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Život podmienený smrťou – neurózy a závislosti a ako z nich von – otroctvo a ako z neho von – zomieranie 
a láska – prečo je Boh živým Bohom – v podaní Ježiša Krista – kľúče od smrti a podsvetia 

Znie to divne, že, Normálne hovoríme. „Môj boh je ŽIVÝ 
Boh!“ Nefandíme predsa Nietzschemu ani jeho volaniu „Boh je 
mŕtvy!“ Ale či nebol Kajfáš aj proti svojej vôli prorokom? Prečo 
nie Nietzsche? Hoci aj inak, než by ho to bolo kedy napadlo? 

Iste, Písmo hovorí: „Pán je opravdivý Boh, on je Boh živý a 
večný kráľ (Jer 10,10 SSV)“. Ale hovorí ešte niečo: „Bol som 
mŕtvy, a hľa, žijem na veky vekov a mám kľúče od smrti 
a podsvetia. (Zjv 1,18 SSV)“. A možno je dobré pre to, aby sme 
plne ocenili hĺbku tohto výroku, pripomenúť si aj zopár ďalších: 
„Lebo ak sme s ním zrástli a stali sa mu podobnými v smrti, tak 
mu budeme podobní aj v zmŕtvychvstaní.“ (Rim 6,5 SSV); 
„Spoľahlivé je to slovo: Ak sme s ním zomreli, s ním budeme aj 
žiť.“ (2Tim 2,11 SSV); „Stále nosíme na tele Ježišovo umiera-
nie, aby sa na našom tele zjavil aj Ježišov život. A tak kým 
žijeme, ustavične sa vydávame na smrť pre Ježiša, aby sa aj 
Ježišov život zjavil na našom smrteľnom tele.“ (2Kor 4,10-
11 SSV); „Buď verný až na smrť a dám ti veniec života.“ 
(Zjv 2,10). Všimli ste si tú tvrdohlavú podmienenosť života 
tým, aby sme najprv zomreli? 

Psychológ Viktor E. Frankl hovorí: „Neurosy, fobie. obsese. 
předsudky atp. se dají nejlépe definovat jako tvrdošíjné zaměře-
ní dané osoby na sebe sama.“ Chcete sa od nich oslobodiť a žiť 
naplno? Musíte „zaprieť seba“, odpútať sa od seba, musíte… 
ZOMRIEŤ SEBE! 

Ďalší psychológ Erich Fromm hovorí: „Lidská svoboda je 
omezena v tom rozsahu, nakolik jsme připoutáni k majetku, k 
dílu a nakonec i k vlastnímu egu. Tím, že se vážeme k vlastnímu 
egu, stojíme sami sobě v cestě a nemůžeme nést plody, plně sebe 
uskutečnit. D. Mieth má podle mého názoru zcela pravdu, když 
tvrdí, že svoboda jako podmínka pravé tvořivosti není nic než 
vzdání se vlastního ega.“ Chcete žiť naplno? Byť slobodní? 
Musíte znova „zaprieť seba“, odpútať sa od seba, musíte jedno-
ducho… ZOMRIEŤ SEBE! 

A čo láska? Zacitujme ešte raz Fromma: „Hoci navonok platí 
náboženský ideál lásky k blížnemu, naše vzťahy k ľuďom určuje 
v najlepšom prípade 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 pravé 
tak pre hmotne veci ako aj v láske a je to vládnuce etické pra-
vidlo v kapitalistickej spoločnosti.“ Kde potom leží hranica 
medzi „slušnosťou“ a „láskou“? Práve v ochote ísť ďalej, dať 
viac, než dostať. To ale znamená nadradiť záujmy druhého 
svojim vlastným. Znamená to… zase to isté: ZOMRIEŤ SEBE 
v prospech milovaného. 

Spojenie medzi schopnosťou zomrieť sebe a láskou je ale ešte 
silnejšie. 

Predstavte si napríklad, že ste budhisti. Túžite zomrieť sebe, aby 

ste pre seba (!) dosiahli stav nirvány, spočívajúci v opustení 
každého chcenia. Ale nie je túžba po nirváne sama o sebe 
chcením? Túžbou? Isteže je! 

Ak sa usilujeme zomrieť sebe kvôli sebe, točíme sa v kruhu. 

Jediný spôsob, ako zomrieť sebe, je milovať – čiže vyjsť zo 
seba, zaprieť seba, ale kvôli milovanému, kvôli túžbe žiť pre 
neho. A v okamihu, keď žijeme pre milovaného, zomierame 
sebe… Je to obojstranne prepojené: Milujeme len natoľko, 
nakoľko zomierame sebe a dokonalá láska znamená presne 
to, čo hovorí Biblia: „Čo je láska, poznali sme z toho, že on 
položil za nás svoj život. Aj my sme povinní dávať život za 
bratov. (1Jn 3,16 SSV)“ Položiť život za brata neznamená 
len to, že pre neho telesne zomriem. Alebo pre neho obetu-
jem svoj čas. To dokáže aj pýcha. Rozdiel medzi láskou 
a pýchou je práve v tom: zatiaľ čo pýcha týmito skutkami 
potvrdzuje seba a svoju veľkosť a skvelosť a, čo ja viem, 
ušľachtilosť; láska zomiera sebe. Opravdivo nemyslí na seba, 
zabúda na seba – a tak bez ohľadu na to, či práve hrdinsky 
zomiera za milovaného, alebo nie, je mŕtva – mŕtva sebe, aby 
žila pre milovaného. A naopak: len natoľko skutočne zomie-
rame sebe, nakoľko opravdivo vychádzame zo seba v akte 
lásky. Nie meditácia, ako si myslia budhisti, dokonca ani 
súcit, ale len láska je bránou ku skutočnej smrti sebe samému 
– a tým pádom k životu, k slobode, k plnosti všetkého,… 
k Bohu! 

Boh sám je potom Živý Boh len preto, že je súčasne mŕtvym 
Bohom. Bohom, ktorý zomiera sebe v akte dokonalého 
darovania sa lásky, ktorá spôsobuje, že je ŽIVÝ v najplnšom 
zmysle slova. Je to jeden a ten istý akt, v ktorom zo smrti 
lásky sa rodí Život lásky, Boží Život, PLNOSŤ ŽIVOTA! 

To, že keď sa Boh stal človekom, urobil to, čo urobil, je len 
celkom obyčajné uskutočnenie tohto modelu Božieho života 
v našej ľudskej praxi. Keď Ježiš hovorí: „Bol som mŕtvy, a 
hľa, žijem na veky vekov a mám kľúče od smrti a podsvetia“ 
– môžeme to chápať jednoducho ako fakt, že zomrel na kríži, 
na tretí deň Ho Otec vzkriesil a ďalej už neumiera. Ale 
môžeme ísť o niečo hlbšie a prerozprávať Jeho slová možno 
nejako takto: „Žiť znamená milovať a milovať znamená 
zomierať. Až keď som z lásky úplne zomrel sebe, dušou 
v Getsemanoch a telom na Golgote, som konečne zavŕšil akt 
dokonalej božskej lásky a vstúpil tak aj ako človek do plnosti 
Otcovho Života. A teraz som Živý, naveky a navždy práve 
preto, že milujem a že som z lásky úplne zomrel sebe – 
a mám aj pre Vás kľúče od Vášho podsvetia a Vášho Pekla: 
zomrieť v akte rovnakej lásky a tak sa znova narodiť. Ja som 
Vám dal príklad. Ja som Cesta. Nik nevstúpi do života inak – 
iba cez kríž, iba cezo mňa!“ 

Váš Inky 


