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Šokujúci obraz Miroslava Kusého – ale nie zriedkavý! – sterilné pseudokresťanstvo – nebezpeční svätí 

Miroslav Kusý, osobnosť to na Slovensku známa, sám o sebe 
píše: „Pokiaľ som bol veriacim katolíkom, teda tak asi do svojich 
pätnástich rokov tvrdo ma cepovali, že môj pozemský život je len 
prípravou na môj život posmrtný, či večný. Je viazaný na dušu, 
ktorá má božský pôvod. Je viazaný na cirkevný krst, ak má byť 
plnohodnotným životom. Je viazaný aj na posledné pomazanie, ak 
má byť životom spaseným. Dušu môjmu životu na obmedzený čas 
vdýchol samotný Pán Boh. Iba preto je posvätný a treba s ním 
zaobchádzať úctivo. Od toho, ako svoj pozemský život prežijem, 
závisí, či sa ocitnem rovno v nebi s Pánom Bohom, či sa dostanem 
na čakaciu listinu do očistca, alebo sa prepadnem priamo medzi 
pekelníkov. V každom prípade, až po smrti ma čaká ten pravý, 
večný život, aj keď sa môže odohrávať v rôznych destináciách. Aj 
toto bol dôvod, prečo som z cirkvi vystúpil, len čo ma uznali za 
svojprávneho. Môj pozemský život, o ktorý som vtedy najviac stál, 
bol plný predpisov a zákazov. To, čo musím, bolo prevažne 
nepríjemné a nevábivé, a naopak, to, čo nesmiem, ma podnecova-
lo, lákalo, obohacovalo, vzrušovalo. To prvé bola cesta do neba, 
to druhé, žiaľ, do pekla. Ale nebo bolo pre mňa nekonečne vzdia-
lené, bezpohlavné, otravné a cesta doň nekonečne nudná a plná 
zbytočného, absurdného odriekania. Aj muky pekelné boli neko-
nečne vzdialené, ale teatrálne neskutočné, a aspoň cesta doň bola 
plná radosti, dobrodružstva a telesných i duchovných pôžitkov. 
Bola to cesta za zakázaným (prečo?) ovocím poznania. Rozlúčil 
som sa s vierou s predstavou, že katolíci dávajú vo svojej viere 
prednosť inému životu ako ja, teda nie tomuto reálnemu pozem-
skému, hoci len dočasnému, ale akémusi hmlistému posmrtnému, 
no zato večnému. Iba o ten sa celým svojím pozemským plahoče-
ním - aspoň vo svojich modlitbách - usilujú.“  

Tento pohľad na kresťanstvo nás možno šokuje – a možno ani 
nie. V skutočnosti je totiž veľmi rozšírený. Pokiaľ ale hľadáme, 
čo mu vlastne chýba a kde je jeho základný problém, isto ste si 
všimli jednu vec: Kde je v ňom kríž Ježiša Krista? Niet ho tam!  

Samozrejme, nie, že by pán Miroslav Kusý ako „veriaci katolík“ 
(uff) o Kristovom kríži nič nevedel. Obávam sa ale, že pre neho, 
podobne ako pre mnohých iných kresťanov, bol kríž niečím 
veľmi nepatričným, veľmi nepríjemným. Kríž je totiž niečím 
šokujúcim: znamením Boha, ktorý miluje človeka, úplne nepo-
chopiteľne, až pohoršlivo (porov. 1Kor 1,23) a to dokonca až na 
smrť – nielen tú telesnú na kríži, ale dokonca až na tú opravdivú 
smrť, ktorou je Peklo, odlúčenosť od Boha, ako na okamih odha-
ľuje na kríži Ježiš svojim výkrikom „Bože môj, Bože môj, prečo si 
ma opustil?“ (Mt 27,46 SSV). 

Bez kríža Ježiša Krista by bolo možné kresťanstvo zredukovať na 
tú pekne cukríkovo (porov. úvahu 339) – účtovnícku úroveň, akú 
opisuje pán Kusý: žiadne zbytočné emócie. Na jednej strane Pán 
Boh, žijúci ďaleko hore, na Nebi, ponúkajúci odtiaľ bez nejakej 
námahy, či niečoho podobného svoj „produkt“ a tým je Nebo – 
akési „sídlisko“ pre tých, čo zomreli, „nebeský Luník IX“ ak aj 
nie čo do obyvateľstva, tak isto čo do vybavenosti: v podstate v 
ňom nie je nič, žiadne bordely, kasína, obchody, krčmy, nákupné 
centrá, športoviská, žiadna televízia, žiaden internet, zábava, 
kultúra (ak odmyslíme povinný spev pred Božím trónom na 
oslavu narcistického Boha), žiadne vyžitie,... nič. Človek by sa až 
divil, prečo by mal po niečom podobnom túžiť. Možno si to 
uvedomil aj Boh, ktorý – namiesto toho, aby svoje „služby“ v 

duchu kapitalistického myslenia vylepšil a svoj „produkt“ 
zatraktívnil, – iba dodal, že okrem Neba je už len druhá možnosť 
a to Peklo, kde nechá naveky kruto mučiť všetkých, ktorým by 
sa azda v Nebi nepáčilo.  

Na druhej strane sme my, ľudia. Takisto žiadne emócie. Prosté 
účtovníctvo. Slovami amerického zabávača Georgea Carlina 
„Tam hore za oblakom žije neviditeľný muž, ktorý sleduje všetko 
čo robíte, každú minútu každého dňa. A ten neviditeľný muž má 
špeciálny zoznam desiatich vecí, ktoré nechce, aby ste robili.“ 
Ak túto cenu zaplatím – plus chodíme do kostola a tak – Pán 
Boh nám Nebo predá, teda nejaký ten jeden byt v ňom. Ak túto 
cenu nezaplatíme, byt nám nedá a ostáva už len Peklo, „špeciál-
ne miesto, plné ohňa a dymu a mučenia a múk, kde vás pošle žiť 
a trpieť a horieť a dusiť sa a kričať a plakať na večné veky do 
konca času“ (Carlin). Nemusím Boha milovať, vlastne mi môže 
byť celý Boh ukradnutý, ak zaplatím cenu, vyhnem sa Peklu a 
získam Nebo. Ak mi Nebo pripadá pomaly desivejšie ako 
Peklo... no, tak potom cenu nezaplatím, pôjdem do Pekla a v 
podstate sa tam asi nebudem mať o nič horšie, než v tom straš-
nom „Nebi“ Pána Boha.  

A Kríž Ježiša Krista? No, iste, Ježiš za nás vraj zomrel na kríži, 
aby nám do toho Neba otvoril cestu... Obávam sa, že väčšina 
kresťanov neoficiálne a spústa cirkví a denominácií aj veľmi 
oficiálne nerozumie a nechápe tomu, prečo sa to vlastne stalo. 
Ale stalo sa to, veríme tomu, iste... – ale bolo to už dávno. Je to 
už dávno za nami. Ježiš bol iste zatknutý, krivo obvinený (ako 
mnoho iných ľudí pred Ním i po Ňom, zase to nie je niečo až tak 
nezvyčajné), kruto mučený (ale zase nie viac, než mnohí iní 
ľudia), kruto popravený (ale podobne boli aj mnohí iní ľudia), 
zhruba za 24 hodín to mal za sebou (iní sa napríklad v takých 
gulagoch trápili celé roky!)... no ale teraz je to už len minulosť. 
Čosi, čo sa stalo. Ježiš bol za svoju obetu kráľovsky odmenený 
(„zasadol po pravici velebnosti na výsostiach;  4 a stal sa o toľko 
vyšším od anjelov, o koľko vznešenejšie meno zdedil než oni“ 
(Hebr 1,3-4 SSV) – čo sa o fúre chudákov, ktorí nespravodlivo 
trpeli dlhšie ako On a zomreli podobne ako On povedať nedá...) 
a teraz si už len v pohodlí sedí kdesi v Nebi a baví sa vládou nad 
Zemou a podobne.  

Takže, je to ako vo firme: Kdesi hore je top manažment, zložený 
z Boha a z Ježiša Krista, ktorí si užívajú svoj „božské milióny“ a 
vládnu celej firme, čiže svetu. Tam sme zase my, ktorí máme 
stanovené kvóty a podmienky, za akých dostaneme svoju mzdu, 
čiže Nebo. Boha v podstate ani nevidíme, nemáme s Ním ani 
nijaký vzťah, ani nič podobné – celkom ako radový robotník vo 
firme možno ani raz za život nestretne jej generálneho manažéra. 
Boh nás vraj miluje, ale to je dosť ťažko uveriteľné, skôr je to 
taký prísny riaditeľ a sudca „tam hore“. My ho akože tiež vraj 
máme milovať, ale ťažko povedať, za čo vlastne... V skutočnosti 
to ani netreba. Stačí ak splníme oných „desať podmienok“ 
Georgea Carlina a dostaneme svoju výplatu v podobe akejsi 
„minimálnej mzdy“, ktorá nám na večnosť zagarantuje za všetko 
to naše odriekanie a obmedzovanie sa a námahu bývanie možno 
len o niečo lepšie od Pekla, alebo aj horšie. A ak pracovať 
nebudeme a miesto toho si budeme užívať pozemské radován-
ky... – tak potom nás čaká „vyhadzov“ do Pekla, ktoré ale o moc 
horšie od Neba vari ani nebude. Takže možno, ako to mnohí 
„kresťania“ aj naozaj robia, mykneme plecami a povieme si: 



„No čo už, ako Pán Boh dá, tak bude, kam nás pošle, tam bude-
me...“ a moc nás ten rozdiel medzi Nebom a Peklom ani nevzru-
šuje, jedno i druhé je aj tak už jeden a ten istý „záhrobný svet“ a v 
istom zmysle je tam už akoby aj tak jedno, kde skončíme, aj tak je 
to už „po živote“ a po „opustení všetkého“, na čom nám záležalo 
a čo sme tu na zemi žili a užívali si...  

Toľko teda Kusého svet „bez kríža“: sterilné a od všetkého 
zbytočne citového a osobného dekontaminované „kresťanstvo“, 
chladné a šedé ako cyberpunk.  

A ako vyzerá „s Krížom“? 

Kríž zásadne mení všetko. Slovami Pavla: „28 Vieme, že tým, čo 
milujú Boha, všetko slúži na dobré; tým, čo sú povolaní podľa 
jeho rozhodnutia.  29 Lebo ktorých predpoznal, tých aj predurčil, 
že sa stanú podobnými obrazu jeho Syna, aby on bol prvorodený 
medzi mnohými bratmi.  30 A tých, ktorých predurčil, aj povolal, a 
ktorých povolal, tých aj ospravedlnil, a tých, čo ospravedlnil, aj 
oslávil.  31 Čo teda na to povieme? Ak je Boh za nás, kto je proti 
nám?  32 Keď on vlastného Syna neušetril, ale vydal ho za nás 
všetkých, akože by nám s ním nedaroval všetko!?  33 Kto obžaluje 
Božích vyvolencov? Boh, ktorý ospravedlňuje?  34 A kto ich 
odsúdi? Kristus Ježiš, ktorý zomrel, ba viac - ktorý bol vzkriesený, 
je po pravici Boha a prihovára sa za nás?  35 Kto nás odlúči od 
Kristovej lásky? Azda súženie, úzkosť alebo prenasledovanie, 
hlad alebo nahota, nebezpečenstvo alebo meč?  36 Ako je 
napísané: "Pre teba nás usmrcujú deň čo deň, pokladajú nás za 
ovce na zabitie."  37 Ale v tomto všetkom slávne víťazíme skrze 
toho, ktorý nás miluje.  38 A som si istý, že ani smrť, ani život, ani 
anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani 
mocnosti,  39 ani výška, ani hĺbka, ani nijaké iné stvorenie nás 
nebude môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Kristovi Ježišovi, 
našom Pánovi.“ (Rim 8,28-39 SSV). 

Boh už viac nie je anonymný manažér „tam hore“. Ani sudca, 
ktorý mechanicky a neúprosne súdi, či sme hodní výplaty, alebo 
nie. Je Otcom a Ženíchom, vášnivo milujúcim, až na smrť! Je 
povýšiteľom, ktorý túži s človekom zdieľať samého seba, slovami 
Katechizmu: „Nekonečne dokonalý a sám v sebe blažený Boh 
podľa číro dobrotivého rozhodnutia slobodne stvoril človeka, aby 
mu dal účasť na svojom blaženom živote.“ (KKC 1). Takto to tušil 
americký spisovateľ Orson Scott Card, keď v jednom svojom 
diele dumal: „Skuteční bohové by tě chtěli učit být takovou, jací 
jsou sami. Proč to říkal? Jak může vědět, jaký má být bůh? 
Někdo, kdo vás chce učit znát všechno, co zná sám, a dělat 
všechno, co sám dělá – to ve skutečnosti popisoval rodiče, ne 
bohy. … Neřekl jí, co jsou to bohové, řekl jí, co je to dobrota. 
Chtít, aby ostatní lidé vyrostli. Chtít, aby ostatní lidé měli všechny 
dobré věci, které máte vy. A ušetřit je špatných věcí, pokud je to 
ve vašich silách. To je dobrota. Co to tedy jsou bohové? Měli by 
chtít, aby všichni ostatní věděli a měli všechny dobré věci a byli 
dobří. Měli by učit a dělit se a dávat své vědomosti, ale nikdy 
nenutit násilím … aby mi pomohli stát se moudřejší, silnější a 
lepší. I tehdy, když mě přiměli dělat těžké věci, protože věděli, že 
se je od nich musím naučit. I tehdy, když mi působili bolest. To je 
ono. Takoví musí bohové být, pokud nějací jsou. Měli by chtít, aby 
všichni ostatní měli v životě všechno dobré, právě jako dobří 
rodiče.“ (Xenocída). Alebo, už otvorene, slovami filozofa Clauda 
Tresmontanta: „Bůh nechtěl stvořit živou loutku, svoji věc, ani 
šťastného a poslušného živočicha, ale bytosti „k svému obrazu a 
nám podobné" (Gn 1,26). Chtěl stvořit boha … bytosti schopné 
podílet se na jeho životě ve Trojici, na radosti tří tvořících osob 
této svaté Jednoty … podobná jemu, nestvořenému Tvůrci, a 
hodná podílet se na jeho životě a jeho radosti.“ 

To je niečo, čo nás uvádza do rozpakov. My by sme takto nemi-
lovali. Predstava Boha ako veľkého pána, vládcu, kráľa, ktorý si 
zakladá na svojej veľkosti a na tom, aby všetci Jeho veľkosť 
uznávali, primerane ctili a poslúchali Jeho príkazy a rešpektovali 

jeho vládu a moc... to je také ľudské. Tak to robíme my, ľudia. 
To vieme pochopiť aj prijať. Rovnako ako dokážeme prijať post 
„Božieho poddaného“, ktorý si proste na Božom „panskom“ 
splní svoje povinnosti a fajront. Na konci dostane vstupenku do 
nebeského Luníka IX a tým je všetko vyrovnané.  

Ale predstava Boha, ktorý stvorí človeka, nekonečne menšieho 
od seba, ničotného, „vec“, ktorej si Boh môže púhym pomysle-
ním narobiť celé bilióny, zadarmo a bez námahy... a potom 
ponúkne tomuto ničotnému, nič nemajúcemu a na Ňom úplne 
závislému človeku byť ako Boh, byť ako On, povýši ho až k 
sebe, na roveň sebe... a keď sa človek tomu vo svojej bláznivej 
hlúposti vzpiera a dokonca proti Bohu smiešne bojuje a rúha sa a 
popiera Ho a ničí jeho diela na zemi, tak Boh namiesto toho, aby 
ho proste vymazal, tak sa stane aj sám ničotným človiečikom a 
podstúpi samotnú smrť zatratenia len preto, aby toho ničotného 
človiečika predsa len priviedol k sláve zbožštenia? Pričom on 
sám, Boh, z toho nič nemá, vôbec nič, len poníženie (stať sa 
Ženíchom niekoho tak ničotného a bezvýznamného, ako človek! 
Dokonca sa takýmto človiečikom stať!) a potom už len bolesť a 
utrpenie... no, dáva nám to ľuďom zmysel? Pri všetkej úcte, 
potopa, v ktorej Boh ľudstvo proste utopí ako nejaké mačence, či 
otravné mravce faraónske v kuchyni, nám pripadá omnoho 
bližšia a logickejšia, než „bláznovstvo kríža“ (porov. 1Kor 1,23), 
v ktorom by Boh za cenu seba zachraňoval človeka...!  

A potom je tu cena... je nám jasné, že ak Boh sa uchádza o nás 
ako Ženích o nevestu a platí za nás svojou vlastnou krvou (Ef 
5,25) v láske, ktorá ide až do úplnej krajnosti (Jn 13,1) vyprázd-
nenia a zrieknutia sa samého seba (Flp 2,7) – potom ak by sme 
náhodou chceli prijať Boha za Ženícha a naozaj sa nevestou stať 
a nechať sa pozdvihnúť až k výšinám nekonečného Božstva... 
tak na toto už nestačí ono firemné „nerob tých desať vecí a v 
nedeľu choď do kostola“! Tu už treba, aby nevesta odpovedala 
rovnako, láskou, ktorá ide rovnako až do krajnosti, láskou 
ochotnou dať a obetovať pre Ženícha všetko! Inak by to už nebol 
vzťah a ona by nebola nevestou a teda partnerom na jednej 
rovine darovania sa so Ženíchom! Ako hovorí Pavol: „mám 
záľubu v slabostiach, v potupe, v núdzi, v prenasledovaní a v 
úzkostiach pre Krista“ (2 Kor 12,10 SSV), pretože práve vtedy 
sa v láske pripodobňuje Ženíchovi, ktorý dáva a podstupuje 
všetko až do úplnej krajnosti a stáva sa s Ním tak v láske jeden! 

Takto to vidíme u svätých: žiadni zamestnanci, ale vášniví 
milovníci Krista-Ženícha. A „odmenení“ Bohom nie niečím 
bezkrvným a hmlistým, ako to pripadá pánu Kusému, ale šťavna-
tou plnosťou jediného opravdivého Života, toho Božieho! 

Napriek tomu mnoho ľudí toto všetko desí. Aj predstava Boha, 
ktorý skutočne miluje, aj nevyhnutná požiadavka na nevestu, 
totiž milovať rovnako... 

Preto radšej potichúčky kríž ignorujú, ako niečo minulé, niečo, 
čo tu bolo, ale to je minulosť. Je to pre nich poučka, „pravda 
viery“, ale nie realita. Namiesto Ženícha sa snažia vidieť iba 
riaditeľa a manažéra. Namiesto manželstva a zbožštenia iba 
akúsi firmu. Namiesto vášnivého života lásky iba šedivé a nie 
veľmi nadšené dodržiavanie oných „desiatich vecí“ a, iste, v 
nedeľu do kostola. A to všetko aj za cenu toho, že z Neba robia 
čosi fádne, šedivé, hmlisté, nie veľmi odlišné od Pekla. A 
vlastne, majú pravdu. Toto je Peklo. Takýto život, takýto vzťah 
k Bohu, takéto videnie Boha a sveta a života a spásy cez šedivé a 
bezútešné okuliare hriechu – to je Peklo! Skutočné a opravdivé! 
Niet sa preto čo diviť, že týmto ľuďom aj „Nebo“ pripadá ako 
Peklo – v skutočnosti totiž namiesto Neba stále hľadia na Peklo 
a aj keď hovoria „nebo“, v skutočnosti stále hovoria o Pekle... 
Smutné. Smutné, že ich strach a nedôvera im nedovolia vidieť 
veci inak – také aké sú. Smutné a tragické... 

Váš Inky 


