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Pavlovo provokatívne vyjadrenie – rôzne podoby svätosti – svätosť v kresťanstve 

Väčšinou na svätosť pozeráme ako na niečo mimoriadne, niečo, čo 
možno – ak vôbec – dosiahneme niekedy na sklonku života. Určite 
by sme sami o sebe nikdy nepovedali, že sme svätí a ani o nikom 
inom by sme nepredpokladali, že to môže o sebe povedať. Veď kto 
už len môže tvrdiť, že je svätým? V skutočnosti – napríklad sv. 
Pavol, keď vo svojom liste píše: „Sami ste svedkami aj Boh, ako 
sväto, spravodlivo a bezúhonne sme sa správali voči vám veriacim“ 
(1 Sol 2,10 SSV). Alebo Peter: „Keď sa toto všetko má tak rozply-
núť, ako sväto a nábožne musíte žiť vy,  12 čo očakávate túžobne 
príchod Božieho dňa“ (2 Pt 3,11-12 SSV). Obaja dohromady tvrdia, 
že nielen oni sami sväto žijú, ale aj ostatní kresťania majú žiť úplne 
samozrejme sväto – a preto ich tak aj titulujú: „Pavol, z Božej vôle 
apoštol Krista Ježiša, a brat Timotej  2 tým svätým a veriacim 
bratom v Kristovi, čo sú v Kolosách: Milosť vám a pokoj od Boha, 
nášho Otca“ (Kol 1,1-2 SSV). Je teda svätosť niečo bežné, normál-
ne a prirodzené? Alebo by aspoň mala byť? 

Byť svätý – v pôvodnom hebrejskom zmysle slova – znamená byť 
zasvätený Bohu, patriť Bohu, byť oddelený pre Neho a byť tak 
Božím vlastníctvom, patriť na „Božiu polovicu“ reality. Tento 
postoj, ak sa nad tým zamyslíme, je úplne bežným všade okolo nás. 
Svet je plný svätých ľudí. Akurát, že vzhľadom na iných bohov a v 
rámci iných náboženstiev. 

Vezmite si napríklad človeka, ktorého bohom je jeho telo, to, ako 
vyzerá, sila, kondička, postava… Oddane slúži tomuto svojmu 
bohu. Nikdy nezje nič nezdravé. Jedlo má presne rozrátané na 
dávky a gramy podľa nutričných a kalorických hodnôt a nosí si ho 
so sebou v plastových pixliach, aby ho mohol vybaliť a zjesť presne 
podľa časového plánu, hoci aj uprostred rande v reštaurácii, ako 
spomína istá žena. Nikdy nevynechá tréning a do fitka chodí 
častejšie a oddanejšie, než mnohý katolík do kostola. Trénuje do 
zlyhania a vychutnáva si, keď ho po dobrom tréningu všetko bolí. 
Denne tak trávi hodiny a svoje peniaze investuje do rôznych proteí-
nov a gainerov a aminokyselín… číta časopisy s touto tematikou, 
kupuje knihy na túto tému, platí si osobného trénera, permanentky 
do fitka, členské v SAKST… priatelí sa s ľuďmi, ktorí makajú a 
myslia podobne a tvoria spolu skutočnú partiu… Je dokonalým 
príkladom svätého človeka vo fitness náboženstve a fitness cirkvi. 

Iný človek miluje hory a turistiku a ona je jeho bohom. Nemá 
problém využiť každú chvíľku voľného času (a všetky peniaze, 
ktoré si od úst odtrhne) na to, aby si platil cestovné a členské v 
JAMES a aby si zháňal dokonalú výstroj a spolu s inými podobný-
mi tvoria partiu, ktorá už len čaká, kedy obuje vibramy a beží kamsi 
na štíty, či dokonca na horolezecké dobrodružstvo a z času na čas 
na skutočnú expedíciu kamsi za hranice. Nie sú aj títo ľudia sku-
točnou cirkvou horskej turistiky a horolezectva a nie sú v tomto 
náboženstve opravdivo svätí? 

Ďalší človek miluje jedlo a pitie a konzum. Toto je jeho boh. Doň 
vráža všetky svoje peniaze, svoj čas, nemá problém hodiny venovať 
vareniu a pečeniu, alebo ťažké peniaze do kulinárskych zážitkov vo 
vybraných reštauráciách, popíja dobré vínko, fajčí kvalitné cigar-
ky… Nevadí mu, že tomu obetuje svoje telo a jeho kondíciu. 
Nevadí mu nadváha, nevadí mu vysoký tlak, nevadia mu následky. 
S radosťou oželie fitko aj hory. Doma má vlastné hory kuchárskych 
a iných podobných kníh, pozná všetky nákupné centrá a reštaurácie 
v okolí a priatelí sa s ľuďmi podobného zmýšľania, s ktorými sa 
stretávajú pri jedle, nad grilom, pri pive… je skutočným svätcom v 
cirkvi a náboženstve jedla a pitia a všakovakého konzumu. 

Iste, pre vyznávačov boha fitness a boha horolezectva je ťažkým, 
smrteľným hriešnikom, ktorý sa zrieka bohov sily a hôr v prospech 

jedla a je preto ohavný a tučný a nezdravý! Hrôza! Ale zase pre 
neho sú vyznávači bohov sily a hôr takisto ťažkí a smrteľní hrieš-
nici, ktorí sa zriekajú radostí a potešenia z jedla a pitia a ostatných 
rozkoší života kvôli bláznivému behaniu po horách, či hekaniu v 
búcharni, kde rinčí samé železo a niet tam ani kečupu, nieto vínka 
– a tak prehajdákavajú svoje životy a raz na to vari aj umrú! 

Ako sme teda zistili, svätosť je vari najbežnejšia ľudská vlastnosť. 
Všetci títo – ako aj ostatní, napríklad vyznávači boha úspechu, 
ktorí aj šestnásť hodín denne drú na svojej kariére a na biznise a 
na ziskoch a obetujú tomu všetko a na nič iné nemajú čas; alebo 
vyznávači boha moci, ktorí sa vášnivo venujú politike a nevadí im, 
že na ceste za mocou obetujú normálny život, vkladajú tam všetok 
čas, podriaďujú tomu všetko, ešte aj to, ako sa obliekajú, kde 
bývajú, svoju rodinu, len aby v náboženstve moci a politiky 
uspeli,…; sluhovia boha majetku, ktorí rovnako oddane slúžia 
svojmu domu a záhrade a trávnikom a autu a altánkom… – všetci 
robia tú najprirodzenejšiu vec na svete: idú bez okolkov za tým, o 
čom uverili, že je to pre nich to najlepšie a čo milujú a sú ochotní 
tomu slúžiť. 

Čo je teda divné na tom, že aj kresťania sú rovnako svätí? Uverili, 
že Ježiš je Boh a Spasiteľ, lebo je to tak a fakty nepustia. Uverili 
jeho sľubom. Chcú žiť ako Boh, byť zbožštení v Nebi. Ba už 
teraz, na zemi, milujú Boží spôsob života, založený na slobode, 
radosti z dokonalosti a rozkoši z jej zdieľania v jednote komunity. 
Čo je divné na tom, že do toho úplne rovnako vkladajú všetok svoj 
čas? Všetky svoje sily? Peniaze? Zdroje a prostriedky? Že majú 
domy plné kníh o Bohu a čítajú podobné časopisy? Že denne 
poctivo trénujú nové myslenie, cvičia modlitbu a askézu? Že sa 
priatelia s ľuďmi, ktorí usilujú o to isté a pravidelne a radi sa 
spoločne schádzajú, v kostole ale aj po domoch, či na iných 
podujatiach? Veď je to tá najnormálnejšia vec na svete! 

Vyznávačom ostatných náboženstiev to bude pripadať, samozrej-
me, hlúpe. Modliť sa namiesto tréningu? Postiť sa namiesto 
vychutnania si dobrého jedla a pitia? Ísť do kostola a k eucharistii 
namiesto výletu na Lomničák? Mať nejaké škrupule ohľadom 
etiky a morálky a rozhadzovať peniaze na veci, odkiaľ nekynie 
zisk, ani kariérny postup? Nestavať sa na obdiv a nevytĺcť z toho, 
čo robia, politický kapitál a moc? To je fanatizmus! To je bláz-
novstvo! To je hriech! Strašný hriech! Fuj, preč, čím ďalej preč od 
kresťanov! 

Ale podobné je to aj z opačnej strany. Mrhať časom na svoje telo 
viac, než je pre bežné zdravie a kondičku nutné? Byť otrokom 
jedla a pitia? Bažiť po moci? Po sláve? Po adrenalíne? Načo? K 
čomu? Nie je Boh omnoho lepší? Už teraz? Tu? A to nehovoriac o 
tom, čo bude potom? Kto by už len bol takým bláznom, aby Boha 
vymenil za bôžikov, radosť života s Bohom za tieto biedne na-
hrážky? Veď to by bolo bláznovstvo! Fanatizmus! Hriech, presne 
tak, smrteľný hriech ako ho definuje Katechizmus: „Smrteľný 
hriech … Odvracia človeka od Boha, ktorý je jeho posledným 
cieľom a jeho blaženosťou, a to tým, že človek dáva prednosť 
nejakému nižšiemu dobru pred Bohom“ (KKC 1855) – a presne 
rovnako, ako ho chápu aj všetky ostatné náboženstvá, kde upred-
nostniť čokoľvek pred tréningom… jedlom a pitím… prácou a 
kariérou… adrenalínom a behaním po svete… snahou o mocou… 
je tiež hriechom, slabosťou, zlyhaním, zlom! 

Takže, ako vidíme, svätosť je tá najnormálnejšia vec na svete. A 
ak nie sme svätí na kresťanský spôsob, potom sa musíme spýtať, 
či naozaj Ježiš Kristus je našim Bohom a či Mu naozaj veríme. 
Lebo ak hej, potom sme svätí a iní ani byť nemôžeme!    Váš Inky 


