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Smäd a malosť hriechu – veľkosť viery – apatheia viery – malosť viery – apatheia  lásky 

Na túto tému by sa viac hodila báseň. Pieseň. Poéma. Ale budeme 
si musieť vystačiť s obyčajným textom… a každý sám v sebe si ho 
premeniť na žitú pieseň… 

Kresťanstvo je paradoxnou synergiou veľkosti a malosti, kedy je 
človek veľký i malý súčasne, bez toho, aby si tieto dve inak proti-
kladné vlastnosti odporovali, naopak, synergicky sa umocňujú a 
obe dosahujú svoj vrchol súčasne. 

ZAČÍNA TO MALOSŤOU HRIECHU 

Pretože hriech, to je vedomie viny. A aj keď „v Kristovi Boh zmieril 
svet so sebou a nepočítal ľuďom ich hriechy“ (2 Kor 5,19 SSV), 
„boli [sme] zmierení s Bohom smrťou jeho Syna vtedy, keď sme boli 
nepriateľmi“ (Rim 5,10 SSV) a tak „pre jeho krv na kríži priniesol 
pokoj všetkému, čo je na zemi aj čo je na nebi“ (Kol 1,20 SSV), 
vina tu stále je. Zoči-voči strašlivej cene, ktorú Boh za nás musel 
ako človek Kristus Ježiš zaplatiť, aby náš hriech a ním spôsobenú 
katastrofu napravil, že totiž „Toho, ktorý nepoznal hriech, za nás 
urobil hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou“ (2 
Kor 5,21 SSV), v nás vyvoláva o to väčší pocit zahanbenia a 
ľútosti, opravdivej zlomenosti nad tým, čo sme spôsobili. Ale to nie 
je jediný dôvod, pre ktorý sa cítime malí a ničotní. 

Hriech nie je len vina. Hriech, to je objektívny stav bytia. Hriech, to 
znamená, že náš život je v skutočnosti antiživotom, existovaním, 
ale nie žitím. „Mzdou hriechu je smrť“ (Rim 6,23 SSV) nie preto, 
že by nás Boh za trest za hriech odsúdil na večnú smrť v Pekle, ako 
si to niekedy myslia niektorí bratia protestanti. Je to tak preto, že 
Boh je Život. Hriech nás od Boha odlúčil. A tak sme podľa svojej 
vôle, napriek Božej vôli a proti Božím zámerom, ostali sami a bez 
života a teda v smrti. Teraz to zisťujeme. Zisťujeme, že sme v 
skutočnosti mŕtvi. Zisťujeme, že všetky naše diela, celý náš „život“, 
ktorý sme doteraz žili, všetko je poznačené touto smrťou hriechu a 
teda bezcenné. Je to podobné pocitu človeka, ktorý všetky peniaze a 
čas vložil do stavby úžasného parného rušňa len preto, aby zistil, že 
za ten čas na trati natiahli troleje a jazdia tam omnoho dokonalej-
šie elektrické rušne a celé jeho dielo je tým pádom úplne zbytočné a 
úplne bezcenné. Aj my zisťujeme, že celý náš doterajší život v 
hriechu je bezcenný, budovali sme sami seba spôsobom, ktorý 
nemá zmysel ani budúcnosť. Sme žobráci. Nemáme nič. Nie sme 
nič. Sme v koncoch. Zničení. Porazení. Nie Bohom. Vlastným 
hriechom. A tak, ako hovorí žalmista: „Z hlbín volám k tebe, Pane;  
2 Pane, počuj môj hlas. Nakloň svoj sluch k mojej úpenlivej pros-
be!“ (Ž 130,1-2 SSV). Aj my voláme a kričíme: „Pane, zachráň 
nás, hynieme!“ (Mt 8,25 SSV), „Ježišu, syn Dávidov, zmiluj sa 
nado mnou!“ (Mk 10,47 SSV). Presne ako žobráci na okraji cesty 
kričia o almužnu a zľutovanie, pretože ničím iným nie sme.  

VEĽKOSŤ VIERY 

V tomto stave zúfalstva a kričania o záchranu nám zaznieva Evan-
jelium, skutočná hudba pre naše uši: „Neboj sa! Vstaň, volá ťa“ 
(Mk 10,49 SSV) tvoj Boh, tvoj Pán a Vykupiteľ! A my bežíme k 
Nemu a On nám zvestuje tú úžasnú novinu: že naša vina je odpus-
tená a naša bieda odstránená, pretože z lásky a prajnosti a veľkory-
sosti nekonečné veľkého a bohatého Boha „dostali [sme] Ducha 
adoptívneho synovstva, v ktorom voláme: "Abba, Otče!"  16 Sám 
Duch spolu s naším duchom dosvedčuje, že sme Božie deti.  17 Ale 
ak sme deti, sme aj dedičia: Boží dedičia a Kristovi spoludedičia“ 
(Rim 8,15-17 SSV). Zrazu nám patrí celé „Kristovo nevyspytateľné 
bohatstvo“ (Ef 3,8 SSV). Doslova cez noc sme sa stali nesmierne 

bohatými, veľkými, milovanými a váženými ľuďmi, veď: 

 sám Boh sa stal mojim Otcom, skutočným, opravdivým a 
milujúcim (Mt 23,9); 
 sám Kristus Vykupiteľ a Pán sa stal mojim bratom a súroden-
com a súčasne Ženíchom a Manželom, privtelil si ma k sebe, aby 
som s Ním bol jedným Telom a jedným Duchom (1Kor 6,15.17), 
aby som bol všetkým tým a mal všetko to, čím je a čo má On sám, 
„prvorodený medzi mnohými bratmi“ (Rim 8,29 SSV); 
 samo Nebo – to, o ktorom Boh kedysi povedal: „Nebesá sú 
mojím trónom“ (Iz 66,1 SSV), to Nebo, o ktorom Písmo hovorí: 
„Nebesia si Pán vyhradil pre seba“ (Ž 115,16 SSV) – tak presne 
toto Nebo sa teraz stalo mojou vlasťou a mojim domovom (Flp 
3,20) a mojim dedičstvom; 
 Božia Rodina sa stala mojou rodinou, pretože do nej som bol z 
Božej milosti a prajnosti krstom (1Kor 12,13) adoptovaný (Ef 
2,19) ako syn Boha Najvyššieho, určený na vládnutie s Kristom 
naveky (2Tim 2,12; Zjv 3,21); 

Neexistuje nič väčšie, než tento dar a toto vyvolenie. Žiadna 
kariéra, žiadna svetská funkcia, žiadna svetská moc, žiadne svet-
ské bohatstvo sa nemôže nijako rovnať tomuto Božiemu daru. Svet 
voči Bohu sa má asi podobne, ako spoločnosť neandertálcov na 
námestí v New Yorku. Môže byť akokoľvek mocná, vzdelaná, mať 
bohatstvo pästných klinov a oštepov – ale jej moc nie je ničím v 
porovnaní s mocou ľudí 21. storočia, ich zbraní a strojov; jej 
najväčšia múdrosť nie je ničím v porovnaní s poznaním a vedo-
mosťami sveta okolo nich a ich pästné kliny a oštepy sú úplne, ale 
úplne nanič, zbytočné, nepoužiteľné, vlastne prekážajúce. Svet vo 
svojom hriechu buduje život, ktorý je smrťou, usiluje o postavenie 
a moc a slávu a bohatstvo, ktoré sú ale len ilúziou a viac príťažou, 
než ziskom. Ale my konečne z Božej milosti dostali sme opravdi-
vé bohatstvo, opravdivý život, opravdivú veľkosť i opravdivú 
lásku v Bohu. Sme na samom vrchole, nič viac a nič väčšie nie-
lenže nejestvuje, ale si to my, ani nik iný ani nevieme a nedoká-
žeme predstaviť, že by niečo väčšie vôbec mohlo existovať. Sám 
Boh nám daroval všetko. A už daroval! Nielen prisľúbil. Už 
daroval! Tak, ako svedčí Kristus: „Kto počúva moje slovo a verí 
tomu, ktorý ma poslal, má večný život a … prešiel zo smrti do 
života“ (Jn 5,24 SSV). A tak, ako to dosvedčujú všetci tí, ktorí boli 
týmto Darom obdarovaní pred nami. 

APATHEIA VIERY 

Tu sa rodí prvá apatheia1: Netúžim viac po sláve sveta, pretože 
Boh ma už oslávil a nekonečne viac. Netúžim po bohatstve ani po 
ničom z tohto sveta, pretože ma obdaroval Boh a v Ňom som 
bohatým a všetko bohatstvo sveta je len ako smeti a odpadky v 
porovnaní s bohatstvom, ktorým sa stal sám Boh, keď sa mi 
daroval z lásky ako Dar nad všetky dary. Netúžim po moci, tento 
iluzórny a slamený svet s jeho ilúziami moci a postavenia mi 
pripadá viac smiešny, než hodný nejakej žiadostivosti. Netúžim po 
uznaní sveta, netúžim po láske sveta (ktorej aj tak schopný nie je), 
netúžim po ničom, pretože všetko toto som našiel v nekonečne 
väčšej miere v Bohu. Svet mi viac nemá čo ponúknuť. Všetky jeho 
kráľovstvá a všetky jeho potešenia a hodnoty mi už nehovoria 
vôbec nič. Presne, ako to možno prvý (ale nie posledný) v deji-
nách odhalil a vyjavil svetu sv. Ignác Antiochijský počas svojej 

                                                           
1 porov. úvahy 455, 456, 458, 460 



cesty k mučeníctvu: „Nič mi nepomôžu svetské radosti ani kráľov-
stvá tohto sveta. Pre mňa je výhodnejšie zomrieť v Kristovi Ježišovi 
ako vládnuť nad končinami zeme. Hľadám toho, ktorý za nás 
zomrel; chcem toho, ktorý pre nás vstal z mŕtvych. Už sa blíži 
chvíľa môjho narodenia. … Moja láska je ukrižovaná, už vo mne 
nehorí oheň lásky k hmote. Je vo mne živá voda, ktorá mi vnútri 
hovorí: „Poď k Otcovi.“ Nemám záľubu v porušiteľnom pokrme 
ani v radostiach tohto sveta. Túžim po Božom chlebe; je ním telo 
Ježiša Krista, ktorý pochádza z Dávidovho rodu, a za nápoj chcem 
krv toho, ktorý je neporušiteľnou láskou.“ 

MALOSŤ VIERY 

Viera, ktorou Boží dar prijímam, je ale súčasne aj zdrojom novej 
malosti. Pretože všetka táto ohromujúca veľkosť, nesmierne bohat-
stvo, svet presahujúce vyvýšenie, všetko toto mám len darované 
Bohom. Nie je to moje. Je to Božie. Svojho som sa úplne zriekol. 
Nemám nič svoje. Len Božie. A dôveru, že Jeho Dar je naozaj 
darom a môžem sa oň opierať s rovnakou, ba väčšou istotou, akoby 
bol môj.  

Je to vlastne ako v každej adopcii: Najprv musí dieťa úplne opustiť 
všetko, čím bolo dovtedy – svoj dom, majetok, prostredie, ľudí, 
všetko – aby sa nasťahovalo do domu svojich nových adoptívnych 
rodičov, kde nič nie je jeho. Všetko patrí im, jeho novým rodičom. 
Úplne vo všetkom sa bude musieť spoliehať len a jedine na nich. 
Ostáva mu len veriť, že k nemu budú dobrí a láskaví a dajú mu 
všetko, čo bude potrebovať a ono sa na nich bude môcť spoľahnúť a 
narábať so všetkým rovnako, akoby to bolo jeho vlastné, aj keď nie 
je, aj keď v skutočnosti mu nepatrí nič a všetko patrí im. 

Aj tu, všetko naše nové bohatstvo, sám náš nový Život – nič z toho 
nie je naše. Všetko je Božie. Nad ničím z toho nemáme žiadnu 
moc. Boh má nad všetkým zvrchovanú moc. Uverením sme zane-
chali doterajší svet. Ako hovorí Pavol: „všetko [som] stratil a 
pokladám za odpadky, aby som získal Krista“ (Flp 3,8 SSV). V tom 
je podstata adopcie. Nemôžeme prijať nové, kým nezanecháme 
staré. Nemôžeme sa nasťahovať k Bohu, kým sa úplne neodsťahu-
jeme zo sveta. „Ani jeden z vás, ak sa nezriekne všetkého, čo má, 
nemôže byť mojím učeníkom“ (Lk 14,33 SSV), vraví Ježiš a nemys-
lí len na peniaze, či hmotný majetok. Myslí všetko: majetok, 
postavenie, zdravie, život, všetko! V tom je podstata viery: risknem 
to! Verím Bohu. Dôverujem Mu. Preto sa dnes vedome a dobro-
voľne zriekam sveta a všetkého, čo v ňom je a čím v ňom som. 
Odteraz som už len „cudzincom a pútnikom“ (porov. 1Pt 2,11) v 
tomto svete smrti a ilúzií. Ale je to ešte viac. Vyžaduje to odo mňa 
odvahu zrieknuť sa túžby čokoľvek vlastniť, čokoľvek mať pod 
svojou kontrolou. Byť naozaj ako adoptované dieťa, ktoré v sku-
točnosti nemá a nekontroluje nič a predsa verí, že z lásky adoptív-
nych rodičov aj keď nemá, má, a aj keď o ničom nerozhoduje, 
rozhoduje, pretože rodičia mu z lásky a prajnosti umožňujú konať 
tak, akoby vlastnilo, i keď nevlastní, akoby malo moc rozhodovať, 
aj keď ju v skutočnosti nemá. Aj my sa vo viere vydávame Bohu 
všanc. Všetko to Bohatstvo, Sláva, Moc, Vlasť Neba,… všetko toto 
je naše a predsa nie je. Stále je to Božie. On nad tým má moc, nie 
my. On to vlastní, nie my. On nám to daroval – ale kedykoľvek 
nám to môže úplne a bez námahy odňať. Môže. Je to tak. Nikdy 
nebudeme mať moc nad tým, čo je čírym darom Božej lásky a 
milosti. Môžeme len veriť, že dokonca aj ak budeme „neverní, on 
ostáva verný“ (2 Tim 2,13 SSV) a že „Božie dary a povolanie sú 
neodvolateľné“ (Rim 11,29 SSV) – ale nemáme žiadnu záruku, 
žiadnu poistku, žiaden mechanizmus, ktorým by sme si niečo z 
toho mohli vymôcť, ak by Boh zmenil názor. Môžeme len veriť, že 
je to tak, ako hovorí. Veriť a vydať sa Mu napospas.  

Sú ľudia, ktorí túto vieru nemajú. Žijú preto radšej podľa zásady: 
„Nič moc, ale je to moje“. Budujú si svoje malé a malicherné 
„kráľovstvíčka“ vo svete a myslia si, že sú naozaj ich, že nad nimi 
naozaj majú moc a že oni sú ich istotou. Aké smiešne a naivné. 
Veď nad všetkým, čo jestvuje, má Boh v skutočnosti rovnakú 

zvrchovanú a ľubovoľnú moc! Aj to pozemské „kráľovstvíčko“ 
máme len ako dar a len z Božej veľkorysej prajnosti, ak by chcel, 
môže nám ho odňať mihnutím oka – alebo nás odňať nášmu 
„kráľovstvíčku“, ako sa to aj stane, keď príde náš čas. Ale napriek 
tomu ľudia v tejto ilúzii žijú: toto je moje, nad tým mám moc, toto 
je istota. Boh, ktovie, či ma vypočuje, ktovie, či sa ma zastane, je 
predsa len nevypočítateľný. Ale môj majetok, peniaze, postavenie, 
moc, vplyv, konexie, sila, zdravie,… to je niečo, čo mám, čomu 
vládnem, s čím narábam, na to sa môžem spoľahnúť! Aké smieš-
ne, že? Musíme byť ochotní zanechať túto ilúziu – a zveriť sa vo 
viere Bohu. V temnej viere (porov. Ján z Kríža) sa zrieknuť 
akéhokoľvek vlastnenia čohokoľvek, akejkoľvek túžby ovládať 
čokoľvek, „aby mal Boh zvrchovanú moc, a nie my“ (2 Kor 4,7 
SSV) – a aby sme tak mohli od Boha prijať to, čo bolo, je a vždy 
bude len a jedine darom, čo nikdy nebudeme nijako vlastniť, ani 
mať zo seba, ani sami ovládať a kontrolovať, ale bude to vždy len 
účasťou na tom, čo vlastní Boh a čím Je Boh. Zrieknuť sa tak 
akejkoľvek istoty, aby sa našou jedinou istotou stal Boh, ktorému 
sme uverili a teda Mu dôverujeme a v tom je naša jediná nádej, 
jediná istota, jediná opora.  

APATHEIA LÁSKY 

Cieľom tohto všetkého je nakoniec vzájomná jednota lásky, ktorá 
je podstatou tohto nového Života v Bohu, ako hovorí Písmo: „Boh 
je láska; a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom“ 
(1 Jn 4,16 SSV). A láska mení aj našu apatheiu: 

 DOTERAZ nám boli veci tohto sveta ukradnuté a ľahostajné a 
ani najmenej sme po nich netúžili preto, že sa nedali nijako a 
ničím porovnať s tým, čo nám daroval Boh. Ba viac, vedome a 
dobrovoľne sme sa odriekli sveta, zriekli sme sa potreby čokoľvek 
vlastniť, o čomkoľvek rozhodovať – „skutočné obrátenie spočíva 
v tom, že už sami nechceme vôbec nič“ (majster Ján Eckhart) –, v 
úplnej vydanosti sme sa vydali „napospas“ Bohu a Jeho vôli, Jeho 
múdrosti, Jeho láske, Jeho štedrosti a prajnosti, aby všetko v 
našom živote bolo už len milosťou a darom od Boha, aby nič 
nebolo z nás, ale všetko z Boha – pretože to je podmienka našej 
adopcie, nášho presťahovania sa do nového Domova v Bohu, kde 
všetko je Božie, všetko je len darované, kde na nič nemáme nárok 
a všetko máme z milosti Boha – a práve preto je Nebo nebom. 

 ALE ODTERAZ máme nový motív a tým je práve láska. 
Zabúdame na seba, pretože sa už o seba nemusíme nijako starať 
ani strachovať, ako vraví Ježiš: „Nebuďte ustarostení o život, čo 
budete jesť, ani o telo, čo si oblečiete.  …  30 Veď toto všetko 
zháňajú ľudia tohto sveta. Váš Otec predsa vie, že toto potrebuje-
te“  (Lk 12,22.30 SSV). Namiesto toho túžime zavďačiť sa Bohu, 
ktorý nás takto obdaroval. Je to túžba našej lásky a vďačnosti voči 
Bohu. A tak znova úplne zabúdame na seba, lebo vieme, že sám 
Boh na nás nezabúda, myslí a nesie nás. On na nás myslí, my už 
na seba nemusíme. Sme tak úplne slobodní sami od seba. Slobodní 
k láske. Konečne. Môžeme sa celou silou upnúť na to, aby sme 
oslávili Krista, oslávili Boha, aby tak, ako On žije pre nás, my sme 
žili pre Neho. Ako On sa stará o naše veci, my sme sa starali o 
Jeho veci – slovami Krista: „hľadajte jeho kráľovstvo a toto [, čo 
vy potrebujete] dostanete [od Neho] navyše“ (Lk 12,31 SSV). Aby 
tak, ako On za nás dal život, my sme dali život za Neho. A v tom 
je jednota lásky, jednota Neba, sama podstata nebeského života 
spasených a oslávených v Nebi, toto vzájomné darovanie sa, kde 
nič nie je vlastnené a všetko je iba prijímané ako dar a dávané ako 
dar v dokonalej láske. Veď sám Boh to takto žije, sám Otec sa 
takto daruje Synovi (porov. Mt 11,27) a sám Syn sa úplne daruje 
Otcovi (porov. Jn 4,34). Viera aj nás oslobodzuje, vedie k slobode 
apathei – aby sme v nej konečne mohli rovnakým spôsobom byť 
milovaní a milovať, byť obdarovaní Bohom a mohli tak (akokoľ-
vek neskutočne to znie) z Jeho lásky a milosti v láske obdarovať 
Boha! 

Váš Inky 


