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34 Keď sa farizeji dopočuli, že umlčal saducejov, zišli sa 35 a 
jeden z nich, učiteľ zákona, sa ho spýtal, aby ho pokúšal: 36 
„U čiteľ, ktoré prikázanie v Zákone je najväčšie?“ 37 On mu 
povedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojim 
srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou! 38 To je 
najväčšie a prvé prikázanie. 39 Druhé je mu podobné: Milovať 
budeš svojho blížneho ako seba samého! 40 Na týchto dvoch 
prikázaniach spočíva celý Zákon i Proroci.“ 

Mt 22,34 

 

Milí bratia a sestry! 

Slovo „láska“ je slovo okrídlené, používané, opakované znova 
a znova. Láska je vytúžená, ospevovaná, oceňovaná – a to 
nielen medzi nami, kresťanmi!  

Ale ak sa opýtame tak po Pilátovsky: „Čo je láska?“ – čo 
odpovieme? Alebo čo dostaneme ako odpoveď? 

Asi väčšina ľudí odpovie, že láska je cit. Ale my vieme, že 
to pravda nie je. Láska nie je a nemôže byť cit. Citom môže 
byť sympatia, alebo antipatia, odpor, alebo náklonnosť. To je 
naozaj niečo, čo cítime. Ale láska nie. Veď či naši vlastní 
rodičia nemilovali nás, svoje deti, bez ohľadu na to, či sme im 
spôsobovali radosť, alebo bolesť, uspokojenie, alebo 
problémy? Dobrý a láskavý človek nie je človek, ktorý miluje 
či nemiluje podľa vrtochov svojich okamžitých pocitov. Akosi 
nedokážeme prijať model lásky, ktorý by stál na podobných 
základoch, ako napríklad záľuby v hudbe: ak sa mi páči, 
počúvam ju. Ak ma baviť prestane, šťuknem vypínačom, a… 

Iste, sú manželstvá, ktoré končia presne takto: vypínačom, 
rozvodom. Ale v hĺbke srdca cítime, že to tak byť nemá… 
Nie, to nie je tá správna láska! 

Psychológovia nás poučia ešte trochu ďalej. Povedia nám: 
„Skutočná láska nie je pocit, ktorý nás pohltí. Je to premyslené 
a záväzné rozhodnutie. … Skutočná láska sa veľakrát objavuje 
v situáciách, kedy pocit lásky chýba, kedy jednáme láskyplne 
napriek tomu, že lásku nepociťujeme. … Skutočná láske je 
skôr záležitosť vôle než pocitov. Ten, kto skutočne miluje, to 
robí preto, že sa rozhodol milovať. To znamená, že prijal 
určitý záväzok, či už je pocit lásky prítomný alebo nie.“ (Scott 
Peck). Ale ani toto nás nejako neuspokojí. Znie to akosi… 
pracovne. Ako nejaké nariadenie: „Musíš milovať – tak 
miluj!“ O čakávali by sme predsa len od lásky trochu viac, než 
iba nejaké rozhodnutie proste niečo pre niekoho vykonať 
a basta. Láska by predsa len mala byť niečím viac, niečím, čo 
človeka napĺňa, nielen nejakým pracovný príkazom na službu 
inému človekovi. 

Psychológovia tu možno povedia niečo o katexii, čiže 
o privlastnení si toho, koho milujeme a o zjednotení sa s ním 
a o tom, ako toto „splynutie“ človeka povznáša a napĺňa. 
A čosi pravdy na tom je. Lenže – nedostávame sa tým zase 
k pocitom, s ktorými sme začali a ktoré sme zavrhli ako 
nedostatočné? 

Čo je teda Láska? Skutočná, božská Láska s veľkým „L“? 

Bolo to uprostred modlitby, keď som si jednej noci náhle 
uvedomil: Láska je vecou pochopenia! Láska sa rodí 
z uvedomenia! 

Lenže pochopenia a uvedomenia čoho? 

A potom sa mi v mysli objavil Ježišov výrok – vlastne výrok 
už zo Starého Zákona, ale Ježiš ho opakoval: „Milovať budeš 
svojho blížneho ako seba samého!“ (Mt 22,39).  

„Ako seba samého!“ To je ono! Zrazu som si uvedomil 
obrovskú chybu, ktorú som v chápaní tohto výroku doteraz 
robil. Chápal som ho totiž v rovine intenzity: Milovať budeš 
svojho blížneho tak veľkou a tak intenzívnou láskou, akou 
miluješ sám seba. Ani menej, ani viac… Myslím, že takto 
chápe tento príkaz väčšina ľudí. Lenže v  tomto okamihu sa mi 
z tohto výroku vylúpol význam nový, ohromujúci a pritom tak 
samozrejmý…  

Pavol apoštol to vlastne rozpisuje veľmi obšírne, keď 
vysvetľuje: „26 Veď skrze vieru v Kristovi Ježišovi ste všetci 
Božími synmi. 27 Lebo všetci, čo ste pokrstení v Kristovi, 
Krista ste si obliekli. 28 Už niet Žida ani Gréka, niet otroka ani 
slobodného, niet muža a ženy, lebo vy všetci ste jeden v 
Kristovi Ježišovi.“ (Gal 3,26-28). To isté opakuje Kolosanom: 
„ 11 Potom už niet Gréka ani Žida, obriezky ani neobriezky, 
barbara, Skýta, otroka, slobodného, ale všetko a vo všetkom je 
Kristus.“ (Kol 3,11). Rimanom píše síce odlišne, ale o tom 
istom: „4 Lebo ako máme v jednom tele mnoho údov, ale 
všetky údy nekonajú tú istú činnosť, 5 tak aj my mnohí sme 
jedno telo v Kristovi a jednotlivo sme si navzájom údmi.“ 
(Rim 12,4n). A rovnako Korinťanom: „15 Vari neviete, že vaše 
telá sú Kristovými údmi?“ (1 Kor 6,15).  

Kto je teda môj blížny? V Kristovi sme jedno telo, jediný 
organizmus. Takže – kto je môj blížny? A odpoveď: On je Ja! 
On je Ja a Ja som On. On – to je úd môjho tela tak, ako 
som ja úd jeho tela a ako sme spoločne údmi Kristovho 
tela. Sme jeden. V Kristovi sme jeden, sme jedno telo. 
Milovať blížneho znamená milovať seba. A milovať seba 
znamená milovať blížneho, pretože niet rozdielu: veď Ježiš 
„z oboch urobil jedno a vo svojom tele zbúral medzi nimi múr 
rozdelenia, nepriateľstvo, … aby v sebe z tých dvoch vytvoril 
jedného nového človeka.“ (Ef 2,14n). Keď Ježiš hovorí: 
„Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!“, nemá na 
mysli intenzitu, ale identitu. Nehovorí: „Budeš ho milovať 
takou istou veľkou láskou, ako miluješ seba“, ale hovorí: 
„Budeš ho milovať tou istou láskou ako seba, pretože on je ty, 
niet medzi vami rozdielu a vo mne a skrze mňa skutočne ste 
jeden!“ 

LÁSKA – TO JE UVEDOMENIE SI A HLBOKÉ 
POCHOPENIE TEJTO JEDNOTY! 

Presne takto miluje a vníma svet Boh. Spomínate si na slová, 
ktoré povedal Ježiš Šavlovi – prenasledovateľovi kresťanov? 
Povedal mu: „Šavol, Šavol, prečo ma prenasleduješ?“ (Sk 
9,4). Pretože On a Jeho bratia – kresťania boli skutočne jedno! 
Alebo keď sa prihovoril v modlitbe blahoslavenej Angele 
z Folignia a hovorí jej: „Nezamiloval som si ťa zo žartu! 
Nemiloval som ťa iba z diaľky. Ty si ja a ja som ty.“  



Podobne sa vyjadruje aj pápež Ján Pavol II., keď hovorí: 
„Spiritualita spoločenstva znamená okrem toho schopnosť 
cítiť brata a sestru vo viere v hlbokej jednote tajomného tela - 
Cirkvi, čiže ako "niekoho, kto patrí ku mne"“ (Novo millenio 
ineunte 43).  

Láska je hlboké uvedomenie si tejto jednoty v Bohu. Je to 
hlboké prežívanie tejto jednoty v Bohu. Je naplnením sa 
touto jednotou a preto je blaženosťou. A zároveň je viac, 
než púhym citom. Je bytostnou formou jestvovania. A ako 
taká je aj viac, než púhe rozhodnutie vôle. Láska je proste – 
láska. Krásna, nádherná, obetujúca sa a pritom oblažujúca 
a napĺňajúca zároveň. Proste láska… 

Pravdou je, že ju málokto pozná, málokto zažíva a svet ju 
nepozná vôbec. Prečo? Pretože NUTNE VYŽADUJE BOHA. 
MÔŽE JESTVOVA Ť IBA V BOHU A BEZ NEHO JEJ 
NIET.  Myslím, že toto je význam slov a skúsenosti Jána, keď 
v Biblii napísal: „7 Milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska 
je z Boha a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha. 
8 Kto nemiluje, nepoznal Boha, lebo Boh je láska.“ (1 Jn 4,7n).  

Príčinu odhadol presne Antoine de Saint-Exupery, hoci ju 
odhalil v trochu inej oblasti, v oblasti rovnosti. Exupery sa 
pýtal: Ako si môžu byť ľudia rovní? Ako si môžu byť rovní 
boháč a žobrák, veliteľ a vojak, pán a sluha, zamestnávateľ 
a zamestnaný, väzniteľ a väzeň? A potom odpovedal: Môžu si 
byť rovní iba v niečom: rovní pred Bohom, rovní pred 
zákonom, rovní v smrti a chorobe… iba niečo, čo ich takto 
spája a preniká, môže vytvoriť základ rovnosti. 

Platí to bezo zbytku o Láske. Láska je jednota. Láska je 
pochopenie a hlboké uvedomenie si skutočnej a reálnej 
jednoty ľudstva – ba celého stvorenstva – v Bohu. Áno, 
v Bohu. Jediným dôvodom, menovateľom a základom tejto 
jednoty je len a jedine Boh. Vyškrtnite Boha – a jednota 
nejestvuje!  

Lenže bez jednoty nejestvuje ani Láska – tá hlboká, 
napĺňajúca a premieňajúca skúsenosť práve tejto jednoty, 
skúsenosť, ktorá stojí v základoch Neba. A ak napriek tomu 
nejakú lásku chceme, ostáva nám už len jedno z týchto dvoch: 
Alebo označíme nálepkou „láska“ pocity sympatie 
a náklonnosti a vyhlásime za lásku pocity, či dokonca 
zvulgarizujeme toto slovo na púhy telesný sex, alebo označíme 
nálepkou „láska“ povinnosti a vyhlásime lásku za triezvy 
a racionálny postoj človeka, plniaceho si svoje záväzky na 
základe rozhodnutia sa… Oboje je ale v porovnaní s láskou 
príliš prázdne a neuspokojivé… 

„ 3 Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, 
ktorý nás vo svojom veľkom milosrdenstve vzkriesením Ježiša 
Krista z mŕtvych znovuzrodil pre živú nádej, 4 pre 
neporušiteľné, nepoškvrnené a nevädnúce dedičstvo. Ono sa 
uchováva pre vás v nebi.“ (1 Pt 1,3n). Amen! 

Váš Inky 


