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Podstata kresťanstva – čo robí Boha bohom – tajomstvo blaženosti Boha – pozvanie človeka k zdieľaniu Božie-
ho života – Raj ako miesto zdieľania lásky – Raj ako škola pre Nebo – Strom poznania dobra a zla – hriech ako 
zvrátená láska – pýcha a sebectvo – bezmocnosť hriešnika – ani Zákon, ani obety – Baránok Boží, ktorý sníma 

hriech sveta – bezstarostnosť viery – etapy obrátenia – služba – svätosť – dokonalosť – Cirkev 

Fyzika má svoje „E=mc2“. Krátke, elegantné… Iste, nie je to 
len tento jeden vzorček, je potrebné k nemu dodať množstvo 
ďalšieho, ale je tu.  

Nikto samozrejme nečaká, že by sa kresťanstvo – vzťah človeka 
a Boha – dal zhrnúť do podobného vzorca. To sa dá iba s 
primitívnymi a jednoduchými neživými vecami, už vzťah s 
ľuďmi a medzi ľuďmi je podstatne zložitejší. Ale predsa mám 
niekedy dojem, akoby v bežnej praxi v názoroch na to, čo to 
vlastne znamená byť kresťanom a čo je vlastne potrebné na to, 
aby sa človek spasil a prečo to je potrebné, panoval akýsi chaos, 
v ktorom sa akosi vytráca základná myšlienka, krátka a stručná, 
ktorá by vyjadrovala samotnú podstatu. Toto je pokus opísať 
túto podstatu – aspoň tak, ako ju dnes, tu a teraz chápem… ☺ 

 

Na počiatku je Boh. 

Boh, ktorý je Trojičným spoločenstvom lásky. Ak si vezmeme 
iba osoby Otca a Syna, tak vidíme, že: 

• OTEC sa úplne celý v láske dáva svojmu Synovi: „Všetko, 
čo má Otec, je moje.“ (Jn 16,15), hovorí Ježiš. Z tohto po-
hľadu je Otec nekonečne chudobný, pretože v láske dáva 
úplne všetko, celého seba samého – a nič si neponecháva 
pre seba. 

• SYN sa ale úplne rovnako v láske celý dáva svojmu Otcovi. 
Preto Ježiš spätne hovorí k Otcovi: „A všetko, čo je moje, je 
tvoje, a čo je tvoje, je moje.“ (Jn 17,10).  

Otec i Syn sú teda na jednej strane nekonečne chudobní – 
všetko dávajú v láske – i nekonečne bohatí, pretože sú v neko-
nečnej miere v tej istej láske obdarovaní. Analogicky to platí aj 
o osobe Božieho Ducha Svätého. 

Výsledkom je tak veľká jednota lásky, v ktorej tri osoby sú 
spolu len jeden – jediný Boh jedinej Božskej podstaty. 

Tento model Božieho života je prameňom Božej blaženosti. 
Práve táto láska, dokonalá, bezvýhradná, bezpodmienečná a 
krajná, ktorou Boh miluje a súčasne je milovaný, dáva sa a je 
súčasne obdarovaný, je to, čo robí Boha blaženým. Nie sú to 
nejaké „rajské radovánky“, či niečo iné, čo by spôsobovalo, že 
Boh je nekonečne blažený sám v sebe (KKC 1). Dôvodom tejto 
blaženosti je práve táto láska a spoločenstvo lásky, ktoré Boh 
sám v sebe v kruhu osôb Trojice vytvára. Súčasne táto láska v 
najvyššej miere definuje Boha. Boh je Bohom v prvom rade nie 
preto, že je mocný, či stvoriteľ, ale práve preto, že je láskou, 
ktorá je Jeho podstatou: „Boh je láska“ (1 Jn 4,8) a žije toto 
jedinečné spoločenstvo lásky. 

Stvorenie človeka ako pozvanie k láske 

„Nekonečne dokonalý a sám v sebe blažený Boh podľa číro 
dobrotivého rozhodnutia slobodne stvoril človeka, aby mu 
dal účasť na svojom blaženom živote. Preto je v každom čase 
a na každom mieste blízky človeku. Volá ho a pomáha mu, 
aby ho hľadal, poznával a zo všetkých síl miloval.“ (KKC 1).  

Boh tvorí človeka, aby s ním zdieľal tento svoj Boží život: 
„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 265) – a to je možné len vtedy, ak vstúpime do tohto 
Trojičného kolobehu lásky, v ktorom všetko dávame a všetko 
dostávame v akte úplného darovania sa. Toto je podstata 
toho, čo nazývame „nebom“, „spásou“, „večnou blaženos-
ťou“, „večným životom“, „zbožštením“ a pod.: žiť Boží 
život, ktorého podstatou je láska. Svätí v Nebi nie sú blažení 
preto, že by boli na nejakom „mieste“, pretekajúcom „raj-
skými radovánkami“ (ako to spieva Spiritual Kvintet: „rajská 
šťáva teče po bradě… ☺), ale preto, že sú vtiahnutí do tohto 
Trojičného života lásky Boha a preto zdieľajú aj jeho blaže-
nosť.  

 

Raj ako nástroj zdieľania lásky 

Na začiatku človek žije v Raji, ktorý je vyjadrením tejto 
lásky: 

• RAJ – čiže miesto, kde je o všetko pre človeka postara-
né, kde všetko, čo človek prijíma a čo pre seba potrebu-
je, je výsledkom Božieho daru a nie ľudskej starosti o 
seba. Súčasne je tak Raj miesto, kde sa človek môže, 
práve preto, bezstarostne, úplne a celý darovať Bohu, 
ktorý s ako prvý daroval človekovi. 

Lenže – ako a čo môže človek Bohu darovať? Človek, ktorý 
nemá nič sám zo seba, Bohu, ktorý má všetko a je všetkým? 
Človek, ktorý je „telom“, Bohu, ktorý je „Duch“? Láska 
potrebuje niečo, na čom sa skonkrétni a uskutoční – to vie aj 
každý chlapec, ktorý niekedy dal svojmu dievčaťu kyticu na 
znak svojej lásky a tým urobil svoju lásku viditeľnou a 
konkrétnou. Akú „kyticu“ ale môže Bohu darovať človek? 
Ba viac, ako, akým spôsobom, môže človek naozaj a reálne 
darovať Bohu seba samého, svoj čas, svoju vynaliezavosť, 
svoju silu, svoje ruky a nohy, telo i myseľ? Ako? 

A presne v tomto je druhá funkcia Raja. Boh akoby v Raji 
hovoril človekovi: „Niet ničoho, čo by si mohol dať priamo 
mne. Ale pozri sa! Toto je dielo, ktoré som stvoril (a stále 



tvorím). Je to dielo, ktoré milujem a na ktorom mi záleží! Pozri, 
ja ti ho dnes zverujem – a čokoľvek urobíš pre toto dielo, urobíš 
pre mňa!“ Ako hovorí Scott Hahn: „Boží príkaz pre Adama 
„obrábať a udržiavať záhradu" používa dve hebrejské slová 
aboda a shamar. Obidve sú významovo bohaté a vyskytujú sa aj 
na iných miestach Biblie a tam, kde sa objavujú, opisujú kňaz-
ské povinnosti levitov, starovekého izraelského kňazského 
kmeňa (pozri Num 3, 7 - 8; 8, 25 - 26; 18, 5 - 6). Sloveso abo-
dah, často prekladané ako „slúžiť", má v hebrejčine dvojaký 
význam: môže označovať buď manuálnu prácu, alebo kňazskú 
službu (ako pri bohoslužbe), alebo môže naznačovať obidva 
významy. Sloveso shamar znamená „držať" alebo „strážiť" a 
opisuje ochranu svätého miesta, svätostánku levitov, ktorí ho 
chránili pred znečistením. Mnoho odborníkov na Písmo je 
presvedčených, že autor Knihy Genezis mal v úmysle naznačiť 
všetko toto v príbehu Adamovho stvorenia. Boh stvoril Adama, 
aby pracoval, a Boh mu určil, aby bol kňazom v kozmickom 
chráme. Pritom nešlo o vzájomne oddelené činnosti. Na začiat-
ku sa Adam tešil jednote života; jeho práca bola určená na 
uctievanie a sama bola aktom uctievania.“ Raj je miestom a 
spôsobom, akým môže človek uskutočniť svoju lásku. Je 
spôsobom, akým môže opravdivo, celého seba, darovať Bohu a 
tým uskutočniť svoju lásku! 

• RAJ je tak aj akoby analógiou kytice, ktorú zamilovaný 
chlapec dáva svojmu dievčaťu: Tak, ako kytica zviditeľňuje 
neviditeľnú lásku a umožňuje ju istým spôsobom vykonať, 
tak aj Raj je spôsobom, akým človek môže vyjadriť a aj op-
ravdivo uskutočniť lásku k Bohu – čiže svoje sebadarova-
nie sa Bohu. Tak, ako je Raj Božím darovaním sa človeko-
vi, tak je Raj aj miestom ľudského darovania sa Bohu. A z 
obojeho sa potom rodí blaženosť Raja, spočívajúca v tomto 
darovaní sa lásky, ku ktorému Boh človeka pozval. 

 

Mučeníctvo v Raji 

Raj ešte nebol Nebom. To preto, že láska je slobodná voľba. Je 
to zmluva, záväzok lásky, ktorý sa ale nedá vynútiť: „Keďže je 
človek stvorený na Boží obraz, má dôstojnosť osoby: nie je len 
niečím, ale niekým. Je schopný poznať seba, byť pánom seba 
samého, slobodne sa dávať a vstupovať do spoločenstva s inými 
osobami. Milosťou je povolaný k zmluve so svojím Stvoriteľom, 
aby mu dal odpoveď viery a lásky, ktorú nik iný nemôže dať 
namiesto neho.“ (KKC 357). Raj bol miestom, kde sa človek 
mohol rozhodnúť pre toto darovanie sa v láske – alebo aj proti 
nemu a tak si namiesto Neba stvoriť Peklo…  

Je dobré uvedomiť si, že láska sa môže rozvíjať len úmerne 
príležitosti milovať, ktorú máme. Napríklad si v duchu môžete 
povedať: „Tomuto človekovi by som z lásky pokojne daroval aj 
milión eur, keby som ich mal!“ Ale kým naozaj ten milión eur 
nemáte, nemôžete tento krok lásky urobiť, ba nemôžete sa preň 
ani rozhodnúť! Až keď naozaj zarobíte ten svoj milión a naozaj 
ho držíte v ruke, môžete sa rozhodnúť: „Tak čo, dám ho, alebo 
nie?“ A až vtedy možno zistíme, že v skutočnosti ho dať ne-
chceme, chceme si ho ponechať… a teda naša láska v skutoč-
nosti nemá rozmery jedného milióna eur. Alebo ho podarujeme 
– a až vtedy, v tej chvíli, keď to urobíme, naša láska skutočne 
vyrástla do rozmerov „milióna eur“, až vtedy, v tej chvíli, sa 
naozaj v našom srdci zrodila láska, ktorá miluje až tak veľmi, že 
pokojne daruje milovanému aj ťažko vydretý milión. Bez tejto 
príležitosti by naša láska túto úroveň nikdy reálne dosiahnuť 
nemohla. Mohli by sme túžiť po takejto láske, snívať o nej, 
hovoriť o nej, ale reálne by tu nebola. 

Predbieham, ale to je napríklad aj dôvod Ježišovej smrti na 
kríži: Nestačilo, že sa vo svojom srdci rozhodol milovať svo-
jich, čo boli s Ním, až do krajnosti, až na smrť (porov. Jn 13,1; 

15,13). Musel skutočne túto smrť podstúpiť, aby sa ukázalo, 
či to naozaj myslí vážne – a aby sa tam, v agónii na kríži, 
mohol aj skutočne rozhodnúť, že, áno, aj tu a teraz bezpod-
mienečne miluje človeka – aj napriek tomu, že ho tento 
človek práve zradil, krivo a podlo obvinil, vysmial,  potupil, 
zbičoval a priklincoval za pokrikovania lúzy na kríž… 
(porov. Lk 23,34).  

V prípade spásy – čiže úplného darovania sa v láske – je 
potrebné dostať príležitosť urobiť to. Príležitosť darovať seba 
úplne a až do dna. Prví kresťania boli presvedčení, že jediná 
regulárna cesta k spáse je mučenícka smrť. Ale pozor, to, čo 
robí smrť mučeníckou, nie je samotný fakt smrti, ale motív, 
pre ktorý zomierame. Pavol hovorí veľmi výstižne: „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.“ (1 Kor 13,3). Samotná smrť 
nie je mučeníckou a nemá (z pohľadu spásy) žiaden zmysel, 
význam, ani prínos, ak nie je motivovaná láskou k Bohu. 

V prípade mučeníckej smrti tak ide v prvom rade o smrť 
nášho ega. Ako hovorí sv. Augustín: „nemožno milovať bez 
ľahostajnosti k sebe“. Láska znamená, že úplne zabúdame na 
seba a celí sa darujeme milovanému. Preto s ľahkým srdcom 
dávame všetko, svoje ambície, plány, svoje zdravie a silu, 
svoj čas, svoje schopnosti, ba aj svoj život tomu, koho 
milujeme. A je jedno, či toto mučeníctvo má navonok podo-
bu „krvavú“, alebo „nekrvavú“, o ktorej hovorí Pavol: „ 24 Od 
Židov som päť ráz dostal štyridsať bez jednej, 25 tri razy ma 
bičovali, raz kameňovali, trikrát som stroskotal na lodi, noc 
a deň som bol na morských hlbinách; 26 často na cestách, v 
nebezpečenstvách na riekach, v nebezpečenstvách od zbojní-
kov, v nebezpečenstvách od vlastného rodu, v nebezpečen-
stvách od pohanov, v nebezpečenstvách v meste, v nebezpe-
čenstvách na púšti, v nebezpečenstvách na mori, v nebezpe-
čenstvách medzi falošnými bratmi; 27 v námahe a lopote, 
často v bdení, o hlade a smäde, veľa ráz v pôstoch, v zime a 
nahote. 28 A okrem toho na mňa deň čo deň dolieha starosť o 
všetky cirkvi. 29 Veď kto je slabý, aby som nebol slabý aj ja? 
Kto je vystavený pohoršeniu, aby to aj mňa nepálilo?“ (2 
Kor 11,24-29 SSV). Vždy je jeho podstatou to isté: zomrieť 
sebe samému, aby sme sa mohli úplne, celí a do dna darovať 
milovanému. 

Ako by ale niečo podobné bolo možné v Raji? 

Nástrojom toho bol legendárny Strom poznania dobra a zla: 
„9 A Pán, Boh, dal vyrásť zo zeme stromom všetkých druhov, 
na pohľad krásnym a na jedenie chutným, i stromu života v 
strede raja a stromu poznania dobra a zla.“ (Gn 2,9 SSV). 
Potom Boh povedal: „16 A Pán, Boh, prikázal človekovi: "Zo 
všetkých stromov raja môžeš jesť. 17 Zo stromu poznania 
dobra a zla však nejedz! Lebo v deň, keď by si z neho jedol, 
istotne zomrieš.”“ (Gn 2,16-17 SSV) – a potom Boh vypustil 
Satana… 

Satan prišiel k človekovi a povedal: „"Nie, nezomriete, 5 ale 
Boh vie, že v deň, keď budete z neho jesť, otvoria sa vám oči 
a vy budete ako Boh, budete poznať dobro a zlo."“ (Gn 3,4-
6 SSV). Myslím, že bolo dôležité, aby toto povedal človeko-
vi Satan a nie napríklad Boh, či anjel. Ak by to hovoril Boh, 
alebo anjel, človek by sa isto dovtípil: Aha, nie je to nejaká 
skúška? Habaďúra? Ale keď to hovorí Satan… z pohľadu 
človeka súcitný a dobre to mysliaci priateľ (tak sa Satan 
tváril)… má to svoju váhu! Čo teraz človek urobí?  

Má dve možnosti: 

• Môže sa rozhodnúť pre VIERU. Môže povedať niečo 
podobné, čo neskôr povedal sv. Polykarp: „Osemdesiat-
šesť rokov mu slúžim a nikdy mi neublížil.“ „Nemám dô-



vod nedôverovať svojmu Bohu, ktorý mi dáva všetko a ni-
kdy ma nepodrazil. Ja Mu verím! Ostanem Mu verný a ne-
podrazím Ho!“ Môže sa rozhodnúť pre LÁSKU. Môže po-
vedať: „Vieš čo, Satan, možno máš dokonca pravdu. Ale ak 
by to tak aj bolo, tak ja radšej oželiem svoje zbožštenie, 
možnosť byť ako Boh, radšej ostanem navždy sluhom, ale 
ja svojho Boha milujem. Milujem Ho – a pokojne Ho bu-
dem milovať aj zadarmo! Aj keby urobil to, čo hovoríš – ja 
Ho nezradím, ani neopustím!“ 

• Alebo sa môže človek rozhodnúť pre SEBECTVO: prestať 
dôverovať Bohu, postaviť sa voči Bohu ako voči konku-
rentovi a nepriateľovi, vzdorne zopakovať Satanovo: „Ne-
budem slúžiť! Odteraz každý sám za seba!“ – a potom sa 
silou zmocniť ovocia, ktoré mu (ako uveril) Boh zo žiarli-
vosti a zo strachu uprel… 

Všimli sme si? Práve kombinácia Stromu poznania a Satanovej 
lži dala človekovi príležitosť pre opravdivé mučeníctvom, 
možnosť rozhodnúť sa pre opravdivú, krajnú lásku, v ktorej by 
úplne a až do dna dal samého seba a z lásky obetoval samého 
seba, nielen svoj „telesný život“, či niečo podobné. Tak, ako to 
môžeme vidieť u svätých, napríklad: „Raz večer, keď som 
nevedela, ako povedať Ježišovi, že ho milujem a ako túžim, aby 
bol všade milovaný a oslavovaný, s bolesťou som myslela na to, 
že z pekla ho nikto nikdy nepoteší jediným prejavom lásky. 
Vtedy som Pánu Bohu povedala, že aby som  mu urobila radosť, 
nedbala by som byť pohrúžená až na dno pekla, len aby bol aj 
na tomto mieste rúhania večne milovaný.“ (Sv. Terezia z Lisie-
ux).  

Ak by to človek urobil, Raj by plynulo prešiel do Neba a človek 
by definitívne vstúpil do Božieho života. Nestalo sa tak… 
Človek v Raji si zvolil niečo iné… 

 

Hriech ako zvrátená láska 

Sme stvorení na obraz Boha, ktorý je láska. Milovať je pre nás 
nevyhnutnosť. Nemôžeme nemilovať. To jednoducho nejde… 

Hriech nie je popretím lásky. Je zvrátenou formou lásky. 

V okamihu, keď človek uprednostnil seba pred Bohom, zrodil 
sa hriech: „Týmto hriechom človek dáva prednosť sebe samému 
pred Bohom a tým pohŕda Bohom: zvolil si seba proti Bohu.“ 
(KKC 398): 

• Namiesto vyjdenia zo seba sa človek obracia k sebe a 
uzatvára sa do seba. 

• Namiesto darovania sa v akte lásky si človek privlastňuje 
seba i všetko ostatné a chráni si to proti všetkým ostatným. 

Rodí sa PÝCHA, ktorej podstatou je to, že človek sám seba 
kladie do stredu svojho života, robí sám seba zmyslom svojho 
života, uctieva seba, slúži sebe, miluje seba, ustanovuje sám 
seba za svojho vlastného boha a robí sám seba normou všetké-
ho, keď podľa seba posudzuje i samotný svet a ľudí a delí ich na 
„dobrých“ (tých, ktorí mu vyhovujú, sedia, prospievajú,…) a 
„zlých“ (tých, ktorí mu nevyhovujú, nesedia, neprospievajú, 
lezú na nervy,…)! Pýcha neznamená absenciu lásky – je len 
opakom Božej lásky, je zvrátenou láskou človeka zahľadeného 
do seba samého, láskou stiahnutou do seba, „zacyklenou“ do 
samej seba (veľmi podobne, ako keď Vám „stvrdne“ počítač – 
aj to sa deje vtedy, ak sa počítač niekde v programe zacyklí a 
úplne sa tým „uzatvorí“ do seba, takže prestane reagovať na 
čokoľvek zvonka a od tej chvíle sa ničím nelíši od kusa kameňa 
☺) 

Ovocím pýchy je potom SEBECTVO, kedy sa my sami stávame 
mierou všetkého, čo žijeme a konáme: sledujeme úplne samo-

zrejme SVOJE plány, vyberáme si, čo sa NÁM páči, na čo 
MY máme chuť, čo NÁM vyhovuje,… považujeme to za 
úplne normálne, prirodzené, samozrejmé, nič zlé… dokonca 
aj Boha, toho skutočného, chceme a túžime zapriahnuť ako 
sluhu a poskoka do služby nám samotným. Preto sa denne 
modlíme (ak sa modlíme) v podstate opak Modlitby Pána a 
obraciame sa na Boha ako na svojho sluhu a pomocníka v 
NAŠICH dielach, ktoré sme MY v našom živote ustanovili: 
„Pane, daj mi toto… pomôž mi s týmto… ochráň mi toto… 
sprav tamto…“ – alebo krátko a stručne: „Nie Tvoja, ale 
moja vôľa nech sa deje!“ 

Výsledkom je, že si takto budujeme svoj hrob, v ktorom sme 
zatvorení, zabednení – a život, ktorý žijeme, už viac nie je 
životom. Je smrťou. Sme mŕtvi. Tak, ako tí, ktorí žijú s 
Bohom už „prešli zo smrti do života“ (1 Jn 3,14), tak tí, ktorí 
žijú bez Boha, uzatvorení do seba v pýche a sebectve, sú už 
teraz mŕtvi: „… ste boli mŕtvi pre svoje poklesky a hriechy“ 
(Ef 2,1 SSV). 

 

Bezmocný hriešnik 

Boží model života, kde sa Otec stará nie o seba, ale o Syna a 
úplne sa Mu daruje a Syn sa nestará o seba, lebo sa Oň stará 
Otec a preto sa Syn úplne stará o veci Otca a daruje sa 
Otcovi, bez Boha a mimo Boha nefunguje.  

Zvolením pýchy a sebectva proti darovaniu sa a dôvere v 
láske, človek zrušil spoločenstvo s Bohom a opustil Boha. 
Od toho okamihu platí to, čo hovorí Boh: „moje myšlienky 
nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú moje cesty“ (Iz 
55,8) a medzi Bohom človekom, medzi Nebom, kde vládne 
láska a zemou, kde zavládol hriech, sa rozprestrela priepasť: 
„Nebesia si Pán vyhradil pre seba, ale zem dal synom člove-
ka.“ (Ž 115,16) 

V okamihu, keď človek takto opustil Boha, musel sa začať 
starať sám o seba, pretože už viac nebolo výmeny lásky, v 
ktorej sa Boh staral o človeka a človek, súc bez starostí o 
seba, sa staral o Boha a Božie veci… Musel tak začať robiť 
sám pre seba a proti všetkým ostatným, z ktorých sa zrazu v 
obmedzenom svete stali jeho konkurenti – a až pričasto aj na 
úkor ostatných. Jeho JA pritiahlo jeho lásku ako mocný 
magnet. A niet okolo nás nič, čo by bolo dostatočne silné, 
aby nás od nás samých dokázalo odtrhnúť. Preto o nás Pavol 
píše ako „bezmocných hriešnikoch“ (porov. Rim 5,6). Ak 
hriech spočíva v uctievaní seba (cirkevní otcovia tomu 
hovorili filautia), v zameraní sa na seba – potom naozaj niet 
pomoci a niet sily, ktorá by nás od toho odtrhla. Konáme 
možno navonok nejaké skutky lásky – ale v skutočnosti (ako 
poukazujú aj moderní psychológovia) tým len ukájame buď 
svoju potrebu pocitu, akí sme láskaví ľudia a ako správne 
konáme a správame sa (preto napríklad keď sa nestretneme s 
vďakou, máme sklon nabudúce už „lásku“ neprejaviť, 
pretože sme za ňu nedostali zaplatené vďakou a dobrým 
pocitom), alebo je to forma výmeny (my poslúžime inému, 
on nám, je pre nás výhodné byť s niekým zadobre) a podob-
ne. 

Dokonca aj samo náboženstvo je sebecké: Plníme príkazy 
Boha, modlíme sa, chodíme na bohoslužby, angažujeme 
sa,… – pretože za to dúfame získať odmenu (Nebo) a vyhnúť 
sa utrpeniu (Peklu). A pritom si neuvedomujeme, že sme 
stále v Pekle, stále mŕtvi, stále v hrobe svojej pýchy a svojho 
sebectva… 

Sme vskutku bezmocní vo svojom hriechu a nevieme si od 
neho nijako pomôcť. Pretože aj keď spoznáme, že je to 
pýcha a sebectvo, ktoré nás zotročujú a napĺňajú náš život 



hnusom, strachom a utrpením, aj keď sa rozhodneme, že sa toho 
chceme zbaviť a vymaniť sa z tohto zla a hriechu – stále to 
robíme z motívu, ktorým je hriech: pre seba, pre svoj prospech, 
uctievajúc seba, chrániac seba pred strachom a bolesťou a 
dúfajúc v lepší a slobodnejší život pre seba… Je to začarovaný 
kruh a nie je v našich silách ho prelomiť. 

 

Bezmocný zákon a bezmocné obety 

Ani Zákon nedokáže odstrániť hriech. Dokáže urobiť život v 
hriechu znesiteľnejším tým, že mu dá rozumné zákony – ako 
Desatoro, napríklad – ale nevie odstrániť samotný hriech: pýchu 
(čiže sebastrednosť človeka) a sebectvo. Maximum, ktoré 
dokáže Zákon požadovať, je: „Nepomsti sa a neprechovávaj 
hnev voči príslušníkom svojho ľudu, ale miluj svojho blížneho 
ako seba samého!“ (Lv 19,18). Blížneho – čiže toho, kto ti je 
blízky a prospešný. A ako seba samého – čiže zachovaj si voči 
nemu slušný a férový vzťah, ako hovorí Fromm: „Dávam ti 
toľko, koľko ty dávaš mne“. Viac sa od človeka, žijúceho v 
hriechu, požadovať nedá. A skúsenosť ukazuje, že ani toto v 
praxi ľudia väčšinou nedodržia a nakoniec aj tak uprednostnia 
seba pred druhým a aj na úkor iného… Preto Pavol hovorí: „zo 
skutkov podľa zákona nebude pred ním ospravedlnený nijaký 
človek.“ (Rim 3,20 SSV) – čiže nijaký človek sa nestane vnú-
torne spravodlivý dokonca ani vtedy, ak by navonok dokonale 
dodržal všetky vonkajšie nariadenia Zákona! 

Ani bohoslužba a obety nevedia odstrániť hriech. Obety by síce 
teoreticky mohli uzmieriť Boha za urážky a zlo, spôsobené 
pýchou a sebectvom ľudí – ale Boh predsa odpúšťa sám od 
seba, z lásky, nepotrebuje na to žiadnu obetu na uzmierenie, 
žiadnu formu „vynáhrady“ – a už vôbec nie takú, akú ponúka 
starozákonná bohoslužba, o ktorej hovorí: „8 Neobviňujem ťa 
pre tvoje obety, veď tvoje žertvy stále sú predo mnou.  9 Viac z 
tvojho domu býčky neprijmem ani capov z tvojich čried.  10 Lebo 
mne patrí všetka lesná zver, tisícky horskej zveriny.  11 Poznám 
všetko vtáctvo lietavé, moje je i to, čo sa hýbe na poli.“ (Ž 50,8–
11 SSV) Ale žiadna obeta, žiadne celopaly nevedia vykoreniť a 
odstrániť samotný hriech, čiže pýchu a sebectvo v srdci do seba 
uzatvoreného človeka. Preto o nej Písmo hovorí, že „veľa ráz 
prináša tie isté obety, ktoré nikdy nemôžu odstrániť hriechy.“ 
(Hebr 10,11 SSV) 

Bolo potrebné niečo, čo je nad sily človeka. Niečo, čo môže 
vykonať iba Boh. A Boh to vykonal! 

 

Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta 

V Ježišovi Kristovi nám Boh odpustil náš hriech. 

Ale je to viac, než oný právny úkon: „Odpúšťam ti a nepotres-
tám ťa za tvoj hriech“, ako si to občas predstavujú bratia protes-
tanti. Iste, Boh sa rozhodol prehliadnuť hriech, zlo i urážky 
ľudí. Ale to je len východisko, z ktorého Boh vychádza. Ak by 
to tak nebolo, nikdy by sa Boh nemusel stať človekom. Na 
samotný akt odpustenia to nijako potrebné nebolo…1 Boh mal 

                                                           
1 Existujú naivné predstavy, ktoré mienia, že Ježiš svojou smrťou uzmieroval 
rozhnevaného Otca a dával Mu tak zadosťučinenie za naše hriechy, či názory, že 
Ježiš svojou smrťou platil náhradu a výkupné Diablovi a tak nás vykupoval z 
vlastníctva Diabla. Proti týmto predstavám protestoval už sv. Gregor Naziánsky 
v 4. storočí, keď píše: „Komu teda a prečo bolo za nás platené preliatou krvou? 
Ak diablovi - aká potupa! Ako je možné, že by prijímal nie iba výkupné od Boha, 
ale samého Boha ako výkupné? Ak Otcovi, kladiem si otázku, ako by to bolo 
možné, pretože Otec nás nedržal v zajatí...“ Podobne sa vyjadruje aj pápež 
Benedikt XVI.: „Z mnohých modlitebních textů se potom vtírá do našeho 
vědomí představa, že nám křesťanská víra v kříž představuje Boha, jehož 
bezohledná spravedlnost si vyžádala smrt člověka, oběť vlastního syna. S hrůzou 
se odvracíme od spravedlnosti, jejíž temný hněv činí poselství o lásce 

ale v úmysle skutočné ospravodlivenie človeka, nielen 
odpustenie hriechu a prípadného trestu zaň! 

V Kristovi Boh zjavil svoju lásku, lásku tak veľkú, že bol 
ochotný za človeka zomrieť – nielen na kríži, ale aj úplným 
zrieknutím sa seba samého, ako hovorí Pavol: „On, hoci má 
božskú prirodzenosť, nepridŕžal sa svojej rovnosti s Bohom,  
7 ale zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu, stal 
sa podobný ľuďom; a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný 
za človeka.  8 Uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť, až 
na smrť na kríži“ (Flp 2,6–8 SSV). V Kristovi Boh zopako-
val a obnovil svoje darovanie sa človekovi, darovanie bezvý-
hradné, úplné2, krajné3 a bezpodmienečné4! 

Táto láska je konečne dostatočne veľká a mocná na to, aby 
nás dokázala úplne a celých uchvátiť – a tým nás odtrhnúť od 
seba samých, zbúrať tak väzenie, hrob zahľadenosti do seba 
a závislosti na sebe, ktoré nás zotročujú a ničia.  

Ak hriech spočíva vo filautii  pýchy a sebectva, potom Kris-
tus, silou lásky, ktorá nás odtrháva od nás samotných, ktorá 
nás vytrháva od uzatvorenia sa do seba a dáva nám slobodu 
vyjsť von zo seba; ktorá v nás prekonáva túžbu privlastňovať 
a namiesto toho nás oslobodzuje k darovaniu sa vo vzťahu 
lásky; jednoducho Kristus z nás silou tejto svojej lásky 
opravdivo a skutočne sníma náš hriech! Nielen ho prehliada, 
nielen odpúšťa, ale skutočne ho odstraňuje. Skutočne nás 
ospravodlivuje, čiže naozaj a skutočne nás znova robí spra-
vodlivými, čiže svätými, ako je Boh svätý! Je naozaj opra-
vdivým Baránkom Božím, Baránkom, ktorým Boh sám seba 
z lásky obetuje nám, ľuďom – a v človekovi Kristovi obetuje 
súčasne človeka Bohu – a tak otvára dvere k tomu, aby sme v 
moci Kristovej lásky mohli znovu v slobode žiť Božím 
životom, ktorým je láska: „My vieme, že sme prešli zo smrti 
do života, lebo milujeme…“ (1 Jn 3,14 SSV) Bez Krista by to 
ale možné nebolo. To je obsah jednej zo šiestich Hlavných 
právd Katolíckej cirkvi: „Milosť Božia je na spásu potrebná“. 
Milosť – čiže Božia láska: „My milujeme, pretože on prvý 
miloval nás.“ (1 Jn 4,19 SSV) 

 

Obrátenie 

Za našej strany je potrebné nechať sa Božou láskou uchvátiť, 
premôcť… a oslobodiť. Inými slovami: zamilovať sa do 
Boha. 

Preto kresťanstvo nie je „náboženstvo“, ktoré by sa dalo 
„praktikovať“. Nie je to „viera“, ktorá by sa dala „veriť“. Nie 
je to „svetonázor“, ktorého by sme sa mohli „pridŕžať“. Vo 
svojej podstate žiadne kresťanstvo nejestvuje. Jestvuje len 
Kristus: „„V srdci katechézy nachádzame predovšetkým 
osobu, totiž osobu Ježiša Krista Nazaretského, Otcovho 
jednorodeného [Syna]…, ktorý za nás trpel a umrel a teraz 
ako zmŕtvychvstalý žije navždy s nami… Katechizovať… 
znamená odhaľovať v Kristovej osobe celý večný Boží plán… 
znamená snažiť sa pochopiť význam Kristových činov a slov, 
ako aj znamení, ktoré urobil.“ Cieľom katechézy je: 
„Uviesť… do spoločenstva… s Ježišom Kristom; jedine on 
môže priviesť človeka k láske Otca v Duchu a dať mu účasť 
na živote Najsvätejšej Trojice.““ (KKC 426); „Posledný cieľ 

                                                                                                   
nevěrohodné. Ať je tento obraz sebevíce rozšířen, přece je nesprávný.“ 

2 Keď on vlastného Syna neušetril, ale vydal ho za nás všetkých, akože by 
nám s ním nedaroval všetko!? (Rim 8,32 SSV) 

3 pretože miloval svojich, čo boli na svete, miloval ich do krajnosti. 
(Jn 13,1 SSV) 

4 Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme 
boli ešte hriešnici… keď sme boli nepriateľmi (Rim 5,8.10 SSV) 



celého Božieho poriadku spásy je, aby stvorenia vstúpili do 
dokonalej jednoty Najsvätejšej Trojice. Ale už teraz sme povo-
laní na to, aby v nás prebývala Najsvätejšia Trojica. Pán totiž 
hovorí: „Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj 
Otec ho bude milovať; prídeme k nemu a urobíme si uňho 
príbytok“ (Jn 14,23)“ (KKC 260) – a Katechizmus k tomu 
pripája aj láskyplnú modlitbu sv. Alžbety: „O môj Bože, Troji-
ca, ktorej sa klaniam, pomôž mi celkom zabudnúť na seba, aby 
som spočinula v tebe nehybná a pokojná, akoby moja duša bola 
už vo večnosti. Nech už nič nie je schopné narušiť môj pokoj ani 
ma vyviesť z teba, o môj Nemeniteľný, ale nech ma každý 
okamih unáša ďalej do hĺbky tvojho tajomstva! Upokoj moju 
dušu. Urob z nej svoje nebo, svoj obľúbený príbytok a miesto 
svojho odpočinku. Nech ťa tam nikdy nenechám samého, ale 
nech som tam úplne celá, úplne bdelá vo svojej viere, celá v 
adorácii, úplne odovzdaná tvojmu stvoriteľskému pôsobeniu.“ 

• Prvým krokom k tejto jednote lásky je VIERA, keď uverím 
Kristovi, že ma naozaj miluje, že On a spoločenstvo s Ním 
je skutočne dokonalým  a definitívnym naplnením všetkých 
mojich najvnútornejších túžob (vrátane túžby „byť ako 
Boh“, pre ktorú ma Boh stvoril), že sa mi naozaj daruje, že 
ma nepodrazí, neoklame, nesklame, že sa Oňho môžem 
úplne a bezvýhradne oprieť, že Mu naozaj záleží na mojom 
šťastí a mojej spáse, mojom zbožštení sa – a že spoľahlivo 
bude viesť môj život tak, aby som tento cieľ a Boží dar ob-
siahol. 

• Z viery potom vyrastá NÁDEJ, ktorú úplne celú vkladám 
do Krista. Ona mi umožňuje odtrhnúť sa od všetkého v mo-
jom živote, zabudnúť úplne na seba, na všetko, ako hovorí 
Pavol: „čo mi bolo ziskom, kvôli Kristovi pokladám za stra-
tu.  8 A vôbec všetko pokladám za stratu pre vznešenosť po-
znania Krista Ježiša, môjho Pána. Preň som všetko stratil a 
pokladám za odpadky, aby som získal Krista“ (Flp 3,7n 
SSV). Kristova láska ma tak úplne odtrhla od seba samého 
a tým aj od každého strachu5 a každej starosti6.  

• Táto „bezstarostnosť viery“, sloboda človeka, odtrhnutého 
Božou láskou a dôverou v Božiu lásku od seba samého, nás 
potom otvára LÁSKE, v ktorej sa úplne a bezvýhradne, s 
dôverou a ľahkým srdcom, darujeme Bohu: „lebo sme zo-
mreli tomu, čo nás držalo v zajatí, aby sme tak slúžili po 
novom, v Duchu“ (Rim 7,6 SSV) a „vaše telo je chrámom 
Ducha Svätého, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha, a že 
nepatríte sebe“ (1 Kor 6,19 SSV). 

Tým vstupujeme do Božieho života, v ktorom na jednej strane 
Kristus–Boh zabúda na seba, zrieka sa seba, stáva sa človekom, 
zomiera za nás, aby sa nám tak úplne daroval a dal nám všetko 
to, čím je a čo má – „Všetko, čo má Boh – okrem identity bytia – 
prijíma ten, kto je milosťou zbožšťovaný.“ (sv. Maxim Vyzná-
vač) a „Účasťou v Bohu sa človek stáva milosťou tým, čím je 
Kristus svojou prirodzenosťou.“ (sv. Ján Damascénsky) – a na 
druhej strane my, uchvátení touto láskou, zlomení vo svojej 
pýche a premožení láskou Boha, tiež úplne zabúdame na seba, 
nestaráme sa viac7 o svoj život, o majetok, ba ani o vlastnú 

                                                           
5 vyslobodil tých, ktorých celý život zotročoval strach pred smrťou. 
(Hebr 2,15 SSV) 

6 Nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť, ani o svoje telo, čím sa 
zaodejete (Mt 6,25 SSV) 

7 Nie v tom zmysle, že ostávame nejakí pasívni a nestaráme sa o seba, nepracu-
jeme, neumývame sa, nejeme, neobliekame sa,…, ale v zmysle, že už o to nie 
sme ustarostení (Lk 12,22), že je nám vzhľadom na nás už úplne jedno, či 
žijeme, alebo či zomierame, či sme v hojnosti, alebo v núdzi, v pohodlí, či 
námahe, v zdraví, či v chorobe – len ak tým v láske slúžime Bohu na Božiu 
oslavu a na Božie potešenie: „lebo či žijeme, žijeme Pánovi, či umierame, 
umierame Pánovi. Či teda žijeme alebo umierame, patríme Pánovi.“ (Rim 14,8 

spásu, pretože sme na seba už úplne zabudli (a pretože o toto 
všetko sa už stará Boh a my sa teda už nemusíme) a v akte 
lásky sa preto celí, nerozdelení, úplne a bez akejkoľvek 
rozpoltenosti darujeme Kristovi a stávame sa tak s Kristom 
jedno Telo, jedna bytosť – na obraz Trojice, kde Traja sú 
Jeden Boh! „Prosím ťa, uvažuj o tom, že náš Pán Ježiš 
Kristus je tvojou ozajstnou Hlavou a ty si jedným z jeho 
údov. On je pre teba to, čím je hlava pre údy. Všetko, čo je 
jeho, je tvoje: jeho duch, srdce, telo, duša a všetky schopnos-
ti, ktoré máš používať, akoby boli tvoje vlastné, aby si slúžil 
Bohu, chválil ho, miloval a oslavoval. Ty si pre neho to, čím 
je úd pre hlavu. Preto on veľmi túži používať všetky tvoje 
schopnosti, akoby boli jeho, na službu a slávu svojmu Otco-
vi.“ (sv. Ján Eudes) 

Samozrejme, aj toto sa deje postupne a nie naraz. 

• Samotné prvé obrátenie, akokoľvek radikálne a rozhod-
né, je ešte stále motivované sebectvom: Je nám s Kris-
tom dobre, prežívame veľkú radosť a blaženosť, veľké 
uzdravenie, sme svedkami mocných skutkov, ktoré Boh 
v našom živote koná, túžime získať z toho ešte viac a 
navždy, naveky… Je to niečo veľmi nedokonalé – ale 
Božia milosť sa vie zachytiť aj takéhoto nedokonalého 
postoja a rozhodnutia človeka a postupne ho viesť (ak to 
sám človek nevzdá a vytrvá) až k dokonalosti, o ktorej 
hovorí Ježiš: „Ale kto vytrvá do konca, bude spasený.“ 
(Mk 13,13 SSV) 

• V etape OČISŤOVANIA sa oslobodzujeme od výslov-
ného zla a od prekážok, ktoré nám bránia nasledovať 
Krista. Je to hlavne obdobie askézy. 

• Potom v etape OSVIETENIA sa učíme konať skutky 
lásky a navonok milovať tak, ako Pán. Ale motívy sú 
stále rovnaké a sebecké. 

• Potom prichádza NOC DUŠE, v ktorej Boh očisťuje 
naše motívy a pomáha nám, aby sme nakoniec dospeli k 
tomu, že nielen konáme skutky lásky, ale ich skutočne aj 
z lásky konáme: už nie pre spásu, nie pre dobrý pocit a 
oblaženie, ale naozaj z lásky, zadarmo, bezpodmieneč-
ne… 

• A až potom prichádza etapa plného ZJEDNOTENIA sa 
s Bohom v dokonalej, očistenej, Božou milosťou vybu-
dovanej láske! 

 

Ovocie služby 

Podobne, ako v Raji, aj tu potrebujeme nejakú „kyticu“, na 
ktorej by sme mohli zhmotniť svoju lásku a darovanie sa 
Bohu. A znovu Kristus hovorí: „Mne nemôžete darovať nič – 
ale sú tu ľudia, za ktorých som dal svoj život, vylial svoju 
krv, ktorých milujem a na ktorých mi záleží“ – a preto 
„Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších 
bratov, mne ste urobili.“ (Mt 25,40 SSV). V širšom zmysle 
sa tak celý svet stáva „Božím ihriskom“, na ktorom môžeme 
službou ľuďom a službou celému stvorenstvu8 slúžiť Bohu, 
pretože oni sú Božím dielom a Bohu na nich záleží a dal, 
zveril nám ich do rúk9, aby nám tak dal možnosť prejaviť Mu 

                                                                                                   
SSV), porov. aj: „Viem žiť skromne a viem aj oplývať. Všade a všetko som sa 
už naučil: byť sýty aj hladovať, mať hojnosť i núdzu trieť.  13 Všetko môžem v 
tom, ktorý ma posilňuje.“ (Flp 4,12n SSV) 

8 „Co je to dobrotivé srdce? Srdce, které plane pro celé stvoření, pro lidské 
bytosti, pro ptáky a zvířata a démony, pro každého tvora. Proto se takový 
člověk nikdy nepřestává modlit ani za zvířata.“ (Sv. Izák Sýrsky)  

9 „Celá zem je svätá a zverená ľuďom.“ (KKC 1179) 



svoju lásku, slúžiť Mu v akoby Jeho potrebách (aj keď On sám 
žiadnu službu, či dar nepotrebuje) a darovať sa Mu tak v akte 
opravdivej lásky. 

Preto môže Ján napísať: „14 My vieme, že sme prešli zo smrti do 
života, lebo milujeme bratov. Kto nemiluje, ostáva v smrti.  15 
Každý, kto nenávidí svojho brata, je vrah. A viete, že ani jeden 
vrah nemá v sebe večný život.  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 3,14–16 SSV) a  „20 Ak niekto povie: 
"Milujem Boha," a nenávidí svojho brata, je luhár. Veď kto 
nemiluje brata, ktorého vidí, nemôže milovať Boha, ktorého 
nevidí.  21 A toto prikázanie máme od neho: aby ten, kto miluje 
Boha, miloval aj svojho brata.“ (1 Jn 4,20n SSV). Nejestvuje 
totiž iný spôsob, ako prejaviť svoju lásku k Bohu a slúžiť v 
láske Bohu a darovať sa Bohu, než ten, že to urobíme pre Božie 
dielo, ktoré Boh stvoril, ktoré Boh miluje a ktoré je Bohu drahé 
– a ním sú všetci ľudia a celý stvorený svet. Preto Ján hovorí, že 
ak túžime pre Krista aj život položiť (a to je požiadavka opra-
vdivej lásky), máme na to príležitosť – a to tým, že ho budeme 
klásť za bratov.  

Navonok sa táto láska prejavuje službou, podľa príkladu a slov 
Ježiša Krista, pre ktorého milovať takisto znamenalo slúžiť: 
„kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude vaším sluhom.  28 
Ako ani Syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a 
položiť svoj život ako výkupné za mnohých.“ (Mt 20,27n SSV) 
Ak to nekonáme, ak nemilujeme bratov (nemusíme ich nenávi-
dieť, či konať im zle, len ich proste nemilujeme a nekladieme za 
nich život v diele služby) – potom nemilujeme ani Boha. A bez 
lásky k Bohu ostávame stále v smrti, v hrobe sebectva a pýchy, 
ako hovorí Ján: „Kto nemiluje, ostáva v smrti“…  

 

Ovocie svätosti 

Ak milujeme Boha – tak to znamená, že milujeme to, čím Boh 
je. Milujeme Ho pre to, čím je. A preto aj sami túžime byť 
takými, akým je Boh, čo najviac sa Mu podobať: „Pri láske 
vôľa milujúceho je zjednotená s vôľou milovaného“ (sv. Augus-
tín). Alebo, ako hovorí sv. Klement Alexandrijský: „Človek sa 
stáva Bohom, pretože miluje všetko to, čo miluje Boh.“ 

Ale je v tom ešte viac: 

• ZLO je v samej svojej podstate ovocím zvrátenej lásky k 
sebe, ktorá plodí pýchu a sebectvo. Veď všetky zlé skutky – 
vraždy, krádeže, podvody, zrady, ubližovanie, ľahostajnosť, 
krutosť, chamtivosť, lakomstvo,… – pramenia z toho, že 
uprednostňujeme seba na úkor iného človeka, bez ohľadu 
na druhého človeka, či rovno proti inému človekovi, idúc si 
tvrdo za svojimi cieľmi a túžbami. 

• DOBRO je, naopak, ovocím lásky. Úplne samozrejme 
považujeme za dobré to, čo prospieva mnohým, dokonca 
všetkým. Obdivujeme ako správne a dobré tie skutky, ktoré 
človek koná nezištne, keď sa dokonca pre dobro druhých 
obetuje. A tak človek, ktorý miluje ako Boh a miluje všet-
kých ľudí i všetko stvorenstvo až do krajnosti z lásky k Bo-
hu a neváha v tejto láske dávať aj svoj život, nemôže konať 
inak, než dobre a dobro. Preto sv. Augustín hovorí: „Miluj 
a potom môžeš konať, čo chceš.“ 

Ovocím dokonalej lásky je teda dokonalé dobro – čiže svätosť – 
úplne rovnako, ako je ovocím hriechu nakoniec vždy zlo, podľa 
slov Ježiša Krista: „Každý strom možno poznať po ovocí. Z tŕnia 
predsa nezbierajú figy, ani z ostružín neoberajú hrozno.  45 
Dobrý človek vynáša z dobrého pokladu svojho srdca dobro a 
zlý človek zo zlého vynáša zlo.“ (Lk 6,44n) 

 

Povaha dokonalosti 

Nakoniec cieľom človeka je, aby sa stal dokonalým – a to 
telom, dušou i duchom, celým svojim bytím, pretože dokona-
losť je vlastnosťou Boha a Boh sám má v svojej mysli 
predstavu nášho „dokonalého JA“, plného krásy a harmónie. 

Čo ale znamená: byť dokonalý? Kedy, napríklad, je naše telo 
dokonalým? Keď je štíhle? Alebo urastené? Alebo tak „v 
strede“? Podľa čoho poznať mieru dokonalosti? 

Apoštol hovorí: „svoje údy dajte Bohu za nástroj spravodli-
vosti“ (Rim 6,13 SSV) a tým v podstate hovorí, že naše telo – 
ale nielen telo, ale i naše všetky ostatné schopnosti, vlastnos-
ti, zručnosti, či to, čo vlastníme – sú dokonalé vtedy, ak čo 
najlepšie slúžia dielu lásky, ktorým slúžime Bohu a skrze 
Boha ľuďom a svetu a ani v najmenšom tomuto dielu nijako 
a ničím neprekážajú. Takže, ak už hovoríme o tele, dokonalé 
telo je to, ktoré je v dokonalom súlade so službou, ktorú 
konáme a umožňuje nám, nakoľko je to v jeho možnostiach, 
čo najlepšie ju vykonávať. Toto mal na mysli aj sv. Ignác z 
Loyoly, keď hovorí: „So zdravým telom budete môcť veľa 
urobiť, s chorým neviem čo budete môcť urobiť.“ Podobne to 
platí o všetkom: o veciach, ktoré máme (mať to a toľko, 
koľko potrebujeme na to, aby sme žili a konali svoje dielo, 
ale žiadne zbytočnosti navyše, ktoré by nás oberali o čas, 
prostriedky a sily a tak nám iba prekážali), o vzdelaní, ktoré 
nadobúdame, o zručnostiach, ktoré získavame, o postavení, 
ktoré vo svete zastávame, o vzťahoch, ktoré vytvárame,… – 
všetko má len takú cenu, nakoľko to slúži dielu lásky. Samo 
v sebe nič cenu nemá. Ale dokonalým sa to v našom živote 
stáva vtedy, ak sa všetko nielen plne podriaďuje dielu lásky, 
ktoré s Bohom, v Bohu a pre Boha konáme, ale ak aj tomuto 
dielu najlepšie, ako je to možné, slúži a napomáha.  

Sv. Alfonz Mária de Liguori opakuje starú, osvedčenú 
zásadu svätosti: „Treba sa teda bez výhrady rozhodnúť voliť 
si to, čo je lepšie: nielen to, čo sa páči Bohu, ale to, čo mu je 
najmilšie“, alebo Ján z Kríža: „Vo všetkom sa usiluj o čo 
najväčšiu česť a slávu Božiu“ – pretože tak nás „ženie Kris-
tova láska“ (2 Kor 5,14). Sama naša láska k Bohu nás moti-
vuje usilovať sa o to, aby sme nielen celí slúžili Bohu v láske 
a darovali sa mu celým svojim bytím, ale aby táto naša 
služba bola aj objektívne tá najlepšia, akej sme schopní a náš 
dar tým najlepším, aký sme schopný Bohu dať, pretože Boh 
je hodný toho najlepšieho! Preto sa nielen usilujeme o to, aby 
sme konali najlepšie možné skutky, aké dokážeme; ale aj o 
to, aby naša schopnosť konať dobré veci (a teda naša schop-
nosť konať „to najlepšie“) bola stále väčšia a väčšia – a to 
tým, že rozvíjame svoje JA, svojho ducha, svoju dušu a 
duševné schopnosti, ako aj svoje telo tak, aby boli čo najlep-
ším nástrojom tejto služby. Ale mierou toho, čo je „lepšie“, 
mierou dokonalosti je vždy len a jedine láska, ako hovorí aj 
sv. Augustín: „Ak mlčíš, mlč pre lásku; ak rozprávaš, hovor z 
lásky; ak napomínaš, napomínaj z lásky; ak odpúšťaš, 
odpúšťaj z lásky.“ – a toto platí o všetkom. 

 

Cirkev  

Ježiš hovorí: „kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom 
mene, tam som ja medzi nimi“ (Mt 18,20 SSV).  

Tam, kde sa zhromaždia hoci len dvaja ľudia, ktorí takto vo 
viere a nádeji úplne zabudli na seba a v láske sa úplne daro-
vali a vydali Bohu, ktorého milujú „celým svojím srdcom, 
celou svojou dušou a celou svojou mysľou“ (Mt 22,37 SSV) 
– a ktorí sa teda aj navzájom jeden druhému darujú v láske a 
slúžia si navzájom „z tej duše ako Pánovi, a nie ako ľuďom“ 
(Kol 3,23 SSV) – tak tam sa sprítomňuje Katolícka cirkev, 



opravdivá Božia rodina, ktorá sa javí ako „ľud zhromaždený 
jednotou Otca a Syna a Ducha Svätého“ (Lumen gentium 3). A 
tam, kde je Cirkev, tam je Kristus, ktorý je s ňou jedným telom: 
„29 Veď nik nikdy nemal v nenávisti svoje telo, ale živí si ho a 
opatruje, ako aj Kristus Cirkev,  30 lebo sme údmi jeho tela.  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 5,29–32 SSV). Alebo, ako 
hovoria Otcovia: „Blahoželajme si teda a vzdávajme vďaky za 
to, že sme sa stali nielen kresťanmi, ale Kristom. Chápete, 
bratia, akú milosť nám udelil Boh, keď nám dal Hlavu? Žasnite 
a radujte sa, stali sme sa Kristom. A keď je on Hlavou, my sme 
údmi; celý človek, to je on a my... Plnosť Krista je teda Hlava a 
údy. Čo je Hlava a údy? Kristus a Cirkev.“ (Sv. Augustín), či 
„Náš Vykupiteľ sa ukázal ako jedna osoba so svätou Cirkvou, 
ktorú si pridružil.“ (Sv. Gregor Veľký). A, naopak, kde je 
Kristus, tam je prítomná aj Jeho Nevesta, Katolícka cirkev. 

Práve v tomto je podstata katolicity Katolíckej cirkvi: „Mužov a 
ženy, hlboko rozdelených rasou, národnosťou, jazykom, spôso-
bom života, prácou, poznaním, dôstojnosťou, majetkom,... 
všetkých (Cirkev) znovu tvorí v Duchu. Všetkým rovnako vtláča 
božskú podobu. Všetci od nej prijímajú novú povahu, nezruši-
teľnú, ktorá už viac nedovoľuje, aby sa dobudúcna prisudzovala 
dôležitosť ich mnohonásobným a hlbokým rozdielom. Tým sú 
všetci povznesení a zjednotení vskutku katolícky!“ (Sv. Maxim 
Vyznávač), či „ Cirkev nie je katolícka, pretože je v prítomnosti 
rozšírená po celom povrchu zeme a má veľké množstvo prísluš-
níkov. Bola katolícka už v to ráno na Turice, keď sa všetci jej 
členovia zmestili do jednej malej miestnosti. Podľa etymológie 
slova „katolícka“ tvorí zo všetkých, ktorých zhromažďuje, jeden 
celok. Ľudstvo je jedno a Cirkev má poslanie zjavovať ľuďom 
ich vrodenú jednotu, ktorú stratili, obnoviť ju a dovŕšiť.“ (Henri 
de Lubac). 

Opravdivé obrátenie, vedúce k láske a svätosti, tak zákonite a 
nevyhnutne vytvára medzi obrátenými jednotu Katolíckej 
cirkvi, ktorá je odrazom jednoty Otca, Syna a Ducha Svätého v 
„cirkvi“, čiže spoločenstve Trojice. 

Cirkev tak je miestom, kde už na zemi žijeme aj medzi sebou 
navzájom Boží trojičný život. Ten istý život je aj podstatou 
Neba, ako vyznávame vo Vyznaní viery: „Verím… v spoločen-
stvo svätých“ (lat. communio sanctorum, v komunitu lásky 
svätých), čiže v „oslávenú Cirkev“ svätých v Nebi.  Po smrti nás 
už vlastne nečaká po stránke kvality nič nové, len po stránke 
kvantity: ten istý život zdieľania a jednoty lásky, ktorý už tu a 
teraz žijeme v Cirkvi (ak ju naozaj medzi sebou v Kristovi 
ustanovujeme vo vzťahoch lásky), len v nekonečne intenzívnej-
šej podobe. Preto sv. Ján Zlatoústy môže povedať: „Cirkev je 
nebeská a nie je ničím iným ako nebom.“ 

Základom tohto Neba na zemi je ale práve to, čo hovorí Ježiš: 
keď sa niekde stretnú dvaja, alebo traja v Kristovi, v Jeho láske, 
v Jeho duchu a Jeho Duchu, v Jeho Mene a v jednote s Ním (a 
teda aj v jednote s celou už vo svete jestvujúcou univerzálnou 
Katolíckou cirkvou, ktorú Kristus založil na Petrovi).  

Preto Hans Buob hovorí: „Vyšle-li Pán dvojici svých učedníkuje 
to nesmírně mocná událost. Vysílá je pravě po dvou. Dává jim 
poslání uzdravovat nemocné, vyhánět démony a hlásat 
radostnou zvěst. Dává jim k tomu také svou plnou moc. A vždy 
znovu říká: Vy! Vy dva! Postačí tedy, pokud (kdekoli, ve 
shromáždění, ve městě nebo na venkově) se dva spolu setkají v 
Kristově jednotě. Právě toto je počátek tajemství církve. Pavel 
zakládal všude, kam přišel, pouze malá společenství. Co myslíte, 
kolik lidí tvořilo takové společenství, když z něj Pavel odcházel 
dále? V Aténách, Korintu i Filipech jich bylo jen několik. Snad 
hrstka; tam, kde šlo o výjimečně velké společenství, možná 
okolo sta. A Pavel přitom říká: „Už nemám v Asii více co dělat, 

všechno je obráceno." Co tedy dělal? Založil životaschopnou 
buňku, která měla později prokvasit své okolí. Pavlovým 
úkolem bylo založit živou buňku.“ 

Pavol potom na rôznych miestach hovorí o znakoch takéhoto 
nádherného spoločenstva Cirkvi: 

• „Ak teda trpí jeden úd, trpia spolu s ním všetky údy, a ak 
vychvaľujú jeden úd, radujú sa s ním všetky údy.“ (1 Kor 
12,26 SSV) 

• „Zmýšľajte rovnako, rovnako milujte, buďte jedna duša 
a jedna myseľ! Nerobte nič z nevraživosti ani pre márnu 
slávu, ale v pokore pokladajte jeden druhého za vyššie-
ho. Nech nik nehľadí iba na svoje vlastné záujmy, ale aj 
na záujmy iných.“ (Flp 2,2–4 SSV) 

• „Neste si vzájomne bremená, a tak naplníte Kristov 
zákon.“ (Gal 6,2 SSV) 

• „Ustavične vzdávajte vďaky za všetko Bohu a Otcovi v 
mene nášho Pána Ježiša Krista  21 a podriaďujte sa jedni 
druhým v bázni pred Kristom.“ (Ef 5,20n SSV) 

• „Nedávajte slobodu za príležitosť telu, ale navzájom si 
slúžte v láske!“ (Gal 5,13 SSV) 

• „15 Radujte sa s radujúcimi, plačte s plačúcimi!  16 
Navzájom rovnako zmýšľajte; a nezmýšľajte vysoko, ale 
prikláňajte sa k nízkym.“ (Rim 12,15n SSV) 

A toto všetko nie ako nejaké nariadené bremeno, plynúce zo 
zákona, ktoré by sme vzdychajúc nejako „dodržiavali“, keď 
sa to už „musí“ (alebo sa, s poukázaním na svoju „slabosť a 
krehkosť“, vyhovárali, prečo tak nekonáme ☺) – ale ako 
niečo, čo vyviera zo srdca, k čomu nás motivuje Božia láska, 
niečo, čo je pre všetkých opravdivou pasiou, skutočnou 
záľubou, vášňou, pretože sme učeníci Krista, ktorí celým 
srdcom „milujú všetko to, čo miluje Boh“ (porov. sv. Kle-
men Alexandrijský), ktorí celým srdcom milujú byť ako Boh, 
myslieť ako Boh, hľadieť na druhých tak, ako na nich hľadí 
Boh, ktorí nadovšetko milujú žiť Boží život a konať Božie 
skutky. 

No, nie je to krásne?  

 

Váš Inky 

 

P.S.: Uznávam, že to nie je tak stručné, ako ono „E = mc2“ – 
ale, holt, nikto nie je dokonalý ☺. Na druhej strane, sedem 
strán… nie je až tak veľa, či?  


