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Nie je spása zadarmo? – nemohol to Boh jednoducho darovať? – Nebo JE vo vyrovnanosti – milovať znamená 
dávať život – podstata Neba  – Trojičný život – podstata Neba – pozvanie do Kruhu Trojice – uplatnenie Tro-
jičného života voči človekovi – kríž ako Nebo? – s láskou a bez lásky – pozvanie na kríž – nedá sa to bez toho? 

– súženie a smola boháčov 

Dnes nadviažeme na minulú úvahu o vyrovnanej zmluve 
s Bohom. Na úvod možno dve otázky: 

• Nie je azda spása zadarmo? Prečo je potom z našej strany 
potrebné Bohu oplatiť Jeho lásku a obetu? 

Odpoveď: Ale to nie je oplatenie! Nie je to „kupovanie si“ 
spásy, ani jej „zasluhovanie si“. Práve nepochopenie tohto 
mechanizmu niekedy viedlo niektorých bratov protestantov (a 
stále poniektorých vedie) k tomu, že katolíkov obviňovali, že si 
chcú spásu „zaslúžiť“. Najlepšie to pochopíme na obraze, ktorý 
je Biblii blízky: Ženích a nevesta. 

Boh je Ženích, ktorý sa uchádza o svoju nevestu, ktorou je 
Cirkev. Musí si nevesta nejako toto uchádzanie zaslúžiť? Musí 
si ho nejako kúpiť? Určite nie! Boh jej ponúka jednotu a 
zbožštenie sa, slovami Biblie „manželstvo“, zadarmo. Stačí 
Ženíchovi uveriť a prijať tento dar. V tom spočíva ISTOTA 
SPÁSY, totiž istota, že Boh mi spásu daroval a ak ju prijmem, 
je isto a naisto moja, neodvolateľne, bez strachu, že by Boh 
nejako svoje rozhodnutie zmenil, alebo odvolal. Môžem sa z nej 
tešiť a radovať z celého srdca!  

Lenže: čo presne znamená prijať Kráľovu ponuku na sobáš? Nie 
prijať Jeho ponuku a úplne celá sa Mu oddať? Ba viac: milovať 
Ho? Veď bez lásky, skutočnej a krajnej, sa manželstvo v lepšom 
prípade mení na niečo, na čo sa „nesťažujeme“ – a skôr či 
neskôr sa premení na peklo odcudzenia a vzájomného lezenia si 
na nervy. Lenže to už nie je nebo, ani spása. Spása a Nebo – to 
je „Svadba Baránkova“. Túto svadbu si nemusí nevesta 
zaslúžiť, ani kúpiť, pretože Ženích sa o ňu uchádza z lásky, 
zadarmo a bezvýhradne. Ale na jej prijatie musí aj nevesta 
milovať rovnako, ako Ženích, musí sa darovať tak, ako sa 
Ženích daroval jej – inak z toho nikdy nemôže byť opravdi-
vá svadba. Na toto naráža Ján, keď hovorí veľké slová: „Kto 
nemiluje, nepoznal Boha, lebo Boh je láska … Boh je láska; a 
kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom.“ (1 Jn 
4,8.16). Inými slovami: Boh je láska a kto chce byť s Bohom 
a v Bohu, musí v tomto aj sám byť ako Boh! V tom spočíva 
biblická NEISTOTA SPASENIA SA, na ktorú naráža Ježiš, 
keď hovorí: „Ale kto vytrvá do konca, bude spasený.“ (Mt 
24,13). Pretože tak, ako Ježiš nemohol byť oslávený skôr, než 
nastalo oné „dokonané je!“ na kríži – a dovtedy nemohol 
s istotou povedať, že oslávený bude, veď ešte stále jestvovala 
možnosť, že podľahne pokušeniu, cúvne a neprijme kalich, 
ktorý Mu pripravil Otec – takisto ani človek nemôže povedať, 
že vstúpil do života krajnej lásky skôr, než doňho vstúpi, čiže 
než podstúpi obetu krajnej lásky – a to je možné až „na konci“, 
ako hovorí Ježiš, keď ju podstúpi a zvŕši, nie skôr! Preto Pavol 
hovorí: „24 Neviete, že tí, čo bežia na štadióne, bežia síce všetci, 

ale iba jeden dosiahne víťaznú cenu? Bežte tak, aby ste sa jej 
zmocnili.  25 A každý, kto závodí, zdržuje sa všetkého; oni 
preto, aby dosiahli porušiteľný veniec, my však neporušiteľ-
ný.  26 Ja teda tak bežím, nie ako na neisto, tak bojujem, nie 
akoby som bil do vetra.  27 Ale krotím svoje telo a podrobu-
jem si ho, aby som azda, kým iným kážem, sám nebol zavrh-
nutý.“ (1 Kor 9,24-27) A inde hovorí: „12 Nie že by som ho už 
bol dosiahol, alebo že by som už bol dokonalý, ale bežím, aby 
som sa ho niekedy zmocnil, ako sa aj Kristus Ježiš zmocnil 
mňa.  13 Bratia, ja si nenamýšľam, že som sa už zmocnil. Ale 
jedno robím: zabúdam na to, čo je za mnou, a uháňam za 
tým, čo je predo mnou.  14 Bežím k cieľu, za víťaznou cenou 
Božieho povolania zhora v Kristovi Ježišovi.“ (Flp 3,12–14) 
Je v tom „strach“ nevesty, túžiacej celým srdcom milovať 
Boha a smerujúcej k okamihu úplného sebadarovania sa 
(ktoré Ježiš nazýva „krížom“) a trasúcej sa posvätnou obavou 
milujúceho, aby v okamihu temnoty a obetovania všetkého 
(noc duše Jána z Kríža) bola dostatočne pripravená a naozaj 
obetovala všetko, aby necúvla a nezradila Milovaného. Je to 
strach a obava, ktorá nezotročuje, veď sa nebojíme o seba, 
nemyslíme už na vlastné zatratenie, ani na nič podobné. 
Bojíme sa len, aby sme nezradili a nezarmútili Milovaného. 
Táto obava je vlastná každému srdcu, ktoré opravdivo 
a celým svojím bytím miluje! Bez neho by láska nebola 
láskou, skôr vypočítavou ľahostajnosťou… 

• Nemohol nám Boh dať spásu len tak, bez toho, aby sme 
z našej strany museli niečo urobiť? Veď je tak dobrý a 
milosrdný! 

Odpoveď už vlastne bola daná v predchádzajúcej otázke. Ak 
by spása bola vec – napríklad nejaká rajská záhrada 
s rajským ovocím a rajskými radovánkami – potom by to, 
samozrejme, išlo. Nebo ale nie je takýto „rajský zábavný 
park“. Prečo, na to nám vie odpovedať hoci aj Maslowova 
pyramída: Takýto raj (ako si ho často predstavujú aj mosli-
movia) by uspokojil iba jej najnižšie poschodia, najnižšie 
(telesné v plnom zmysle slova) túžby. Lenže človek túži po 
niečom nekonečne väčšom: po splynutí a jednote 
s Presahujúcim a Transcendentným. Preto Boh ponúka 
presne toto: Jednotu s Ním a v Ňom. A jedinou formou, 
v akej je jednota, opravdivá jednota, možná, je láska. Boh 
miluje, o tom niet pochýb, dokázal to na kríži viac, než 
dostatočne. Ostáva ešte človek. A ako hovorí Ján: Kto 
miluje a ostáva v láske, je zjednotený s Bohom a ostáva 
v Ňom. A kto nemiluje a nezostáva v láske, ten Boha ani 
nepoznal, nieto že by ešte zostával v Ňom! Chápeme to? 

Takže: VYROVNANOSŤ Zmluvy človeka a Boha nie je 
cesta do Neba a podmienka vstupu do Neba. Vyrovnanosť 



Zmluvy s Bohom JE NEBO! Nebo nastáva vtedy a len vtedy, 
ak človek žije tento spravodlivý a obojstranne vyrovnaný 
vzťah vzájomne sa darujúcej lásky človeka a Boh! 

A teraz sa dostávame k tomu hlavnému: 

• Boh je láska. 

• Boh je blažený preto, že miluje a žije spoločenstvo lásky 
v spoločenstve lásky Blaženej Trojice. 

• Čo je láska? „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 teda znamená dávať seba, dávať svoj ži-
vot za milovaného a milovanému. 

• Presne takto miluje Syna Otec: „Otec miluje Syna a dal mu 
do rúk všetko. … Veď Otec miluje Syna a ukazuje mu všet-
ko, čo sám robí; a ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, 
aby ste sa čudovali.  21 Lebo ako Otec kriesi mŕtvych a oži-
vuje, tak aj Syn oživuje, koho chce.  22 A Otec nikoho ani 
nesúdi, ale všetok súd odovzdal Synovi,  23 aby si všetci ctili 
Syna tak, ako si ctia Otca. …Všetko, čo má Otec, je moje“ 
(Jn 3,35; 5,20-23; 16,15), vraví Ježiš. 

• A rovnako miluje Otca Syn: „Mojím pokrmom je plniť vôľu 
toho, ktorý ma poslal, a dokonať jeho dielo. … lebo som 
nezostúpil z neba, aby som plnil svoju vôľu, ale vôľu toho, 
ktorý ma poslal.“ (Jn 4,34; 6,38) 

Toto je teda život Trojice. Otec sa daruje Synovi. Syn sa 
rovnako úplne celý daruje (povedzme si to: obetuje) Otcovi. 
Rovnako to platí aj o Duchu. A práve toto je láska. A práve táto 
láska je blaženosťou nekonečne blaženého Boha! 

Ak Biblia hovorí, že Boh žije v Nebi, nemyslí tým to, že je 
nejaký príbytok, ktorý by bol väčší ako Boh a v ktorom by Boh 
žil ako v nejakom dome a užíval si rozkoše a luxus tohto domu 
– tak, ako si napríklad olympskí bohovia gréckych mýtov 
užívajú luxus svojich zlatých palácov, ktoré im postavil Héfais-
tos a rozkoš ambrózie a nektáru, ktorými sú zásobovaní. Biblia 
vraví o Bohu, ktorý presahuje samotné Nebo: „Veď nebesá a 
nebesá nebies ťa nemôžu obsiahnuť,“ (2 Krn 6,18). Nie Boh je 
v Nebi. Presnejšie sa dá povedať: Nebo je v Bohu. A Nebo – 
to nie je nič iné, než tento stav lásky, ktorý Boh sám v sebe 
žije. Boh a Jeho život plodia Nebo – čiže blaženosť! 

Keď sa Boh rozhodne pozvať človeka k sebe do Neba, tak to 
znamená, že sa rozhoduje pozvať ho do tohto stavu, v ktorom 
On sám žije, pozvať ho do svojho vlastného Trojičného spolo-
čenstva krajnej lásky: „Nekonečne dokonalý a sám v sebe 
blažený Boh podľa číro dobrotivého rozhodnutia slobodne 
stvoril človeka, aby mu dal účasť na svojom blaženom živote. … 
Milosťou krstu sme „v mene Otca i Syna i Ducha Svätého“ (Mt 
28,19) povolaní mať účasť na živote Najsvätejšej Trojice „tu na 
zemi v temnote viery a po smrti vo večnom svetle““ (KKC 1; 
265).  

V praxi to znamená, že ako prvý Boh voči človeku začína žiť 
a konať tú istú lásku, ktorú žije sám v sebe v kruhu Trojice. 
Tak, ako sa Syn daruje Otcovi a Duchu, ako sa Otec daruje 
Synovi a Duchu, ako sa Duch daruje Otcovi a Synovi, tak sa 
teraz Boh daruje človekovi. V Synovi sa stáva človekom 
a uplatňuje voči človekovi túto večnú Troji čnú lásku: „Syn 
človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a položiť svoj 
život ako výkupné za mnohých.“ (Mt 20,28).  

Toto je čosi dôležité. Veľmi dôležité. Pretože to znamená, že 
Ježišova služba lásky a Jeho obeta lásky na kríži je tým, čo 
Boh sám v sebe žije od večnosti vo vzájomnom darovaní sa 
Trojice  a čo teraz vzťahuje aj na človeka. Lenže potom by to 
znamenalo, že v okamihu, keď Ježiš takto obetuje seba – 

v službe a neskôr v smrti na kríži – tak vlastne prežíva 
blaženosť Božieho života! Znie to divoko: Kríž ako miesto 
blaženosti! Predsa však existuje najmenej jeden text, ktorý to 
takto chápe. Je ním hymnus liturgie hodín na Veľký piatok, 
kde sa hovorí: „Útulný kríž, najkrajší strom, ty skvost medzi 
stromami, všetkým sadom taký konár, kvet a plod je neznámy. 
Milé drevo s milou ťarchou milo stojíš pred nami.“ (Liturgia 
hodín Veľkého piatku, ranné chvály).  

Priznám sa, že ma dlho tento text iritoval. Ako môže byť kríž 
útulný? Veď Ježiš na ňom nevýslovne trpel! Pravda! Ale to, 
čo tento text hovorí, je niečo iné. Nespochybňuje utrpenie. 
To vôbec. Naznačuje ale, že láska, ktorá je motívom tohto 
utrpenia, je väčšia, než utrpenie. Nekonečne väčšia! Čím 
väčšia láska – tým väčšia obeta. A čím väčšia obeta – tým 
väčšia láska – a tým hlbšia blaženosť lásky! Telo trpí 
v ohni múk – ale duch, srdce horí blaženosťou, ktorou ho 
napĺňa láska, dosahujúca dokonalosť a plnosť súčasne 
s poslednými kvapkami vyliatej krvi! 

V tejto chvíli lepšie chápeme, prečo Pavol hovorí: „A keby 
som rozdal celý svoj majetok ako almužnu a keby som obeto-
val svoje telo, aby som bol slávny, a lásky by som nemal, nič 
by mi to neosožilo.“ (1 Kor 13,3). Bez lásky je rozdanie 
majetku a obetovanie svojho života iba tým, čím je: 
utrpením. Je to láska, ktorá toto utrpenie mení na blaže-
nosť. Na zomieraní a mučení samotnom nie je nič pekné, ani 
heroické. Napadla ma tu myšlienka z listu jedného brata 
protestanta, ktorý písal o Martinovi Lutherovi: „Keď sa 
snažil Bohu slúžiť v kláštore, žil v takomto otroctve, s neustá-
lymi výčitkami svedomia, neraz sa aj bičoval, aby mohol 
duchovne napredovať, no nešlo to. Jeho stretnutie s Bohom 
ho z toho zachránilo.“ Strach naozaj nemôže nahradiť lásku 
– a to je známe odnepamäti. Jedna a tá istá askéza, jedno 
a to isté obetovanie majetku, jedno a to isté obetovanie 
seba môže byť iba prázdnym a nič neprinášajúcim 
utrpením, ak sa deje bez lásky, z túžby vyniknúť, z túžby 
získať pre seba spásu, alebo hoci aj zo strachu pred 
zatratením. A naopak, presne to isté sa môže stať spásou, 
ba dokonca zážitkom blaženosti a krajnej radosti, ak sa 
deje z lásky k Milovanému! 

Len si napríklad spomeňme na apoštola Petra a Jána: „40 
Zavolali apoštolov, dali ich zbičovať, prikázali im, že nesmú 
hovoriť v Ježišovom mene, a prepustili ich.  41 A oni odchá-
dzali z veľrady natešení, že boli uznaní za hodných znášať 
potupu pre toto meno.“ (Sk 5,40n). Bez lásky by boli zrone-
ní, sklamaní („Prečo nás Boh nezachránil?“), možno znechu-
tení. S láskou boli natešení! Blažení! V tej chvíli boli v Nebi 
– na jeho prahu! 

Alebo sv. Ignác Antiochijský! Len si spomeňme na to, s akou 
radosťou, plný nadšenia a blaženej radosti, smeroval 
k svojmu mučeníctvu v Ríme! 

A čo pustovníci prvých storočí? Ich askéza a zapieranie nám 
pripadajú miestami až neuveriteľné. Keby sme dnes mali 
takto žiť, asi by sme od toho zomreli! Je správne takto sa 
zapierať? Záleží od lásky… Ak to konáme z iného motívu, je 
to peklo. Je to prázdne utrpenie, nič viac a treba ho zavrhnúť 
ako škodlivé a zbytočné. Ale ak ho podstupujeme z lásky… 
potom pochopíme, prečo oni považovali toto zapieranie sa na 
púšti za medové týždne s Bohom! 

Nakoniec si ešte spomeňme na sv. Maximiliána Kolbeho, 
ktorý v bunkri hladu v Osvienčime, po tom, čo si sám „vy-
drankal“ na esesákovi túto smrť (aby zachránil iného), spieva 
nadšene Bohu chválospevy… 

Takže: NEBO – to je OBETOVANIE SA Z LÁSKY, 
ktorá svojou blaženosťou nekonečne prekonáva bolesť 



samotnej obety! Preto Ježiš plesá, keď sa spečaťuje jeho obeta 
a po Judášovom odchode vraví: „Teraz je Syn človeka oslávený“ 
(Jn 13,31) – a pokojne by sme v zmysle Rim 8,171 mohli slovo 
„oslávený“ preložiť aj ako „spasený“. Diablovo pokúšanie 
Ježiša v Getsemanoch (na základe toho, čo vieme z pokúšania 
na púšti) zrejme chcelo presvedčiť ho o opaku: Že trpieť z lásky 
je zlé a že strata a bolesť obety je väčšia, než radosť a blaženosť 
z lásky. Inými slovami: Že je lepšie zachrániť sa pred utrpením 
a zanechať lásku, než sa nechať z lásky pribiť na kríž. A – ak 
prijmeme fakt, že Getsemany boli Ježišovou „nocou duše“ – 
práve tu Ježiš urobil svoje rozhodnutie sa pre lásku: „Aj keby to 
tak bolo… aj keby ma čakala iba bolesť a žiadna oslava… aj tak 
to urobím, pretože milujem!“2 A tým aj ako človek vstúpil do 
slávy, v ktorej ako Boh od večnosti žije… 

A sme pri Ježišovom pozvaní, v ktorom k nám, ľuďom, 
hovorí: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme 
svoj kríž a nasleduje ma.  25 Lebo kto by si chcel život zachrá-
niť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho.“ (Mt 
16,24n).  

Je kríž a obetovanie života pre Krista podmienkou vstupu do 
Neba? 

Omyl! PRÁVE TOTO JE NEBO!  Spasiť sa znamená vstúpiť 
do Neba. Vstúpiť do Neba znamená vstúpiť do obojstranného 
vzťahu lásky človeka a Boha. Táto láska spočíva 
v obojstrannom a úplnom darovaní sa Boha človekovi a človeka 
Bohu a práve táto láska je podstatou Božieho života a Božej 
blaženosti. Keď Ježiš prichádza slúžiť a položiť svoj život za 
nás, nerobí nič mimoriadne, len v pozemských podmienkach 
sveta ovládaného hriechom žije celkom normálne a do 
dôsledkov ten život, ktorý od večnosti žije v kruhu Trojice . 
Ten život, ktorý je zdrojom blaženosti Trojice a podstaty Neba. 

Potom sa obracia k nám a hovorí: Spása, to je žiť Boží život. 
Boží život, to je darovanie sa lásky. Obetovanie sa pre milova-
ného. Tak poďte! Vezmite spoločne so mnou na plecia kríž 
a poďme sa úplne a celí darovať a obetovať Otcovi! Poďte 
do Neba – a ním je kríž! Na kríži sa začína Nebo! A naopak: 
Nebo nie je nič iné, než večný okamih lásky, do ktorej sme 
vošli a ktorú zažívame pribití na kríži, pretože tam sa 
darujem úplne a celí! 

• Možno by sme teraz Bohu povedali: Ale my nechceme na 
kríž. My chceme do Neba. Nemohli by sem nejako…? 

A Ježiš odpovie: No veď áno, do Neba. Tu je kríž! Na ňom sa 
odohráva Nebo – čiže láska – čiže sebadarovanie sa, úplné 
a dokonalé vo všetkodarujúcej sa láske! Chcete Nebo? Tu ho 
máte, vojdite doň: Kríž! 

• Ale my povieme: A nedá sa to nejako inak? Nemohol by sa 
Boh nad nami nejako zľutovať… a prijať nás do Neba neja-
ko inak… bez kríža…? 

A Ježiš, trochu zadivene: Ako inak? Nebo je úplné darovanie sa 
z lásky! Ako chcete byť v láske bez lásky? Ako sa chcete 
darovať bez darovania sa? Ako môžete prežívať večnú 
blaženosť Troch, ktorí sa večne darujú, milujúci milované-
mu, úplne a do dna bez toho, aby ste sa aj vy rovnako 
a úplne darovali a obetovali z lásky? A ako inak sa chcete 
darovať a obetovať, ak nie na kríži? Chceli ste život, život 

                                                           
1 „Ale ak sme deti, sme aj dedičia: Boží dedičia a Kristovi spoludedi-
čia; pravda, ak s ním trpíme, aby sme s ním boli aj oslávení.” 
2 porov. sv. Teréziu Avilskú: „Ježišu, aj keď budem v Pekle, aj tam Ťa 
budem chváliť!“, alebo sv. Alžbetu od Najsvätejšej Trojice: „Keby si 
chcel, Bože, som ochotná žiť v pekle, aby z tejto pekelnej priepasti 
neustále stúpala k Tebe modlitba duše, ktorá Ťa miluje“ 

Boha, chceli ste (už od čias Raja) byť ako Boh – tak do toho! 
Tu to je: Kríž! 

• A možno povieme ešte raz: Ale, Pane, to utrpenie! Tá 
bolesť! Obeta! Nemôžeš nás pred ňou nejako uchrániť? 

A On odpovie: Uchrániť vás od Neba? Ako? Ak chcete žiť 
život Boha, žiť Nebo, tak nie… Musíte mi uveriť, že blaže-
nosť lásky je väčšia, než bolesť utrpenia.3 Čím väčšia obeta, 
tým väčšie utrpenie. A čím väčšie utrpenie lásky – tým 
väčšia blaženosť toho, kto trpí, pretože miluje! Môj Otec 
a Ja milujeme až do krajnosti – preto dávame všetko – 
a preto je naša blaženosť nekonečná. Veríte tomu? Ak hej 
– potom urobte to isté! Ak nie… potom je Nebo pre Vás 
uzatvorené… 

Preto o Pavlovi čítame: „Posilňovali srdcia učeníkov a 
povzbudzovali ich, aby vytrvali vo viere a že do Božieho 
kráľovstva máme vojsť cez mnohé súženia.“ (Sk 14,22). 
A Ježiš hovorí: „Ako ťažko vojdú do Božieho kráľovstva tí, 
čo majú majetky!"“ (Mk 10,23) Prečo? Pretože mať maje-
tok znamená súčasne niečo nedarovať, niečo si vyhradiť 
len pre seba – ale to už nie je láska, ktorá je podstatou 
Božieho života. Boháč – ten, kto si pre seba drží majetok – 
nikdy nevystúpi na kríž obetovania sa – a preto nikdy nevoj-
de do Neba, ktorá sa práve tam, v záverečnom „dokonané je“ 
stáva skutočnosťou! A je jedno, či týmto jeho „bohatstvom“ 
sú milióny, alebo pár eur, alebo zdravie, alebo život, alebo 
povesť, alebo pohodlie,… 

 

Váš Inky 

                                                           
3 porov. „A myslím, že utrpenia tohto času nie sú hodné porovnáva-
nia s budúcou slávou, ktorá sa na nás má zjaviť.” (Rim 8,18) 


