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Láska a jednota s Bohom – výsledok logickej postupnosti – láska je vnútorný postoj – neúčinný zákon – nezištná 
obeta – naozaj chcieť – paradox spásy – lenže prečo? – aspoň slušnosť – začiatok synovstva – Božia bodka 

„7 Milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha a každý, 
kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha.  8 Kto nemiluje, 
nepoznal Boha, lebo Boh je láska.  9 A Božia láska k nám sa 
prejavila v tom, že Boh poslal svojho jednorodeného Syna na 
svet, aby sme skrze neho mali život.  10 Láska je v tom, že nie my 
sme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho Syna 
ako zmiernu obetu za naše hriechy.  11 Milovaní, keď nás Boh 
tak miluje, aj my sme povinní milovať jeden druhého.  12 Boha 
nikto nikdy nevidel; ale keď sa milujeme navzájom, Boh ostáva 
v nás a jeho láska v nás je dokonalá.“ (1 Jn 4,7-12) 

Jánove slová sú výsledkom prísne logickej postupnosti: 

• Byť kresťanom (a spaseným človekom) znamená byť 
synom (dcérou) Boha, Božím dieťaťom. 

• Synovstvo ale zakladá podobnosť. Dieťaťom človeka 
môže byť zase len človek, tak ako „dieťaťom“ psa môže 
byť len pes a „dieťaťom“ mačky zase len mačka. Byť Bo-
žím synom znamená byť ako Boh, podobať sa mu: „2 Milo-
vaní, teraz sme Božími deťmi, a ešte sa neukázalo, čím bu-
deme. Vieme však, že keď sa on zjaví, budeme mu podob-
ní…“ (1 Jn 3,2). Nie je to len o tom, že Boh nás premieňa 
na svoju podobu1, ale súčasne aj o tom, že my sami si osvo-
jujeme postoje a život Boha2. 

• Boh je láska3. Láska je podstatou Boha. 

• Byť Božím dieťaťom znamená byť dieťaťom láska a to 
znamená BYŤ LÁSKOU . Čiže prijať lásku za zmysel 
svojho života, za svoj najzákladnejší životný princíp, vý-
chodisko a cieľ, alfu a omegu všetkého. 

Preto Ján zdôrazňuje, že jednota s Bohom je daná našou 
schopnosťou zotrvávať v láske – a nemyslí tým prioritne lásku 
Boha, ktorou nás On miluje, ale našu vlastnú lásku, ktorou 
milujeme my: „Kto nemiluje, nepoznal Boha, lebo Boh je 
láska.“ 

Lenže tu je jadro problému: Láska – to nie je niečo vonkajšie, 
to nie je nejaký „systém“, ktorý sa dá praktizovať, ani to nie 
je nejaké „prikázanie“, ktoré sa dá dodržať. Iste, sú skutky, 
ktoré sú objektívne dobré. Ale z hľadiska spásy je dôležité 
nielen to, či je skutok dobrý, ale hlavne to, či tento dobrý skutok 
bol vykonaný z lásky. Preto Pavol hovorí, že ak by konal dobré 

                                                           
1 2 Corinthians 3:18  18 A my všetci s odhalenou tvárou hľadíme ako v 
zrkadle na Pánovu slávu a Pánov Duch nás premieňa na taký istý, čoraz 
slávnejší obraz. 

2 1 John 2:6  6 Kto hovorí, že ostáva v ňom, má aj sám žiť, ako žil on. 

3 1 John 4:16  16 A my, čo sme uverili, spoznali sme lásku, akú má Boh k nám. 
Boh je láska; a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom. 

skutky bez lásky, nič by mu to neprospelo4. A preto zároveň 
konštatuje, že Ježiš urobil „zákon prikázaní“ zbytočným 
a zrušil ho5. Láska sa nedá nariadiť a nespočíva ani v tom, že 
navonok uposlúchneme Božie prikázanie v nádeji, že za to za 
odmenu dostaneme večný život v Nebi6. 

Skutočná láska znamená niečo iné: „10 Láska je v tom, že nie 
my sme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho 
Syna ako zmiernu obetu za naše hriechy.  11 Milovaní, keď 
nás Boh tak miluje, aj my sme povinní milovať jeden druhé-
ho. (1 Jn 4,10n) … 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)“ Láska – to je obetovanie seba 
v prospech iného. Je to nadradenie milovaného sebe samé-
mu.  

V knihe Harry Potter od Rowlingovej sa Harry Potter pokúsi 
uplatniť na temnú čarodejnicu Bellatrix takzvané neodpusti-
teľné kúzlo, kliatbu, spôsobujúcu bolesť. Kniha hovorí: „V 
Harrym sa zdvihla taká nenávisť, akú ešte nikdy nepoznal. 
Vyskočil spoza fontány a zreval: „Crucio!“ Bellatrix zvres-
kla, kliatba ju zrazila z nôh, ale nezvíjala sa a nekričala od 
bolesti ako Neville – zase stála, bez dychu, a už sa nesmiala. 
Harry znova skočil za zlatú fontánu. Jej protizaklínadlo 
zasiahlo hlavu pekného čarodejníka, tá odletela, pristála zo 
šesť metrov ďalej a zanechala na drevenej podlahe dlhé 
škrabance. „Ešte si nikdy nepoužil neodpustiteľnú kliatbu, 
však, chlapče?“ kričala. Už prestala napodobňovať detský 
hlas. „Musíš to myslieť naozaj, Potter! Musíš naozaj chcieť 
niekomu spôsobiť bolesť – vychutnať to – iba spravodlivý 
hnev mi nadlho neublíži!“ (Harry Potter a Fénixov rád) 

Presne tieto slová ma napadli. Presne toto platí o láske: 
MUSÍME NAOZAJ CHCIE Ť MILOVA Ť! Naozaj 
a milovať! To nie je o nejakej šikovnej technike. To sa nedá 
nejako okabátiť: Budem sa veľa modliť, budem horlivý 
v Božom diele… a Boh ma za odmenu spasí a bude to 
v suchu! Nie, nie. Toto musí byť OPRAVDIVÁ LÁSKA! 
Skutočná. Úprimná a hlboká – inak by to bolo iba pokrytec-
tvo, podlizovanie sa Bohu v nádeji na odmenu v Nebi, 

                                                           
4 1 Corinthians 13:1-3  Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelský-
mi, a lásky by som nemal, bol by som ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbal.  2 
A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu a 
keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal, a lásky by som 
nemal, ničím by som nebol.  3 A keby som rozdal celý svoj majetok ako 
almužnu a keby som obetoval svoje telo, aby som bol slávny, a lásky by som 
nemal, nič by mi to neosožilo. 

5 Ephesians 2:15  Zrušil zákon prikázaní, spočívajúci v nariadeniach… 

6 Galatians 5:4 Vy, čo chcete byť ospravedlnení zo zákona, odtrhli ste sa 
od Krista, vypadli ste z milosti. 



pokrytectvo, ktoré by nám podľa Pavla nijako neprospelo!  

Je v tom paradox:  

• Kým myslíme na svoj prospech, na svoju spásu, na Nebo, 
alebo hoci aj na Božiu pomoc a požehnanie – tak sme to 
stále my, kto sme v našom ponímaní nadradení Bohu. My 
sme na prvom mieste, slúžime sebe, svojim záujmom, milu-
jeme seba – a Boh je iba sluha. To ale nie je láska a ako ta-
ký nás tento postoj spasiť nedokáže. A tak čím viac usilu-
jeme spasiť sa, tým menej sa nám to darí.  

• A naopak, láska – to znamená nadradiť milovaného sebe. 
Obetovať seba, klásť svoj život pre toho, koho milujeme. 
Úplne zabudnúť na spásu, na odmenu, vôbec sa o to nezau-
jímať – len túžiť, naozaj, úprimne, zo srdca a bez postran-
ných úmyslov CHCIEŤ niovať a obetovať sa pre milované-
ho! Slovami Rowlingovej Bellatrix: „myslieť to naozaj!“ 
A vtedy – bez toho, aby sme si to uvedomili, bez toho, aby 
sme na to mysleli, bez toho, aby sme po tom túžili – sme 
zrazu, akoby mimovoľne, spasení… 

Lenže – prečo by sme to mali urobiť? Prečo a ako by sa mohol 
od prírody sebecký človek zrazu takto zamilovať do Boha 
a zrieknuť sa z lásky k Nemu všetkého7, ba ja seba samého8, 
aby žil a slúžil jedine Milovanému? 

Zaujímavé slová hovorí psychológ Erich Fromm vo svojej knihe 
Umenie milovať: „Hoci navonok platí náboženský ideál lásky 
k blížnemu, naše vzťahy k ľuďom určuje v najlepšom prípadu 
zásada slušnosti. Byť slušným znamená nerobiť podvody a triky 
pri výmene tovaru a služieb alebo pri výmene citov. „ Dávam ti 
toľko, koľko ty dávaš mne“ platí práve tak pre hmotné veci 
ako aj v láske a je to vládnuce etické pravidlo v kapitalistickej 
spoločnosti. Mohlo by sa dokonca povedať, že vývoj etiky 
slušnosti je zvláštnym príspevkom kapitalistickej spoločnosti.“ 
(Erich Fromm). Nie je to ešte láska, o ktorej Fromm hovorí. Len 
obyčajná slušnosť. Slušnosť znamená dať toľko, koľko som 
prijal. Zachovať spravodlivosť. Rovnováhu. Mimochodom, 
napadlo vás, že vlastne o tomto vraví Ján, keď píše: „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)? Je slušné urobiť 
pre Boha aspoň toľko, koľko Boh urobil pre nás.  

Takže, ak sme uverili Bohu – a prijali Jeho spásnu obetu za 
nás, ktorou sa nám úplne a celý daroval a otvoril nám tak cestu 
k zbožšteniu – tak potom je minimálne slušné oplatiť to Bohu 
rovnako: úplne sa Mu darovať, zasvätiť Mu svoj život položiť 
zaňho svoj život! 

Dá sa povedať, že tu sa začína naše rozhodnutie, či sa stane-
me Bohu podobní: 

• Môžeme si povedať: Boh za mňa zomrel a ponúkol mi 
Nebo! To je fantastické! Aké je nevyhnutné minimum na 
to, aby som si tento dar mohol prisvojiť? Modlitba? Kostol? 
Desatoro? Len nech toho nie je priveľa a nech to príliš ne-
narúša moje vlastné túžby, záujmy a môj vlastný život… 
Výsledkom je (slovami E. Fromma) ne-slušnosť. Nie, že 
láska, ale ani len slušnosť to nie je! Je to celkom nehanebné 
privlastnenie si niečoho. Výsledkom je krikľavá nepodo-
bnosť s Bohom a … zatratenie. 

• Alebo sa na to môžeme pozrieť inak: so slzami v očiach 
a so zlomeným srdcom: Pane, Ty si za mňa(!) zomrel? Ty 

                                                           
7 Luke 14:33  33 Tak ani jeden z vás, ak sa nezriekne všetkého, čo má, nemôže 
byť mojím učeníkom. 

8 Luke 14:26  26 "Ak niekto prichádza ku mne a nemá v nenávisti svojho otca, 
matku, ženu, deti, bratov, sestry, ba aj svoj život, nemôže byť mojím učeníkom. 

si sa mi celý daroval, celý si sa pre mňa obetoval? Tak 
potom, Pane… potom tu som! Patrím Tebe. Tu je môj 
život, moje všetko! Slovami sv. Clausa z Flüe: „Vezmi 
ma sebe a úplne si ma privlastni!“ A bez toho, aby sme 
to zbadali – sa zrazu začíname ponášať na Boha. Upred-
nostnením spravodlivosti (= slušnosti, ako hovorí 
Fromm) pred osobným prospechom, dokonca aj na jeho 
úkor a aj v prípade obety, straty, či dokonca položenia 
života – sa mimovoľne stávame podobnými Bohu. Začí-
name sa stávať Jeho synmi a dcérami. Jeho deťmi na Je-
ho obraz a podobu. A presne to je spása! 

A je potom už na Bohu, aby nás – skrze noc zmyslov – 
previedol z etapy osvietenia do etapy zjednotenia a pomohol 
nám túto slušnosť premeniť na opravdivú, skutočnú 
a nezištnú lásku! 

 

Váš Inky 

 


