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neredukovateľná zložitosť – dve vlastnosti – dokonalosť – láska 

Hovoríme svetštinou. A musíme sa naučiť hovoriť nebeštinou.1 
Ako ale nebeština znie? 

Americký biochemik Michael J. Behe je autorom termínu neredu-
kovateľná zložitosť. Označuje ním zhruba toto: Predstavte si, že 
máte bicykel. Postupne z neho odstraňujete všetko, čo nie je úplne 
nevyhnutné na to, aby bol ešte stále bicyklom. Nakoniec sa dostane-
te do stavu, kedy by odobratie akejkoľvek ďalšej veci spôsobilo, že 
bicykel by už viac bicyklom nebol a už by nemohol ako bicykel 
fungovať. Toto je oná neredukovateľná zkložitosť: bicykel vo svojej 
jednoduchosti stále tak zložitý (kolesá, pedále, retiazka, rám,…), že 
keby sa táto zložitosť zredukovala čo len o jedinú ďalšiu vec, už by 
viac nebol bicyklom. 

Aká je neredukovateľná zložitosť Boha? Ktoré všetky vlastnosti sú 
u Boha druhotné a môžeme ich akoby dať stranou – a ktoré, na-
opak, sú základné a keby ich nebolo, už by to nebol Boh? 

Je nám jasné, že vlastnosti ako milosrdný, odpúšťajúci, stvoriteľ, 
prozreteľný,… sa vzťahujú k stvorenstvu a obzvlášť k nám, ľuďom. 
Ale (povedaná po ľudsky) Boh bol Bohom aj vtedy, keď ešte svet a 
človek nejestvovali. Tieto vlastnosti sú teda druhotné. Vyplývajú z 
toho, čím Boh je, ale nie sú základné. Môžeme ich dať stranou. 

Podobne to, že Boh je mocný, večný, všemohúci,… nie sú základné. 
Boh žije určitý model Božieho blaženého života a tento život sa 
zjavne neodvíja od toho, či je večný, alebo v našom svete všemo-
húci. Bol by blažený aj vtedy, keby takým nebol. Takže ani toto nie 
je úroveň onej neredukovateľnej zložitosti Boha.  

Myslím, ži, že Boha ako takého definujú dve vlastnosti, bez ktorých 
by viac nebol tým, čím je: 

DOKONALOSŤ definuje jednotlivé Osoby Trojice ako také. Čo je 
dokonalosť? Stav, v ktorom sme najlepší, akí len môžeme byť. Čo 
ale znamená ono „najlepší“? Myslím, že je to onen stav čistého 
srdca, stav jednoduchosti, kedy je človek, ako by povedal Tolkien 
„z jedného kusa“, v dokonalej vyváženosti, jednote, harmónii, nič v 
ňom ničomu neodporuje, nič ničomu neprekáža, všetko sa dokonale 
dopĺňa a podporuje. Možno lepšie pochopíme na príklade: pred-
stavte si kulturistu. Je veľmi silný, ale len s námahou chodí a rýchlo 
sa zadýcha. Maratónec je zase nesmierne vytrvalý, nikdy sa neza-
dýcha, ale je aj slabý a nepohne ani so zlomkom toho, s čím bežne 
narába kulturista. A niekde v strede je človek, ktorý pestuje funkčné 
fitness: je aj silný, aj vytrvalý, nie tak silný, ako kulturista, ani tak 
vytrvalý ako maratónec, ale obe schopnosti sú v ňom v dokonalej 
harmónii a tak vyvážené, že tvoria jedno funkčné fitness a umožňujú 
mu dokázať veci, ktoré by boli nad sily jedného aj druhého. 

Dokonalosť je aj stav apathei, nezáujmu o čokoľvek mimo seba a 
už vôbec o nejaké súperenie a zápas s niekým iným. Znova: ak 
zajtra nastúpim na olympijský pretek, otrávenie môjho súpera mi 
môže získať zlatú medailu – ale nepridá mi ani tisícinku sekundy k 
môjmu výkonu. Dokonalosť leží len a jedine vo mne. Nemôžem si 
ju kúpiť ako nejakú vec. Môžem sa dokonalým iba stať. Napríklad 
dokonale tretry a sofistikovaný dres nášho olympionika môžu 
zlepšiť jeho čas – ale nijako nezvýšia jeho výkonnosť, čiže dokona-
losť. Dokonalosť si nemusím a ani nemôžem vybojovať na úkor 
iného človeka: to, či niekoho porazím, alebo nie, nijako nezmení to, 
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aký som. Žiť život dokonalosti znamená byť prostý akýchkoľvek 
vášní a túžob ľudí, ktorí usilujú o vlastnenie, či o postavenie, o 
niečo z obvyklej tetrády peniaze, moc, sláva, zábava.  

Dokonalosť je potom zdrojom obrovskej vnútornej radosti – stačí 
si na chvíľu sadnúť a len si predstaviť, aký pocit by to asi bol, byť 
takýmto dokonale vyváženým, dokonale schopným, dokonale 
slobodným, dokonale pokojným a vyrovnaným človekom a žiť 
takýto dokonalý život… a porozumieme aj sami! 

LÁSKA je druhá vlastnosť, ktorú nemôžeme dať stranou, pretože 
ona definuje vzťahy medzi Osobami Trojice. 

Láska na úrovni Trojice znamená delenie sa s dokonalosťou, 
zdieľanie dokonalosti medzi osobami Trojice a zdieľanie aj 
radosti, ktorú dokonalosť vnáša. Láska i dokonalosť sú prepojené: 
Láska má za cieľ zdieľanie dokonalosti a dokonalosť má za cieľ 
svoje zdieľanie v láske. Som dokonalý nielen kvôli sebe, ale 
hlavne preto, aby som túto dokonalosť a jej rozkoš mohol zdieľať 
s milovaným. A milovať milovaného znamená zdieľať s ním to 
najväčšie, čo mám a tým je dokonalosť a jej rozkoš.  

Predstavme si to na lepšie pochopenie ako tanečný pár: Usilujem 
sa byť najdokonalejší možný tanečník nielen preto, že ma to 
napĺňa rozkošou, keď vírim po parkete, ale hlavne preto, aby som 
mohol so svojou partnerkou vytvoriť dokonalý pár, ktorý zavíri 
parketom v dokonalom súzvuku a v neskutočnej rozkoši takéhoto 
tancovania. A, naopak, keď som spolu so svojou partnerkou, obaja 
zanietení a skvelí tanečníci, nepoznáme lepší spôsob, ako vyjadriť 
svoju jednotu lásky a zdieľať svoje „ja“ než spoločne tancovať v 
tomto dokonalom súzvuku a jednote dvoch dokonalostí. 

Myslím, že tieto dve vlastnosti úplne a dokonale definujú Boha. 
Od nich sa odvíja svätosť Boha, ktorá je súčtom a spoločným 
označením Božej dokonalosti a lásky, ako aj ich ovocia, dokona-
lého a 100%-ného dobra, pretože dokonalosť a láska nadávajú ani 
najmenší priestor akémukoľvek zlu, ktoré je vždy aktom sebectva, 
nedostatku a nedokonalosti. 

Láska, túžiaca sa deliť s dokonalosťou je potom motívom stvore-
nia.2 Túžba deliť sa s nami, stvoreniami, so sebou samým – čiže v 
láske s dokonalosťou a jednotou dokonalosti, ktorú láska vytvára – 
je dôvodom a motívom vtelenia. Ani hriech nijako neovplyvnil 
túto túžbu, aj keď ju „donútil“ zaplatiť za naplnenie tejto Božej 
túžby cenou v podobe kríža.3 Z tejto túžby pramení Božie milosr-
denstvo, vernosť, odpustenie, prozreteľnosť a všetko ostatné. 

Naučiť sa hovoriť nebeštinou potom znamená: Zamilovať si Boha 
kvôli Bohu, čiže kvôli tomu, kým sám je. To znamená zamilovať 
si Boží život dokonalosti a jej zdieľania v Trojičnej jednote Troch 
dokonalých Osôb Trojice. Ak ale milujeme takýto spôsob života, 
potom aj sami tak túžime žiť. Túžime byť dokonalí a zdieľať túto 
dokonalosť v jednote lásky s Bohom i s ostatnými ľuďmi. Preto sa 
vedome rozhodujeme, že zanechávame tetrádu sveta a namiesto 
toho si volíme za jediný cieľ tento Boží spôsob života, pretože ho 
milujeme. V tej chvíli začíname skutočne hovoriť nebeštinou. A 
spĺňajú sa na nás slová Klementa Alexandrijského: „Človek sa 
stába Bohom, pretože miluje všetko to, čo miluje Boh.“ 

Váš Inky 
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