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Pôvod utrpenia – láska a zabudnutie na seba – problém strachu, rozpoltenosti a výčitiek svedomia – najviac ak 
slušnosť – ale ak uveríme Bohu…! – opravdivá rozkoš lásky – Nebo 

Významný psychológ, zakladateľ Tretej viedenskej školy 
psychoterapie Viktor E. Frankl hovorí: „Neurosy, fobie, obsese. 
předsudky atp. se dají nejlépe definovat jako tvrdošíjné zaměře-
ní dané osoby na sebe sama.“  

V praxi to znamená: 

• HRIECH – čiže zameranie sa na seba, na svoj prospech, 
svoje bezpečie, svoje záujmy,… – nakoniec človeka zničí.  

• RIEŠENÍM JE „vyjít ven, ze sebe a z dominantního zájmu 
jen o to, aby mně bylo dobře.“ (J. Krivohlavý). Výsledkom 
je, že: „když se podaří přivést člověka k smysluplnému živo-
tu, snadněji a rychleji se pak zbaví neuros.“ (V. E. Frankl) 

V kresťanstve tomu hovoríme „láska“ a znamená to niekoho 
milovať a urobiť ho stredom svojho života, žiť pre neho, ktorý 
sa tak stáva našim zmyslom života. 

LENŽE… 

Skutočná láska predpokladá, že skutočne vychádzame zo seba – 
a vlastne zabúdame na seba. Nehľadáme už viac svoje záujmy, 
ale záujmy milovaného! 

To je ale ošemetné: 

• Ak sa nepostaráme sami o seba – kto sa o nás postará? 

• Ak nehľadáme svoje vlastné záujmy – kto ich bude namies-
to nás hľadať? 

To je dôvod, prečo sa k láske odvažujeme málokedy. Nedoká-
žeme zabudnúť na seba, pretože nám v tom zabraňuje strach 
o seba. Bez zabudnutia na seba ale láska nie je láskou. Skôr je 
rozpoltenosťou, kedy sa zmietame medzi túžbou milovať 
a medzi strachom o seba. Máme strach urobiť opravdivý krok 
lásky a ak ho aj urobíme, nenesie v sebe rozkoš opravdivej, 
spontánnej lásky, ale skôr strach a kŕčovitosť nevítanej obety. 
A ak sa k nemu neodhodláme, prežívame zase pocit viny, 
neschopnosti, nehodnosti a výčitky svedomia… 

Výsledkom je to, o čom hovorí Fromm: „Židovsko-kresťanská 
norma bratskej lásky je niečo celkom iné než etika slušnosti. 
Znamená milovať svojho blížneho, tj. cítiť sa za neho zodpoved-
ný a zajedno s ním, pričom etika slušnosti znamená necítiť sa 
zodpovedný a zajedno, ale zachovávať odstup. Slovami sa síce 
uznáva náboženský ideál lásky k blížnemu, v skutočnosti však 
naše vzťahy k ľuďom bývajú v najlepšom prípade vedené zása-
dou slušnosti. Slušnosť znamená nepodvádzať a neklamať pri 
kšeftovaní s tovarom a službami a tiež nie pri kšeftovaní s citmi. 
„Dávam ti toľko, koľko ty dávaš mne““ Ale to už je obchod, nie 
láska – a už vôbec nie rozkoš lásky! 

Možno preto zbožňujeme namiesto lásky zamilovanosť, pri 

ktorej človek doslova (vplyvom nekontrolovateľných emócií) 
zhlúpne natoľko, že sa správa akoby láskyplne – a naozaj 
prežíva niečo z lásky. Ale málokedy zažijeme lásku: opra-
vdivé, bytostné a uvážené darovanie sa inému, pričom úplne, 
radostne a uvážene zabudneme na seba… ☺ 

Do toho ale vchádza Boh – a ten situáciu mení! 

• Boh je láska. Miluje ma až do krajnosti, až na smrť 
a sleduje (vzhľadom na mňa akoby) len a jedine moje 
záujmy a moje dobro. 

• Je aj dostatočne kompetentný a silný na to, aby sa 
o moje záujmy aj skutočne vedel postarať! 

Môžem Mu teda UVERIŤ! A ak Mu uverím – môžem seba 
úplne pustiť z hlavy a prestať sa starať a strachovať o svoj 
osud a svoju budúcnosť, pretože sa o ňu stará Boh. Toto má 
na mysli Ježiš, keď hovorí: „Váš nebeský Otec predsa vie, že 
toto všetko potrebujete. 33 Hľadajte teda najprv Božie krá-
ľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše.“ 
(Mt 6,32-33 SSV). Alebo Ján, keď píše: „dokonalá láska 
vyháňa strach (1Jn 4,18 SSV)“ 

Následne môžem Boha – a v Bohu všetkých ľudí – milovať 
skutočným, opravdivý, čistým a čírym spôsobom človeka, 
ktorý miluje preto, že sám chce, hlboko, nerozdvojene, 
spontánne a radostne! 

Bez UVERENIA BOHU, hlbokého a bytostného, sa 
k ničomu podobnému nikdy neodvážime. 

Ale ak UVERÍME a odvážime sa ZAMILOVAŤ SA a úplne 
zabudnúť sa seba – tak sme práve vstúpili do Neba! 

Keď sa pozrieme na svätcov, vidíme na nich práve túto 
úchvatnú dôveryplnú bezstarostnosť lásky a z nej plynúcu 
obrovskú radosť – ešte aj uprostred bolesti a utrpení, ktoré ju 
nielenže neumenšujú, ale skôr prehlbujú. A neprekvapuje, že 
majú mocnú skúsenosť Boha, veď milujú celým  čistým 
a nerozpolteným srdcom a Ježiš sám konštatoval, že sú 
„blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha 
(Mt 5,8 SSV)“ 

O tejto bezstarostnosti, plynúcej z viery a lásky pekne sved-
čia slová troch írskych misionárov z prvých storočí kresťan-
stva: „Nepozorovaně jsme odešli, protože jsme pro lásku boží 
chtěli putovat a nestarat se kam.“ A to môže byť mottom pre 
celý život kresťana! 

 

Váš Inky 


