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Prečo láska? – čo miluje Boh? – limity viery i nádeje – čo miluje kresťan? – takže v praxi...? 

Dnes skúsme nejako zakľúčiť naše posledné dve úvahy. A začnime 
tým, že sa znova poohliadneme za príbehom o našom Janovi alias 
Giovannim IX. z Volturie...  

Kde bolo, tam bolo, bol raz jeden Jano. A ten Jano sa stal princom 
Volturijským, spoluvládcom kniežaťa Giovanniho VIII. a budúcim 
vládcom celej Volturie. Kvôli tomu sa tvrdo pripravoval a učil sa 
ako jazyku, tak umeniu etikety, diplomacie, hospodárstva, právu i 
administratíve. Kvôli tomu opustil svoju rodnú dedinu s rodnou 
chalupou a so všetkým, čo žil a čo poznal. Odmenou sa mu stala 
moc, sláva, bohatstvo, luxus a všetko ostatné, čo bohatý dvor 
kniežaťa poskytoval – obzvlášť svojmu dedičovi. Bolo by to všetko 
úplne nádherné, sen ako z rozprávky, keby... keby to všetko Jano 
srdečne neznášal! Teda, nie všetko! Iste nie. Miloval dobré jedlo. 
Miloval luxus paláca. Miloval rýchle autá, ktorá mal po ruke i 
súkromné lietadlo. Dovolenky na plážach kdekoľvek vo svete. 
Miloval moc, ktorú mal i úctivosť, ktorú mu preukazovali všetci 
ostatní. To miloval. Ale súčasne nenávidel celé to správcovanie, 
politikárčenie,... etiketa ho zvierala ako železná panna v osviete-
neckej mučiarni. Ministri, správcovia,... čísla a grafy... zákony... 
parlament... frakcie... toto ho srdečne otravovalo. Jano bol pôvo-
dom murár. Človek, ktorý mal radosť z toho, že robil vlastnými 
rukami a že za ním ostávalo niečo pekné, niečo hmotné, niečo, čo 
bolo vidieť, čo sa dalo nahmatať rukami. Ale teraz...? Len spústa 
slov a záplava právnych kľučiek, nacvičené úsmevy, zákerné intri-
gy... navyše ani samotní Volturijčania mu neučarovali... pripadali 
mu takí nejakí... divní. Nie, nezvykol si na nich. A toto všetko vrhalo 
temný tieň aj na to ostatné. Autá... pláže... jedlo... stávali sa pre 
neho len spôsobom, ako unikať pred tým, kým sa stal: Giovannim 
IX., budúcim vládcom Volturie. A vedel, že je len otázkou času, 
kedy Volturia usúdi, že nie je schopný túto funkciu niesť... a pošlú 
ho preč, s úctou, slušne, ale preč. 

A toto bol problém, dilema, z ktorej nijako nevedel von: na jednej 
strane by mu to pripadalo ako prepustenie z väzenia – ale na 
opustený ostrov! Zvykol si na luxus a všetko to bohatstvo a slávu a 
prestíž. Už mu bolo jasné, že bez neho žiť nedokáže. Ak by sa ho 
musel zrieknuť a vrátiť sa k životu chudobného, malého, bezvý-
znamného človiečika, strateného kdesi na periférii sveta, do smrti 
by smútil za tým, čo všetko vo Voltúrii zanechal a už nikdy by si 
život bez toho strateného vychutnať nedokázal... Ale podržať si to 
mohol len za jedinú cenu – a tá ho dusila ešte viac! K čomu mu 
bude všetko to bohatstvo a luxus a postavenie a moc, ak do konca 
života bude žiť ako väzeň zavretý v temnej kobke, zovretý v reťa-
ziach, ak bude chradnúť, upadať do depresie, zúfať si... stále viac a 
stále hlbšie... až ho to nakoniec zabije? 

A najhoršie bolo, že z toho nevedel nájsť vôbec žiadne východisko... 
Ach, nech je prekliaty deň, keď to prekliate auto s tým prekliaty 
advokátom zastalo pred jeho chalupou a vytrhlo ho z jeho jednodu-
chého, ale stále šťastnejšieho života! 

Nuž, myslím, že práve takto nejako „funguje“ Peklo: na jednej 
strane je v nás túžba po Božej blaženosti, dychtíme a smädíme po 
nej a bez nej nevieme byť šťastní. Ale súčasne je v nás niečo, čo 
nám ju otravuje, niečo, čo nám znemožňuje žiť Boží život s Bohom 
a v Bohu a ak sa o to aj pokúsime, tak nás to naplňuje bolesťou a 
utrpením. A tak sme v bezvýchodiskovej situácii, pretože žiť s 
Bohom je pre nás utrpenie a žiť bez Boha je pre nás tiež utrpenie, 
ale to prvé je ešte väčšie. A tak volíme utrpenie pre nás menšie: 

Peklo, ďaleko od Boha a od Jeho Tváre. Peklo bolesti a utrpenia 
túžby po Bohu a Jeho blaženosti, ale ešte väčšieho strachu, odporu 
a bolesti z Božieho života, bez ktorého nie je možné Božiu blaže-
nosť žiť a pred ktorým celou silou unikáme ako pred neznesiteľ-
ným bremenom... a niet z toho žiadne východisko! 

Teda, okrem jedného. A tým je láska.  

Vieme to aj z našej pozemskej skúsenosti: Stráviť celý deň s 
človekom, ktorého milujeme, to je nebo, obrovská radosť! Ale 
prežiť ten istý deň a s tým istým človekom, ak ho nemilujeme, ba 
ak nás dokonca otravuje – tak to je presný opak, to je peklo! V 
manželstve sa to prejavuje práve tým: že alebo sa manželia naučia 
jeden druhého milovať a budú žiť šťastne a radostne až do smrti; 
alebo sa to nenaučia – a po bolestnej agónii od seba utečú preč, 
rozvedú sa a skončia to, lebo sa pre nich manželstvo stalo pek-
lom... 

V našom príbehu o Janovi tiež o jeho šťastí rozhoduje láska. Ak si 
zamiluje svoj úrad, svoju službu, krajinu, ktorej slúži aj ľud, 
ktorému vládne a dokonca nájde zaľúbenie v prefíkanej diploma-
tickej hre a vychutná si ju – tak bude šťastný do konca života! Ak 
sa to nenaučí – tak toto všetko ho nielenže neurobí šťastným, ale 
sa to zmení na ohromné bremeno, ktoré ho pritlačí, prigniavi, 
nedovolí mu dýchať – a on sa pred ním zachráni jediným možným 
spôsobom: utečie preč a do konca života bude žialiť nad tým, čo 
všetko za sebou pri tomto úteku zanechal, ale nebude si môcť 
pomôcť, lebo ak to nezanechá, zabije ho to úplne! A tak pre neho 
život bude mať už len dve alternatívy: Väčšie Peklo Volturie, pred 
ktorým bude utekať do Menšieho Pekla kdekoľvek mimo nej... 

O Bohu to platí obdobne. Otec, Syn aj Duch Svätý tvoria „neko-
nečne blažené“ (porov. KKC 1) spoločenstvo Trojice. Prečo? 
Pretože sa milujú. Nekonečne a dokonale. V tejto láske sa Otec 
úplne celý daruje Synovi aj Duchu. Ale súčasne ich celých, 
bezvýhradne a bezpodmienečne, s celou svojou otvorenosťou a 
láskou aj prijíma, víta, objíma, takých, akí sú, bez najmenšej 
výhrady, najmenšieho odporu, najmenšieho odmietnutia čohokoľ-
vek. Miluje ich teda nielen v akte darovania sa, ale aj v akte 
prijatia. Darovaním robí šťastných Ich. V prijímaní zase oni a ich 
prítomnosť robí šťastným Jeho. Tak nejako by sme to mohli 
povedať. Rovnako to potom platí aj o Synovi aj o Duchu vo 
vzťahu k Otcovi aj navzájom. Výsledkom je, že sú dokonale 
šťastní a blažení, veď žijú v dokonalej jednote lásky s osobami, 
ktoré zbožňujú, milujú, ktorými sú fascinovaní – a môžu im v 
dokonalej láske a oddanosti slúžiť a úplne celí sa im darovať – a 
táto láska je rovnako úplne a dokonale opätovaná! Čo viac by ešte 
bolo možné k tomu pridať? Nič, vôbec nič! Výsledkom je „Neko-
nečne dokonalý a sám v sebe blažený Boh“ (KKC 1).  

Ak by tam táto láska nebola – nebola by ani blaženosť. Bez lásky 
by ostali len tri osoby, lezúce si na nervy, otravujúce sa, trpiace 
týmto spoločenstvom, stále jedovatejšie, stále hnevlivejšie, nená-
vistnejšie,... jednota Trojice by sa rozpadla a Boh by prestal byť 
Bohom a samo Nebo by sa stalo peklom... Mimochodom, presne 
toto je genéza Diabla: Tvora, ktorý si Boha nezamiloval, ktorému 
Boh liezol na nervy, otravoval ho, prekážal mu... tvora, ktorý si vo 
svojej jedovatosti zvolil rozdelenie... a tak si stvoril Peklo, opak 
Trojičnej blaženej jednoty lásky: nekončiacu vojnu rozdelenia, 
stav pýchy, filautie, sebectva, a to všetko v agónii bolesti a utrpe-
nia... Aj pre neho má jeho večný život už len dve alternatívy. Útek 



pred (pre neho) väčším peklom Neba a Trojice do menšieho pekla, 
ktorým je Peklo, temné miesto ďaleko od Boha i od strašlivého Jasu 
Jeho Tváre... Strašná to predstava, že? Utekať k bolesti a utrpeniu 
ako k jedinému útočisku pred ešte väčšou bolesťou a utrpením, 
ktoré mohli pritom byť našou večnou a nekonečnou blaženosťou! 

Teraz už chápeme, prečo sv. Klement Alexandrijský hovorí: „Člo-
vek sa stáva Bohom, pretože miluje všetko to, čo miluje Boh.“  

Uveriť, že sme Božie deti a Boží dedičia a že sme sa stali Kristom a 
prijať túto identitu je nesmierne dôležitá vec. Bez nej sa dielo spásy 
v našom živote ani len nezačne. Nemôže. Ale na spásu sama viera 
nestačí. Veď „aj diabli veria, a trasú sa“ (Jak 2,19 SSV), vedia, že 
sú Bohom prijatí a ustanovení za Božích synov (porov. Job 1,6; 
2,1) – a celým srdcom to nenávidia, neznášajú, táto Božia láska a 
prajnosť i vernosť ich neskutočne mučia, ako vraví sv. Izák Sýrsky: 
„Bylo by nesprávné si myslit, že hříšníci v gehenně jsou zbaveni 
Boží lásky... Láska… je dána všem. Ale moc lásky působí dvěma 
způsoby: trýzní hňšníky, ...ale stává se zdrojem radosti pro ty, kdo 
zachovávali její povinnosti.“ Preto Pavol hovorí, že viera sama bez 
lásky je nám nanič: „Keby som mal takú silnú vieru, že by som 
vrchy prenášal, a lásky by som nemal, ničím by som nebol“ (1 Kor 
13,2 SSV) a inde: „ani obriezka nič neznamená, ani neobriezka, ale 
viera činná skrze lásku“ (Gal 5,6 SSV).  

To isté platí aj o nádeji. Je skvelé vedieť, že na nás čaká Vlasť a 
Trón a Rodina a Otec a Sláva a Život... ale ak to nemilujeme? Ak 
po tom netúžime? Ak je nám to dokonca cudzie, odporné? Ak 
miesto toho milujeme svet, milujeme hriech, je nám drahé naše 
sebectvo a milá naša pýcha a milujeme svoj majetok a bohatstvo a 
rozkoše a radovánky tohto sveta... čo potom? Nebude pre nás Nebo 
v skutočnosti desivou hrôzou? Ako píše ateista Isaac Asimov vo 
svojej naivite, ale zato úprimne: „Nech sú muky pekla akékoľvek, 
myslím že nuda v nebi by bola ešte horšia.“ A nebola by smrť pre 
nás namiesto vytúženého návratu domov strašlivým Damoklovým 
mečom nad našou hlavou, pred ktorým by sme vlastne celý život 
len všemožne unikali vediac, že aj tak neunikneme...? Bez lásky 
nádej nemôže byť nádejou, stáva sa hrozbou, prízrakom, jedom a 
otravou a tieňom na pozadí nášho života... Je to zákonité, ako 
postrehol už Jakub: „Cudzoložníci, neviete, že priateľstvo s týmto 
svetom je nepriateľstvom s Bohom?! Kto teda chce byť priateľom 
tohto sveta, stáva sa nepriateľom Boha“ (Jak 4,4 SSV). Alebo 
slovami Ježiša: „Dávajte si pozor, aby vaše srdcia neoťaželi obžer-
stvom, opilstvom a starosťami o tento život, aby vás onen deň 
[odchodu zo sveta] neprekvapil“ (Lk 21,34 SSV). Prečo by nás mal 
prekvapiť? Tí, ktorí túžia po Vlasti, ho túžobne očakávajú, plní 
bdelosti. Keď príde, radostne ho vítajú. Ale tí, ktorí milujú svet... a 
pre ktorých je Vlasť hrozbou a smrť stratou a koncom všetkého, čo 
milujú... tí pred týmto Dňom celý život unikajú, skrývajú sa, snažia 
sa naň nemyslieť, nevidieť ho... a keď príde, príde u nich naozaj 
nečakane, nepozvane, nechcene, prekvapivo a nevítane, vskutku 
ako zlodej, pretože im nič neprinesie, ale zato všetko, čo milujú, im 
zoberie... a tak to, čo malo byť požehnaním, sa im stane kliatbou, 
život sa im stane smrťou a dar sa im stane pohromou, ako vraví 
Písmo: „Lebo, hľa, deň prichádza, blčí ako pec a všetci namyslenci 
a všetci, čo páchajú bezprávie, budú plevou. Deň, ktorý prichádza, 
ich spáli - hovorí Pán zástupov, a nenechá z nich ani koreň, ani 
konár.  20 Vám však, ktorí sa bojíte môjho mena, vyjde slnko spra-
vodlivosti, ktoré má na krídlach uzdravenie“  (Mal 3,19-20 SSV).  

A to nás privádza k láske. A začíname si uvedomovať jednu vec, 
veľmi dôležitú vec, podstatnú vec! Že totiž našou úlohou na zemi a 
v tomto živote je nielen uveriť, nielen prijať Božiu nádej, nielen sa 
naučiť od Krista spôsobom, mysleniu, životu i skutkom synov a 
dcér Boha, aby sme tak boli pripravení a zrelí na život v Nebi, čiže 
v Bohu, čiže v Trojici. My musíme ešte jedno: Musíme sa naučiť 
všetko toto milovať, musíme si všetko toto zamilovať! 

Ak si nezamilujeme Boha „celým svojím srdcom, celou svojou 
dušou a celou svojou mysľou“ (Mt 22,37 SSV) – ako by sme mohli 

byť súčasťou blaženého života Trojice, v ktorom každá z osôb 
Trojice práve takto miluje, práve takto sa dáva ostaným osobám a 
práve takto prijíma ostatné osoby – a presne takto potom sama 
Trojica miluje, dáva sa i prijíma v Kristovi aj mňa samotného? 
Bez tejto lásky sa pre mňa Trojica stane presne tou Asimovovou 
„nudou“ – ba viac, trýzňou, otravou, bremenom, áno, peklom! 

A ak nebudem „milovať blížneho ako seba samého“ (Mk 12,33 
SSV) – čiže v podstate rovnako radikálnou láskou, v ktorej sa 
spolu s Trojjediným budem každému bratovi a sestre v Rodine 
Neba úplne celý darovať a súčasne ho úplne celého bezvýhradne a 
bezpodmienečne prijímať – ako by som mohol v Nebi žiť? Nestalo 
by sa pre mňa bez tejto lásky zase len otravou, bremenom, prízra-
kom, miestom plným neskutočne nudných, otravných „bytostí“, 
ktorým nerozumiem a ktoré ma týrajú už len samou svojou nanu-
cujúcou sa prítomnosťou a tou ich otravnou „láskou“, ktorú 
nechcem, nepotrebujem, ktorú odmietam,... a teda by pre mňa zase 
neboli peklom? 

A ak si nezamilujem lásku samotnú, ak si nezamilujem milovanie 
samotné, ak nebudem milovať darovanie sa a milovať prijímanie 
milovaného – ako by som to mohol dokázať? Veď ak by vo mne 
ostalo sebectvo, či pýcha – nestala by sa „láska“ iba povinnosťou? 
A nie je povinnosť bremenom? A nie je bremeno únavné a ubíja-
júce? Nestalo by sa potom samo Nebo, sám Život Boha takýmto 
bremenom – a teda peklom? 

Preto hovorí Klement: „Človek sa stáva Bohom, pretože miluje 
všetko to, čo miluje Boh.“ Nestačí uveriť. Nestačí dúfať. Nestačí 
poznávať Krista a napodobňovať Ho. Musíme si toto všetko ešte 
opravdivo a úplne zamilovať, urobiť to svojou životnou láskou a 
životnou pasiou práve tak, ako je láska láskou a pasiou Boha – až 
natoľko, že Boh je láska a láska je tak priam a skutočne a naplno 
podstatou Jeho samotného! Aj my sa po Jeho vzore musíme 
láskou doslova stať: „Cieľ nášho života spočíva v plnení Pánových 
prikázaní: Milovať Boha, milovať svojho blížneho. Ak žijeme tento 
príkaz celým srdcom, celou dušou, celým duchom, budeme zbož-
štení, budeme podobní Kristovi. Boh je láska (l Ján 4, 16), Boh je 
svetlo. Človek stvorený na Jeho podobu musí sa stať úplne láskou, 
úplne svetlom“ (Jean Yves Leloup). 

A toto je náš vrcholný údel a úloha tu, na zemi. Veď odkiaľ 
inakadiaľ a ako inak by sa v nás mohla táto láska objaviť, než tak, 
že ju v sebe starostlivo vybudujeme a vypestujeme? Ako nás 
povzbudzuje a volá Písmo: „Usilujte sa o lásku... aby vaša láska 
čoraz viac rástla...“ (1 Kor 14,1; Flp 1,9 SSV) 

Táto láska potom ostáva naveky, ako hovorí Pavol: „Láska nikdy 
nezanikne. Proroctvá prestanú, jazyky zamĺknu a poznanie pomi-
nie.  9 Lebo poznávame len sčasti a len sčasti prorokujeme.  10 Ale 
keď príde to, čo je dokonalé, prestane, čo je len čiastočné“ (1 Kor 
13,8-10 SSV). Nádej sa jedného dňa naplní a skončí, už viac 
nebude nádeje tam, kde sa naplnila, „lebo kto dúfa v niečo, čo 
vidí“ (Rim 8,24 SSV)? Aj viera jedného dňa skončí, keď už 
budeme všetko v plnosti vidieť a žiť a vieru nahradí istota vlastne-
ného a naplno odhaleného, ako opäť vraví Pavol: „[Teraz] žijeme 
vo viere, a nie v nazeraní... vidíme len nejasne, akoby v zrkadle, 
no potom z tváre do tváre. Teraz poznávam iba čiastočne, ale 
potom budem poznať tak, ako som aj ja poznaný“ (2 Kor 5,7;  1 
Kor 13,12 SSV). Ale láska – tá ostáva naveky. Ona robí Nebo 
nebom. Bez nej sa Nebo stáva peklom – a Peklo útočiskom pred 
peklom Neba pre tých, ktorí nemilujú. Pretože „kto nemiluje, 
ostáva v smrti“ (1 Jn 3,14 SSV). Amen. 

Váš Inky 


