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„ 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. 9 A Božia láska k 
nám sa prejavila v tom, že Boh poslal svojho jednorodeného 
Syna na svet, aby sme skrze neho mali život. 10 Láska je v tom, 
že nie my sme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal 
svojho Syna ako zmiernu obetu za naše hriechy. 11 Milovaní, 
keď nás Boh tak miluje, aj my sme povinní milovať jeden 
druhého. 12 Boha nikto nikdy nevidel; ale keď sa milujeme 
navzájom; Boh ostáva v nás a jeho láska v nás je dokonalá. 13 
A že ostávame v ňom a on v nás, poznávame podľa toho, že 
nám dal zo svojho Ducha. 14 A my sme videli a svedčíme, že 
Otec poslal Syna za Spasiteľa sveta. 15 Kto vyzná: „Ježiš je 
Boží Syn,“ ostáva v ňom Boh a on v Bohu. 16 A my, čo sme 
uverili, spoznali sme lásku, akú má Boh k nám. Boh je láska; a 
kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom.“ 

(1 Jn 4,7–16) 

 

 

Milí bratia a sestry! 

Po minulej katechéze by si mnohí ľudia aj povzdychli 
a povedali by si: Tak predsa. Kresťanstvo je naozaj ťažké. 
Veď si len pomyslite: chudáci kresťania musia každému 
pomáhať a ku každému sa správať milo a musia každému 
poslúžiť a musia sa tak babrať s rôznymi pochybnými 
existenciami, často aj s opilcami, narkomanmi, či – nebodaj – 
kriminálnikmi! Hrozné! Kto to dokáže? Veď ani nemajú čas 
na seba a nemajú kedy si v živote vôbec niečo užiť! A ak 
niečo zanedbajú a trochu urobia niečo pre seba, už majú 
výčitky svedomia, že sú sebeckí a že zanedbávajú lásku a že 
hrešia. Strašné.  

Je to naozaj tak? 

V skutočnosti, ako vraví jeden príbeh, veci často nie sú také, 
ako navonok, na prvý, letmý pohľad vyzerajú… Kresťanstvo 
patrí medzi ne. 

Scott Peck, známy americký psychológ a psychiater v jednej 
svojej knihe hovorí: „Koneckonců, copak není laskavé, když 
pomůžete svému sousedovi či sousedce v utrpení nebo někomu 
jinému, aby uviděl světlo? A tak vlastně všechny tyto pokusy o 
uzdravení nebo změnění někoho nejsou jen naivní a 
neúspěšné; jsou sobecké a sebeukájivé. Bolí mne, když mí 
přátelé cítí bolest. Mohu-li udělat něco, co by je bolestí 
zbavilo, cítím se lépe. Mou nejzákladnější touhou, když se 
pokouším o ozdravění či změnu, je touha, abych se sám cítil 
lépe.“ (Scott Peck, V jiném rytmu). Všimli ste si? Ak niekto 
vedľa nás trpí, spôsobuje to bolesť aj nám. Ak niekomu 
pomôžeme k šťastiu, spôsobí to šťastie aj nám. Z tohto 
hľadiska najprirodzenejšie a najviac uspokojujúce konanie, 
aké len u hocikoho z nás môže byť, je konanie lásky, 
vzájomnej pomoci a vzájomnej služby!  

V praxi tak ale nekonáme. Prečo? Isto dokážete aj sami 
vysloviť kľúčové slovo: HRIECH . Stav hriechu, stav 
odlúčenosti od Boha, nenaplnenosti, vnútorného smädu, pocity 
strachu, neistoty… – toto všetko spôsobuje, že láska sa pre nás 

stáva riskantnou. Pud sebazáchovy sa v nás prebúdza rovnako 
mocne, ako je tomu u človeka, ktorý sa topí. A tak, ako sa 
topiaci človek dokáže v panike zaklieštiť do svojho záchrancu 
a tak mu znemožniť záchranu a nakoniec ho utopiť spolu so 
sebou; tak aj nás ovláda v stave hriechu tento strach a z neho 
plynúce panické sebectvo. A tak zo strachu o seba, zo 
strachu z nedostatku konáme sebecky namiesto toho, aby 
sme konali láskyplne. A keďže pohľad na utrpenie 
a nedostatok druhého nás stále bolí a v hĺbke cítime za svoje 
sebectvo pocit viny, tak utekáme. Utekáme pred trpiacimi 
ľuďmi: do svojich domov, do súkromia, za zavreté dvere, – 
a ak už nemáme kam utiecť, ak utrpenie iných vpadne cez 
médiá až do tejto našej súkromnej pevnosti, tak potom 
utekáme aj do sveta výhovoriek, kde hovoríme: Prečo s tým 
štát niečo neurobí? Prečo s tým niečo neurobí mesto, cirkvi 
a iné inštitúcie? Veď my s tým aj tak nemáme šancu nič 
urobiť! A ak už ani toto nefunguje, tak sa nakoniec odhodláme 
tomu druhému „pomôcť“: ale len tak, čo najrýchlejšie 
a najlacnejšie, aby sme tým čo najmenej ohrozili naše 
sebectvo a čo najmenej čelili svojmu strachu. Zväčša mu 
poradíme niečo neskonale múdre ako „prestaň piť!“ a „začni 
sa starať o seba!“, hodíme mu nejakú tú almužnu (keď už to 
musí byť) – a potom rýchlo utečieme so slovami „veď sme 
skúšali robiť, čo sa dalo, čo už…“ A ani nie sme prekvapení, 
keď to nefunguje. Naopak, sme radi za ďalšiu výhovorku, 
ktorou môžeme ospravedlniť svoje sebectvo 
a individualizmus. Ale nerobí nás to šťastnými. V skutočnosti 
sa cítime prázdni a osamelí, pretože sme sami a naše 
vnútro hladuje po láske, my ale máme strach milovať, 
pretože ostávame v hriechu a hriech je strach a prázdnota… 
A toto by mal byť návod na život, v ktorom si „užívame“ 
a ktorý je šťastný? Nebuďte smiešni! 

Ježiš Kristus neprišiel preto, aby nám vložil na šiju jarmo 
nejakého príkazu lásky, aby povedal: „Odteraz budete 
premáhať a prekonávať svoje sebectvo, budete zápasiť so 
svojim strachom a budete s kvapkami potu na čelách a so 
zaťatými zubami predstierať lásku a škeriť sa na iných 
strojeným úsmevom!“ Namiesto toho nás Ježiš Kristus 
uzdravil od hriechu. Spoločenstvo s Ním nás napĺňa, dáva 
istotu, bezpečie, dáva nám zmysel pre náš život. A tým nás 
oslobodzuje k láske. Ježiš nás oslobodil z otroctva hriechu 
a my zase môžeme konať v plnej slobode a radosti to, čo je 
pre nás prirodzené, čo nás upokojuje, napĺňa a robí 
šťastnými: môžeme milovať a nič za to nečakať! 

V skutočnosti je totiž odmenou sama Láska. John 
Timperley, marketingový riaditeľ najväčšej poradenskej 
a konzultačnej spoločnosti na svete, hovorí tieto slová: „Nič 
nenaštartuje vašu profesionálnu kariéru tak rýchlo a účinne, 
ako databáza známych, ktorí majú tú možnosť pomôcť vám 
naplniť vaše ambície. Na druhej strane, len máločo vám 
prinesie taký pocit osobného uspokojenia ako možnosť využiť 
vlastné schopnosti, vedomosti a styky na to, aby ste iným 
pomohli dosiahnuť ich ciele. Takéto utváranie väzieb s ľuďmi 
je jedným z najvďačnejších (z citového i finančného hľadiska) 
aspektov práce a podnikania.“ (v knihe Získajte kontakt na 
úspech). Zaujímavé, že? A teraz si predstavte, že tieto 
vzájomné vzťahy, táto vzájomná podpora, sa neobmedzí iba 
na úzku a občasnú pomoc v profesionálnej oblasti, ale dokáže 



pokryť všetko: V každom okamihu máte okolo seba ľudí, ktorí 
vás milujú a ktorých vy milujete, navzájom ste si oporou, 
miestom odpočinutia, miestom, kde môžete otvoriť svoje 
vnútro, obnažiť svoje zranenia a nájsť odpočinok, uzdravenie 
a osvieženie. Toto je komunita, ktorú láska nutne vytvára 
medzi kresťanmi navzájom. Výsledkom je ohromná radosť 
a naplnenosť a to hneď z niekoľkých zdrojov: 

• Ste naplnení, pretože skrze Lásku spočívate v Bohu a Boh 
sám Vás napĺňa a robí šťastnými (porov. 1 Jn 4,7). Keby už 
nič iné neexistovalo, tak toto jediné by nám úplne stačilo na 
to, aby sme boli do smrti šťastní a plní plesania a radosti! 
Lenže Boh nám praje ešte viac… 

• Vašu spokojnosť znásobuje ešte aj to, že sami v sebe máte 
hlboký pocit správnosti svojho konania a z neho plynúci 
hlboký a nádherný pokoj. 

• Samotná láska a to, že vidíte, ako skutočne pomáha iným 
a uzdravuje ich, vás napĺňa ešte ďalšou radosťou a ešte ďalším 
uspokojením. 

• A ešte ďalšou radosťou a ďalším uspokojením – po 
skúsenosti Boha najväčším, aké na tomto svete môžete zažiť – 
vás napĺňa to, že táto láska spolu s láskou ostatných synov 
a dcér Boha vytvára ohromnú a úžasnú komunitu, v ktorej aj 
navzájom prežívate tú neuveriteľnú jednotu a spočinutie, ktoré 
zažívate aj vo vzťahu k Bohu (porov. Jn 17,22n) a delíte sa so 
svojou radosťou a šťastím, ktoré delením sa ešte viac rastú. 

Nie je to úžasné? Nie je to Nebo? Nebo na Zemi? 
A samozrejme, že je! Pretože PRÁVE TOTO JE NEBO!  
Predstavte si toto všetko v intenzite nekonečnej – a máte 
predstavu o tom, čo Boh pripravil tým, ktorí Ho milujú! 

Láska je tak naozaj luxusom – a to hneď z dvoch dôvodov: 

Po prvé preto, že nie je len tak dostupná. Je, takpovediac, 
nedostatková. Dá sa získať len u jedinej osoby, u Ježiša Krista. 
A získať sa od Neho dá jedine tak, že Mu uveríte a tak Ho 
necháte, aby Vás uzdravil z hriechu, z jeho strachu i zo 
sebectva, ktoré spôsobuje a tak Vás uschopnil skutočne 
milovať. Bez toho milovať nedokážeme, nikto! 

A po druhé je láska luxusom preto, že na svete niet 
vzrušujúcejšej, napĺňajúcejšej, radostnejšej, uspokojujú-
cejšej, nádhernejšej a vzácnejšej veci, než je schopnosť 
a moc milovať, uskutočňovaná v praxi! Žiaden iný „luxus“ 
sa s tým nemôže ani len porovnávať, nieto jej ešte 
konkurovať! 

 

DO PRAXE: 

• Zanechajte „cukríkové kresťanstvo“ (porov. katechéza 
36 a 224)! Nebo a spása nie sú „veci“, ktoré si môžete vziať, 
alebo ktoré Vám Boh – ako nejaký cukrík za odmenu – daruje, 
keď budete dobrí. Nebo je STAV, keď bezhranične milujete 
a ste rovnako bezhranične milovaní a práve v tejto láske 
a komunite lásky spočíva jeho podstata a blaženosť. Do Neba 
sa teda nedá vstúpiť nijak inak, než tak, že začnete milovať. 
Ježiš Vás k tejto Láske oslobodil – a teraz je na Vás, aby ste 
túto slobodu prijali a osvojili si Nebo, čiže schopnosť milovať! 

• Láska je NEBO! Prijmime proste fakt, že na svete jestvuje 
niečo omnoho úžasnejšie, než je dom, záhrada, počítač, 
dovolenka, zábava, záľuby, vlastnenie drahých vecí, pozeranie 
televízie a iná „kultúra“, šport či kariéra – a týmto niečím je 
LÁSKA! Prijmime fakt, že schopnosť milovať a skutočne aj 
milovať je najväčšia a najoblažujúcejšia vec na svete, aká len 

jestvuje. Veríte tomu? V stave hriechu v nás požiadavka lásky 
a darovania sa vyvoláva, samozrejme, strach z nedostatku, 
z bolesti a podobne. Tento strach je podstatou PEKLA a práve 
on spôsobuje, že bez lásky nie sme schopní žiť Nebo. Aj keď 
je brána Neba otvorená dokorán, budeme pred ním sami 
utekať ako o život, pretože v stave hriechu je láska skutočne 
peklom, nočnou morou, bolesťou a utrpením! Ale ak vierou 
prijmeme slobodu, ktorú nám zadarmo dáva Ježiš, potom sa 
láska stáva Nebom. Ľudia, žijúci v hriechu to nikdy 
nepochopia, budú nás možno ľutovať, možno obdivovať (ako 
obdivovali napr. Matku Terezu), isto nie nasledovať – ale asi 
nikdy nepochopia rozkoš a radosť, ktorou láska a služba lásky 
napĺňa všetkých Bohom uzdravených a oslobodených! 

• Do Neba sa vchádza tým, že začnete milovať ako Boh. 
Iný vstup do Neba nejestvuje a ani iný spôsob, ako sa ho ujať 
a ako ho žiť. BOH VÁM ZADARMO OTVORIL BRÁNY NEBA 

TÝM , ŽE VÁM DAL ZADARMO MOŽNOS Ť BYŤ SKRZE VIERU 
UZDRAVENÍ A  TAK SLOBODNÍ A  SCHOPNÍ MILOVA Ť AKO BOH. 
NO A VY DO NEBA VSTÚPITE TAK , ŽE BOHU UVERÍTE , 
UZDRAVI Ť SA NECHÁTE A POTOM AJ NAOZAJ ZA ČNETE 
MILOVA Ť AKO BOH. Jednoduché, nie? 

• Ak Vám láska a služba robí problémy a vyvoláva vo 
vás pocit „povinnosti“ a rôzne obavy, či dokonca strach a 
ak máte nutkanie vyhovárať sa a overovať si, „ako ďaleko“ až 
musíte v tejto láske ísť, potom to znamená, že ešte nie ste 
uzdravení a oslobodení. A to znamená, že ste ešte Bohu 
neuverili. V tom prípade sa vráťte ku katechézam 221 až 226! 

 

Váš Inky 


