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Podmienka jednoty s Bohom – cesta ku kontemplácii – prvenstvo BYŤ – Raj bez plotov – hriech ako posun 
k MAŤ – bez Boha nemá BYŤ zmysel – civilizácia MAŤ – zmätené výnimky – Ježiš a bod OMEGA – kresťan je 
človek, ktorý JE – kresťanstvo je STÁVANIE SA – podstata obrátenia – kresťanstvo nie je zložité – vzorec spásy 

a zatratenia 

Na počiatku dnešnej úvahy je výrok Písma, ktorý hovorí: „8 
Kto nemiluje, nepoznal Boha, lebo Boh je láska. … 12 Boha 
nikto nikdy nevidel; ale keď sa milujeme navzájom; Boh 
ostáva v nás a jeho láska v nás je dokonalá. … Boh je láska; a 
kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom.“ (1 Jn 
4,8.12.16). To, čo nám tieto tri úryvky zo štvrtej kapitoly 
Jánovho listu hovoria je nasledovné: Ak chceme byť v Bohu, 
musíme sa aj sami stať takí, ako je On. Boh je láska a preto 
iba ten, kto miluje, kto sa na obraz Boha stáva láskou, iba ten 
môže byť v Ňom a mať s Ním skutočné spoločenstvo!  

Táto myšlienka nie je nelogická. Ak sa pýtame, ako 
v modlitbe zažiť jednotu s Bohom, ako na Neho pohliadnuť, 
odpoveď skrýva Pavlovo slovo: „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 5,31n). Byť naplnený Bohom, mať s Ním spolo-
čenstvo znamená vstúpiť do opravdivej jednoty s Bohom, do 
jednoty, v ktorej sme s Bohom skutočne jedno telo. Nehovorí 
azda Pavol: „27 Vy ste Kristovo telo a jednotlivo ste údy.“ (1 
Kor 12,27)? A nemodlí sa za nás, ľudí, sám Ježiš, hovoriac: 
„21 aby všetci boli jedno, ako ty, Otče vo mne a ja v tebe, aby 
aj oni boli v nás, aby svet uveril, že si ma ty poslal. 22 A slávu, 
ktorú si ty dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako sme my 
jedno - 23 ja v nich a ty vo mne.“ (Jn 17,21–23)? Jednota 
s Bohom je nemožná bez podobnosti. Kontemplácia, skúse-
nosť Boha v modlitbe je ovocím a prejavom tejto jednoty. 
Nemôžeme Boha vidieť, ak nie je prítomný. A naopak, ak je 
v nás a my v Ňom, potom len preto, že sme sa nechali Bohom 
naplniť. Ale tak ako kartónová krabica, keď ju naplnia poma-
rančovou šťavou, sama sa stáva pomarančovým džúsom (aj 
keď v obale z kartónu), podobne byť naplnený Bohom zna-
mená stať sa takým, ako je Boh.  

Podstatou modlitby je teda nielen zomierať sebe (ako sme 
o tom hovorili v minulej úvahe), ale hlavne sa ponárať do 
Boha a pripodobňovať sa Mu. Znova sa rodiť – ale tento-
raz z Boha. Modlitba – to je napĺňanie sa Bohom a to zname-
ná stávanie sa podobným Bohu. Modlitba je proces, v ktorom 
sa premieňame na Boha. Táto premena nie je ovocím, ale 
samou podstatou modlitby. Vstúpiť do modlitby znamená 
otvoriť sa tejto premene, dať jej svoj súhlas, vystaviť sa jej, 
naozaj do seba nasávať, prijímať, absorbovať podobu Boha, 
život Boha, myslenie Boha… stávať sa Mu podobným, takým, 
akým je On! 

Zážitok kontemplácie preto nie je niečo sterilné. Nie je to 
nejaký zážitok, ktorý Boh môže dať človekovi, ktorý sa 

dostatočne sústredí a používa nejakú vhodnú techniku 
modlitby. Nie, hľadenie na Boha je ovocím jednoty. Modlit-
ba sama je potom bytostný krok človeka smerom k smrti 
a znovuzrodeniu. Opravdivá modlitba je asi máločomu viac 
vzdialená, než predstave, že modliť sa znamená „niečo si 
odbavovať“, niečo konať, vyvíjať nejakú vonkajšiu činnosť. 
Modlitba – to je forma bytia, to je niečo bytostné. Modli ť sa 
znamená zomierať tomu, čím sme a pretvárať sa na 
Krista. A čím je táto podoba intenzívnejšia, tým zreteľ-
nejšie je aj ponorenie sa do Boha, pohľad na Boha, 
skúsenosť Boha – kontemplácia! 

Práve tento fakt spôsobuje, že v kresťanstve je hlavný 
dôraz na BYŤ. Nie je dôležité, čo človek získa a čo vlastní. 
Ježiš hovorí: „26 Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet 
získal, a svojej duši by uškodil?! Alebo za čo vymení človek 
svoju dušu?!“ (Mt 16,26). Dôležité je, čím sme! Ak sme ako 
Boh, potom sme v Bohu a Boh je v nás – a teda sme spasení 
ľudia. A naopak, ak nie sme ako Boh, potom nemôžeme byť 
v Bohu a ani Boh nemôže byť v nás. Sme odlišní a dve 
odlišné bytosti nemôžu tvoriť jedno telo, skutočnú jednotu. 
Ale ak nie sme v Bohu, potom nemáme opravdivý život. 
Prežívame, ale skutočne nežijeme. A ani najväčšie poklady 
celého sveta nemôžu tento handicap vyvážiť. 

Preto v Raji neboli ploty, nebol tam kataster, listy vlastníc-
tva, zámky, ani súkromné vlastníctvo. V Raji nezáležalo na 
tom, kto má a čo má. Záležalo na tom, kto JE a čím JE. 

Je až symbolické, že prvý hriech je naznačený aktom, 
v ktorom sa dôraz od BYŤ presúva na MAŤ. Človek sa 
snaží niečo si privlastniť. Začína sa éra hriechu. 

Hriech nás oddelil od Boha. Bez Boha a mimo Boha nemá 
ono BYŤ žiaden zmysel. Nemá totiž k čomu smerovať. 
Adam v Raji mohol povedať: „Chcem BYŤ ako Boh, lebo 
keď BUDEM ako Boh, budem v Bohu a Boh vo mne 
a budem spasený!“ Ale po odchode z Raja? Aký význam má 
byť ako Boh? Žiaden! Význam má odteraz MAŤ: mať 
majetok, jedlo, bezpečie… a potom uznanie, ocenenie,… 
a všetko to, po čom túžia ľudia okolo nás. 

Dnešná civilizácia stojí na tomto veľkom MAŤ. Pracuje-
me, aby sme mali peniaze. Usilujeme sa, aby sme získali 
uznanie, ocenenie, vážnosť a česť v očiach ľudí. Lotri sa 
smejú poctivcom, pretože si uchmatli pre seba bohatstvo 
a nezáleží na to, akým spôsobom… Deti sa pýtajú svojich 
rodičov: „Akým význam má byť dobrým a statočným? Akú 
cenu má čisté svedomie?“ a nedostávajú žiadnu skutočnú 



odpoveď, pretože mimo Boha odpoveď nejestvuje. Česť sa 
stáva prežitkom. Nezáleží už na tom, aký človek je. Záleží na 
tom, čo má a ako vyzerá. Ak je bohatý, ak vyzerá atraktívne, 
získa si uznanie i slávu davu. A s nimi ďalšie peniaze, samo-
zrejme, bohatstvo a luxus. Ak ale nemá ten správny imidž, 
nezíska nič – bez ohľadu na to, aký je.  

Život bežného Slováka sa preto úplne sústreďuje na ono 
MAŤ. Neštuduje pre radosť z poznania, ale preto, aby sa 
lepšie uplatnil, viac zarobil. Nepracuje pre radosť z práce, ale 
pre výplatu, pre odmenu. Drvivá väčšina ľudí kašle na svoj 
osobnostný rast, svojmu osobnému vývoju nevenujú ani 
zlomok toho času a pozornosti, ktoré venujú vývoju mrkvy 
a šalátu vo svojej záhradke.  

Občas sa nájde výnimka: človek, ktorý začuje volanie 
tohto veľkého BYŤ. Lenže bez Boha chýba onen „Bod 
OMEGA“, ku ktorému naše bytie smeruje, onen nekonečný a 
neobsiahnuteľný vzor, prototyp, ktorý tvorí inšpiratívny cieľ 
vývoja človeka. A tak vidíme ľudí, ktorí túžia BYŤ, ako sa s 
rozpakmi obzerajú a pýtajú: „Dobre, ale ČÍM mám BYŤ?“ 
Kde je onen cieľ? Čo to znamená: prekročiť svoje hranice 
a vyrásť? Znamená to prekonať Guinessov rekord v jedení 
hamburgerov? Vyliezť na Mount Everest sám a bez kyslíku? 
Obletieť svet v balóne? Prebehnúť naprieč Austráliou, alebo 
prežiť dvadsaťštyri hodín v bedni s ľadom? Sedieť na poduške 
a meditovať nad tým, ako znie tlesknutie jednej ruky? Kadiaľ 
a hlavne kam vedie cesta k onomu BYŤ VIAC? 

V Ježišovi Kristovi sa znova objavuje onen chýbajúci 
vzťažný bod OMEGA. V Ježišovi Kristovi znova zaznieva 
Božie pozvanie k onomu BYŤ a samotné BYŤ zase nadobúda 
význam a zmysel.  

Kresťan je človek, ktorý zanecháva MAŤ, pretože vie, že 
nikam nevedie, že je to cesta, ktorá je falošná vo svojej pod-
state. Namiesto toho sa vracia k pôvodnému BYŤ. Kresťan 
je človek, ktorý pozná odpoveď na osudnú otázku: „Áno, 
oplatí sa BYŤ. Oplatí sa BYŤ ako Boh. Oplatí sa preto obeto-
vať všetko. Zdravie, majetok, život, čokoľvek. Prečo? Pretože 
TAM, na konci všetkého, je On, Boh, Večná OMEGA, vzor, 
prameň, idea človeka ukrytá v Živom Bohu. Byť je Cesta 
k jednote s Ním. Boha nemožno MAŤ. V Bohu je možné iba 
BYŤ – a to znamená BYŤ Bohom, BYŤ ako On, BYŤ 
v Ňom a nechať, aby On BOL v nás!“ 

Preto Ježiš volá a nalieha: „Choď, predaj všetko, čo máš, 
rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a 
nasleduj ma!“ (Mk 10,21). Preto Pavol ako ozvena vyhlasuje: 
„7 Ale čo mi bolo ziskom, kvôli Kristovi pokladám za stratu. 8 
A vôbec všetko pokladám za stratu pre vznešenosť poznania 
Krista Ježiša, môjho Pána. Preň som všetko stratil a pokla-
dám za odpadky, aby som získal Krista.“ (Flp 3,7n). A na 
otázku apoštolov, ustrašených, pretože na Cestu sotva vykro-
čili a ešte plne nechápu jej cieľ: „Pozri, my sme opustili všetko 

a išli sme za tebou. Čo z toho teda budeme mať?“ (Mt 19,27), 
Ježiš chlácholivo ubezpečuje: „Veru, hovorím vám: Pri 
obnovení sveta, keď Syn človeka zasadne na trón svojej 
slávy, aj vy, čo ste išli za mnou, zasadnete na dvanásť trónov 
a budete súdiť dvanásť kmeňov Izraela.“ (Mt 19,28). Všimli 
ste si? Apoštoli sa pýtajú: „Čo z toho budeme mať?“ – a Ježiš 
odpovedá: „BUDETE…“. Odmena nespočíva v mať, ale 
v byť – ako Boh. Preto aj Cesta nespočíva v mať, dokonca ani 
v konať, či praktikovať. Spočíva v jedinom BYŤ – Byť ako 
Boh! 

Podstatou kresťanstva je teda STÁVANIE SA takým, 
ako Boh. Podstatou modlitby je STÁVANIE SA takým, ako 
je Boh. Práve vďaka tomu sa opravdivá modlitba skutočne 
ponára do skutočného Boha. A práve vďaka tomu opravdivá 
modlitba vedie ku kontemplácii – k skúsenosti skutočného, 
Živého Boha, k pohľadu na Boha! Nezáleží na tom, čo 
máme. Záleží na tom, čím SME. Kresťan je človek, ktorý 
toto pochopil. Okamih obrátenia, onej legendárnej meta-
noie je z tohto hľadiska práve týmto obratom: od MAŤ 
k BYŤ. Obrátenie je bod zlomu, od ktorého človek prestáva 
žiť a usilovať sa o to, aby niečo mal – peniaze, úspech, dom, 
auto, slávu, zábavu, uznanie, vážnosť, moc, ocenenie, záhra-
du, motorku, oblečenie, dobré jedlo, televízor, počítač, 
pohodlný život, pohodu,… – a začína žiť pre jediné a všetku 
svoju energiu vkladať do toho jediného: BYŤ, byť ako Boh. 

Je to jednoduché. Primitívne jednoduché. Kresťanstvo je 
naozaj jednoduché. Usiluj sa MAŤ peniaze a budeš mať 
peniaze. Kúpiš si za ne potom nové auto a dobré jedlo. 
Ale skús BYŤ – a staneš sa Bohom! Čo je na tom zložité?  

Preto mnísi zanechávali všetko a odchádzali, aby 
v chudobe a jednoduchosti nasledovali Ježiša, pretože od 
Neho a jedine od Neho sa mohli naučiť BYŤ AKO ON . 
Nič zložité. Je to presne tak, ako to radil Ježiš už onomu 
mladíkovi s veľkým majetkom. A keď mladík uprednostnil 
MAŤ pred BYŤ a STÁVAŤ sa, Ježiš sa nijako netajil ná-
sledkami: „Ako ťažko vojdú do Božieho kráľovstva tí, čo 
majú majetky!“ (Mk 10,23) – a potom vyhlásil s plnou 
autoritou Boha: „Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je 
nebeské kráľovstvo.“ (Mt 5,3). Nikomu inému nebude patriť 
Kráľovstvo, iba „chudobným v duchu“. Opravdivá chudoba 
sa totiž nemeria množstvom majetku. Opravdivé bohatstvo 
i opravdivá chudoba sa meria práve tým: či je v centre 
nášho života BYŤ, alebo MAŤ.  

Boháči žijú pre MA Ť – a je jedno, či majú navonok podobu 
milionárov, alebo žobrákov na ulici.  

Kresťania, „chudobní v duchu“, však žijú pre ono BYŤ – 
a práve život postavený na STÁVANÍ SA im otvára bránu 
Kráľovstva! 

 

Váš Inky 


