prejavovať veľmi  
rozmanitým spôsobom. Sväté písmo a cirkevní Otcovia  
zdôrazňujú predovšetkým tri formy: pôst, modlitbu  a almuž-
nu…“ (KKC 1434). A dohromady sa veľmi dobre dopĺňajú. 
Pozrime sa teda na ne podrobnejšie…: 

• VIERA  – Kresťan je človek, ktorý (ako naznačuje Tres-
montant) vďaka viere porozumel veľkému tajomstvu a preku-
kol svet, v ktorom žije. Pochopil, že napriek všetkému nič na 
svete ho nikdy úplne neuspokojí a neurobí šťastným. Za 
rádovo štyritisíc rokov svojej histórie urazilo ľudstvo v uspo-
kojovaní svojich potrieb neuveriteľnú cestu. Žijeme dnes ako 
bohovia, ako samotní Olympania, ba lepšie! A spokojnosť, 
úplné šťastie, naplnenie? V rovnakom nedohľadne ako vtedy!  

Výsledkom tohto poznania je PÔST. Nemám rád toto slovo. 
Pôst vyvoláva predstavu človeka, ktorý by rád jedol, ale 
premáha sa a hladuje. Nemám rád ani slovo „chudoba“, 
pretože evokuje predstavu niekoho, kto žije v nedobrovoľnej 
biede a v srdci stále poškuľuje po hmotných dobrách, ktoré sú 
mu odopreté, alebo ktoré si s ťažkým srdcom kvôli niečomu 
odopiera. Reakcia kresťana na fakt, ktorý skrze vieru spoznal 
(a na vlastnej koži zažil) je najskôr „rozumná sloboda“, akési 
„vytriezvenie“. Postoj, v ktorom si človek povie: Ak to nemá 
zmysel, načo do toho investovať prehnane veľa energie? 
Doprajem si to, čo potrebujem na prežitie – ale načo sa usilo-
vať o niečo viac? Aj tak ma to nenaplní a neuspokojí! Tu 
niekde pramení múdrosť mníchov a pustovníkov… Je to niečo 
na spôsob Pratchettovho Lorda Vetinariho: „Zatímco ostatní 
šlechtici hodovali na skřiváncích nadívaných pavími jazyky, 
lord Vetinari usoudil, že sklenka převařené vody a půl krajíce 
suchého chleba je za ně dostatečně elegantní náhrada.“ 
(Stráže, stráže!) 

• NÁDEJ – Nádej je druhá polovica viery. Bez nej by sme 
sa vykašľali aj na ten Vetinariho kus chleba a išli sa rovno 
obesiť. Lenže my máme nádej. Nádej, ktorá hovorí, že napl-
nenie, po ktorom túžime, jestvuje: je ním Boh. Osobne. Nie 
Boh ako „prostriedok“, ktorý nás urobí šťastnými tým, že nám 

požehná viac jedla, viac peňazí, viac zábavy a viac prestíže 
a vplyvu. Nie. Naplnením je sám Boh. Nie je prostriedkom, 
ale cieľom. 

Vyjadrením toho je MODLITBA . Ak je Boh naplnením – 
a ak k Bohu vedie modlitba – čo k tomu dodať? Modlitba, tá 
skutočná, rozjímavá, kontemplatívna – to je ponáranie sa do 
Boha. Je to postoj človeka, ktorý už nie Boha o niečo prosí, 
ale prosí Boha o Boha samotného. Nestará sa už „“ Čo 
budeme jesť?“ alebo: „Čo budeme piť?“ alebo: „Čo si 
oblečieme?““ (Mt 6,31), ale zaujíma ho namiesto toho Boh 
samotný. 

• LÁSKA  – tá je zavŕšením všetkého. Láska je „miestom“ 
spojenia sa s Bohom. „Boh je láska; a kto ostáva v láske, 
ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom.“ (1 Jn 4,16). Navonok sa 
láska prejavuje ALMUŽNOU . Zase je to slovo, ktoré nie je 
v dnešnej dobe príliš trefné. Vyvoláva totiž predstavu päťko-
runáka, ktorý zhovievavo z výšky vlastného blahobytu 
hádžeme do klobúka otrhaného žobráka. V skutočnosti toto 
slovo vyjadruje viac: schopnosť vynaložiť svoj majetok pre 
dobro iných ľudí, pre dobro blížnych, tak, ako hovorí Písmo: 
„Blaženejšie je dávať, ako prijímať.“ (Sk 20,35). A neplatí to 
zďaleka len o peniazoch… 

Lenže – ČO je to LÁSKA?  Príkaz „Milovať budeš svojho 
blížneho ako seba samého!“ (Rim 13,9) je síce pekný, ale 
v skutočnosti ešte nehovorí o láske. Skôr o spolupatričnosti, 
motivovanej vlastnými záujmami. Na Blízkom východe 
nemal jednotlivec šancu prežiť sám. Klan mohol spoločne 
budovať zavlažovacie kanály a obrábať pôdu. Klan mohol 
postaviť mesto a hradby. Klan sa mohol úspešne brániť 
banditom a nepriateľom. Ale jednotlivec? Čo by dokázal 
človek sám? A tak súdržnosť, vzájomná obetavosť, spolupat-
ričnosť, vyjadrená v tomto príkaze, bola logickou požiadav-
kou prežitia. Podobne sa správame dnes, keď sa spoločne 
skladáme na zdravotníctvo a na výdavky štátu – a ťažíme 
z výhod, ktoré nám to prináša. Kto by sa ale odvážil nazvať 
platenie daní a odvody láskou? 

Skutočná láska začína niekde tam, kde Ježiš hovorí: „Keď 
dávaš obed alebo večeru, nevolaj svojich priateľov ani 
svojich bratov ani príbuzných ani bohatých susedov, aby 
nepozvali aj oni teba a mal by si odplatu. 13 Ale keď chystáš 
hostinu, pozvi chudobných, mrzákov, chromých a slepých. 14 
A budeš blahoslavený, lebo oni sa ti nemajú čím odplatiť.“ 
(Lk 14,12–14). Láska znamená doslova „vyhadzovať“ 
peniaze. Konať veci, ktoré sa nám nijako nevrátia naspäť: ani 
v podobe odplaty, ani v podobe zisku, ani v podobe uznania, 
pochvaly, prestíže, reklamy, či podobne. Preto Ježiš ešte radí: 
„2 Keď teda dávaš almužnu, nevytrubuj pred sebou, ako to 
robia pokrytci v synagógach a po uliciach, aby ich ľudia 



chválili. Veru, hovorím vám: Už dostali svoju odmenu. 3 Ale 
keď ty dávaš almužnu, nech nevie tvoja ľavá ruka, čo robí 
pravá, 4 aby tvoja almužna zostala skrytá.“ (Mt 6,2–4). 

Cieľovú dokonalosť ale láska dosahuje až vtedy, keď v sebe 
obsiahne aj nepriateľov. Ak podstatou spásy je to, že „sme 
deti, … Boží dedičia a Kristovi spoludedičia“ (Rim 8,17), 
potom práve lásku k nepriateľom Ježiš výslovne spája 
s touto spásou: „Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za 
tých, čo vás prenasledujú, 45 aby ste boli synmi svojho Otca, 
ktorý je na nebesiach.“ (Mt 5,44) a potom vysvetľuje: „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 5,46–48). Toto je cieľ. Jeho dosiahnutím dosahujeme 
spásu, zbožštenie, plnú a večnú jednotu s Bohom. Nepre-
kvapuje preto svedectvo Didaché, dokumentu s 1. storočia, 
ktorý jasne hovorí: „V prvom rade: miluj Boha, ktorý ťa 
stvoril a svojho blížneho ako seba samého. To, čo nechceš, 
aby sa stalo tebe, nerob ani iným. A toto je význam týchto 
slov: dobrorečte tým, ktorí vám zlorečia a modlite sa za 
svojich nepriateľov, postite sa za tých, ktorí vás prenasledujú. 
Veď aká zásluha plynie z toho, ak milujete tých, ktorí milujú 
vás? Vari tak nerobia aj pohania? Milujte preto tých, ktorí vás 
nenávidia a nebudete mať nepriateľov. Zdržiavaj sa svojich 
hriešnych a telesných žiadostí. Ak ťa niekto udrie na pravé 
líce, nastav mu aj ľavé a budeš dokonalý. Ak ťa niekto núti ísť 
jednu míľu, choď s ním dve. Ak ti niekto berie vrchný odev, 
daj mu aj spodný. Ak ti niekto niečo vezme, nežiadaj to na-
späť, lebo aj tak nič nezmôžeš. Každému daj to, čo si od teba 
prosí a nežiadaj to späť. Lebo Otec chce, aby sa z jeho darov 
dostalo každému. Blažený každý, kto obdarúva podľa tohto 
príkazu, lebo zostane bez viny. Beda však tomu, kto berie. Ale 
ak niekto berie, pretože je v núdzi, takýto je bez viny. No ak 
nie je v núdzi, bude musieť skladať účet za to, prečo zobral a 
načo zobral. Keď bude potom vhodený do väzenia, bude 
posúdený podľa toho, čo spáchal a nevyjde odtiaľ, kým neza-
platí do posledného haliera.“ (Didaché). Pre Didaché podstata 
kresťanstva, to, čo robí kresťana kresťanom, je práve toto: 
že dáva a nepýta naspäť, že miluje všetkých, aj tých, ktorí 
sú jeho nepriateľmi, ktorí ho prenasledujú, nenávidia, 
ubližujú mu.  Skutočne ich miluje, tou láskou, o ktorej hovorí 
Ján: „16 Čo je láska, poznali sme z toho, že on položil za nás 
svoj život.“ (1 Jn 3,16). Toto je zmysel a cieľ života kresťa-
na, jeho životná ambícia: naučiť sa takto milovať. O toto 
usiluje, k tomuto smeruje, tomuto podriaďuje všetko. Schop-
nosť tejto lásky – meraná počtom bezdomovcov, ktorých sme 
prichýlili, počtom hladných, ktorých sme nasýtili, počtom 
chorých a väzňov, ktorých sme navštívili, počtom narkoma-
nov a alkoholikov, ktorým sme pomohli, počtom ľudí, ktorým 
sme ohlasovali Evanjelium a ktorým pomáhame spoznávať 
Krista – schopnosť milovať touto láskou je meradlom toho, či 
svoj život môžeme vyhodnotiť ako úspešný, alebo neúspešný 
a premárnený. Okrem tohto kritéria už pre kresťana žiadne iné 
nejestvuje… a ani nemôže! 

Tento postoj lásky potom spätne ovplyvňuje aj modlitbu 
a pôst: 

• MODLITBA  – som pevne presvedčený, že srdcom 
mystickej modlitby je modlitba príhovorná. Prosiť Boha 
o niečo – to je začiatok. Ďakovať a chváliť je viac. Hľadieť na 

Neho v kontemplácii a kochať sa Ním je ešte viac. Ale stáť 
vedľa Neho, vedľa Ježiša Krista, o ktorom Písmo hovorí, že 
„ je po pravici Boha prihovára sa za nás“ (Rim 8,34), stáť 
vedľa Božieho Ducha, o ktorom Písmo takisto svedčí, že 
„sám Duch sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychmi“ 
(Rim 8,36) – a prihovárať sa v jednote s Nimi – to je vrchol 
mystiky!  

• PÔST – ten tiež nadobúda novú dimenziu, tú, o ktorej 
hovorí liturgia pôstneho obdobia. Už to nie je iba „sloboda“ 
a triezvy nezáujem, odmietnutie plytvať silami a časom na 
niečo, čo je aj tak viac preludom, než realitou. V láske sa 
pôst stáva formou obetavosti, kedy „to, čo ušetríme“, vyna-
ložíme na pomoc tým, ktorí to potrebujú a sú v núdzi. Pôst sa 
tak stáva nástrojom lásky, vyjadrením a prejavom ochoty 
klásť svoj život za bratov, obetovať sa za nich. Už nie aske-
tické cvičenie, ani nie len „nezáujem“, ale obeta z lásky! 

A teraz si to domyslime! Totálna láska. Ešte aj k nepriate-
ľom! Je to pochopiteľné? Celý svet sleduje vlastné záujmy: 
podnikateľ podniká, aby zarobil. Robotník tiež robí, aby 
zarobil. Budhista medituje a hinduista sa týra preto, aby sa 
zbavil utrpenia a dosiahol vyslobodenie. Islamista sa odpáli 
s náložou okolo tela, aby sa dostal čím skôr do raja. 
V podstate každý pracuje pre seba, pre svoje záujmy. Ale 
zanechať svoje záujmy a začať pracovať pre záujmy iného 
človeka – bez toho, aby sme za to niečo získali? Len tak? 
Potajomky? Bez odmeny? Bez uznania? Namáhať sa – 
a zožať iba posmech, nepriateľstvo, bolesť, prenasledovanie? 
To je bláznivé… alebo božské! Ale isto nie ľudské! Je to nad 
sily a pochop človeka. Žiaden človek to nemôže dokázať – 
iba Boží synovia a dcéry, tí, ktorí „nasledujú Baránka, 
kamkoľvek ide. Oni sú vykúpení z ľudí ako prvotiny Bohu a 
Baránkovi. 5 V ich ústach sa nenašla lož: sú bez škvrny.“ 
(Zjv 14,4n). Bez uverenia a radikálneho obrátenia je to 
nemožné, nemysliteľné, bláznivé! Lenže, „kto uveril tomu, 
čo sme hlásali“ (Jn 12,38)? Meditovať a dosahovať vyrovna-
nosť a zmenené stavy vedomia, nadľudské schopnosti, 
prenikať do ezoterických tajomstiev mystérií… – to je tak 
fascinujúce, romantické! To hej! Ale kdesi v špine a smrade, 
stratení a zabudnutí sa venovať slintajúcim troskám, riskovať 
život medzi gangstermi, babrať sa s páchnucimi alkoholikmi, 
s kričiacimi narkomanmi – bez odmeny, bez slovka „ďaku-
jem“, uprostred kliatieb, nenávisti a nadávok… čo je na tom 
krásne, alebo romantické? Kto by to preboha robil? Vrážať 
do toho zdravie, život, peniaze… a nič z toho? Samozrejme, 
odmena tam je: je ňou Boh. Ale vysvetlite to človekovi, 
ktorý Boha nikdy nevidel a nezažil! Pre neho veta: „Boh 
bude Tvojou odmenou“ znamená to isté, ako „Nedostaneš 
nič!“ 

A tak kresťanstvo „bylo shledáno těžkým a ponecháno 
nevyzkoušeným.“ (Chesterton). U väčšiny ľudí. Aj u väčšiny 
katolíkov. Nepreháňam. Matky Theresy spočítame poľahky, 
je ich pár. A aj o tých sa väčšinou ani nedozvieme… Zvyšok 
si stvoril vlastné „kresťanstvo“, kde lásku nahradili „prakti-
kovaním“ obradov a rituálov a zvykov (ako že v piatok sa 
neje mäso a podobne). Je to ľahké. Občas romantické (hlavne 
na stretkách). Ale nie je to už kresťanstvo. „14 Aká tesná je 
brána a úzka cesta, čo vedie do života, a málo je tých, čo ju 
nachádzajú!“ (Mt 7,14). Ach, Ježišu, máš pravdu. Máš 
pravdu! 
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