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„Kto nechce pracovať, nech ani neje. 11 Lebo počúvame, že 
medzi vami niektorí žijú neporiadne, nič nerobia, iba sa 
zháňajú za zbytočnosťami. 12 Takýmto prikazujeme a vyzývame 
ich v Pánu Ježišovi Kristovi, aby pokojne pracovali, a tak jedli 
svoj chlieb. 13 Ale vy, bratia, neochabujte v konaní dobra.“ 

(2 Sol 3,10 –13) 

 

 

Milí bratia a sestry! 

Asi poviem pravdu, ak poviem, že „prítomný okamih“ a  
„všedný život“ je niečo, pred čím máme sklon unikať. 
Vážne. Len si to pozrime: V zamestnaní, alebo v škole to vždy 
nejako „prežijeme“, pretože v mysli sa už tešíme na okamih, 
kedy z neho konečne unikneme preč, kedy konečne po 
fajronte pôjdeme preč, domov. Nie je asi veľa ľudí, ktorí by si 
s veľkou radosťou vychutnávali každú minútu a sekundu 
sedenia v školskej lavici, či roboty kdesi v dielni. Naopak, 
skôr sa radujeme, keď odtiaľ môžeme uniknúť: po skončení 
pracovnej doby, cez víkend, na dovolenku, či na prázdniny… 
Doma zase rovnako nejako „prežijeme“ učenie sa a domáce 
práce… A ako zvykneme využívať tú trochu voľného čas, 
ktorý nám ostane? Zvyčajne len na to, aby sme unikli zo 
„šedosti“ toho bežného života kamsi preč: unikáme do 
virtuálneho sveta televízie, internetu, počítačových hier, či 
počúvania hudby, alebo utekáme „odreagovať sa“ do sveta 
zábavy niekam na diskotéku, na veselicu, alebo do kina, do 
divadla, alebo za záľubami, alebo si len tak „niekam 
vypadneme“. Alebo unikáme do prízračného sveta vecí, do 
sveta utrácania a nakupovania, keď svoje fádne „byť“ 
obetujeme vzrušujúcemu pocitu z „mať“ – a to je tiež únik…  
A všetky tie nie príliš časté okamihy, pri ktorých naozaj a 
v radosti prežívame prítomný okamih, sú takmer vždy práve 
tými okamihmi, ktoré nás z toho „všedného života“ vytrhávajú 
von a dávajú nám na chvíľu z neho uniknúť: extáza na futbale, 
odreagovanie sa na výlete, vybúrenie sa na zábave, radosť 
z nakupovania a utrácania, alebo iba akési „zabudnutie“ pri 
pivečku kdesi v šenku… A za tým všetkým sa stále v pozadí 
skrýva on: všedný, šedivý život. Život, ktorý prežívame 
a dokážeme nejako vystáť len preto, že sa tešíme na okamihy, 
kedy z neho zase niekam unikneme. Život, ktorý vypĺňa 
väčšinu nášho života a pred ktorým sme tú istú väčšinu nášho 
života na úteku… Tieto úteky nám dávajú silu vrátiť sa vždy 
zase naspäť do šedivej reality a nejako ju zase prežiť – až do 
ďalšieho úteku! Len tí v očiach sveta „najšťastnejší“ môžu 
takto unikať celý život – uzavretí pred životom na palubách 
luxusných jácht a v sídlach, pripomínajúcich skôr pevnosti 
a tvŕdze, vzdorujúce realite za ich bránami a chrániace 
prchavú vidinu rozprávky v ich vnútri… 

Čo je potom divné na tom, že sa táto tendencia prenáša aj 
do náboženstva? Je ľahké urobiť z náboženstva miesto 
snívania, kde naša duša uniká do sveta náboženských snov 
a fantázií. Je ľahké premeniť náboženstvo na miesto 
príjemného úniku s tajomnou a vzrušujúcou atmosférou, 
blikajúcimi sviečkami, prítmím, s tajomnými obradmi, 
rúchami a starobylými spevmi. Je zvodné podľahnúť tomuto 
pokušeniu a aj v modlitbe sa sústreďovať na akési „vytrženie“ 

a akési „uvnútornenie sa“ a iné pocity, ktoré majú spoločné 
jedno: uzatvorenie sa pred realitou, v ktorej žijeme a únik 
preč, do akéhosi sveta, ktorý radi považujeme a označujeme za 
„vnútorný“ a „duchovný“… 

Skutočné kresťanstvo je ale nanajvýš hmotné a zemité. 
Skutočné kresťanstvo je náboženstvom prítomného 
okamihu, náboženstvom všedného života. Veď či nie je 
postavené na Ježišovi Kristovi, ktorý sa „stal telom“? A to je 
dobré… Veď čo môže byť lepšie, než to, keď sa konečne 
vykúpi a uzdraví a stane krásnym samotný všedný život, ktorý 
vypĺňa väčšinu nášho času? Čo môže byť lepšie, než keď sa 
táto „šedivá prítomnosť“ sama stane miestom farieb 
a zdrojom veľkej radosti, takže už nie je potrebné nikam 
utekať? A práve toto je jeden z darov, ktoré v Ježišovi máme! 

Je pochopiteľné, ak pred realitou prítomnosti a realitou 
„holého života“ utekajú ľudia, ktorí Krista nepoznajú, 
alebo Ho poznajú iba tak, z knižiek. Život bez Boha je 
nezmyselný: Žijeme, aby sme zarábali, zarábame, aby sme 
jedli a jeme, aby sme žili a mohli ďalej zarábať na jedlo. Má 
to zmysel: žiť len preto, aby sme prežívali? K čomu je to 
dobré? O čo je to lepšie: lopotiť sa a drieť len preto, aby som 
zomrel o niekoľko rokov neskoršie, než by sa stalo, keby som 
už viac nepohol ani prstom? O čo je bytie lepšie, než nebytie? 
Väčšina ľudí povie, že sa oplatí žiť práve kvôli tým „pekným 
okamihom“, ktoré nás z tohto života vytrhávajú a vnášajú doň 
záblesky radosti. Ale keby tieto krásne okamihy zmizli 
a ostala by iba oná „všedná šedivosť“ – čo potom? Byť, či 
nebyť? Hamletovská otázka. Denne ju všade po svete riešia 
samovrahovia… 

Ježiš túto otázku riešil a vyriešil po svojom. Raz a navždy 
pre každého, kto stojí o Jeho riešenie. A veru je o čo stáť: 

• V Kristovi je prítomný okamih okamihom spoločenstva 
s Bohom. Boh nie je „tam“, ale je „tu“. Nie je zajtra a nie je 
ani včera. Je „teraz“. Boh je Bohom prítomného, pretože je 
Bohom reálneho a skutočného a skutočné je to, čo je, práve tu 
a práve teraz! A tak sa šedivá prítomnosť náhle mení na 
svadobnú hostinu, na večné „prázdniny“, na slávnosť, ktorá 
trvá a nekončí. Nebo už nie je „potom a tam“, ale už „tu 
a teraz“! Ženích je tu a Nevesta sa raduje a už nemusí nikam 
utekať, ani za ničím namáhavo smerovať. Ženích je tu, práve 
tu a práve teraz. V Ňom a skrze Neho je prítomnosť uzdravená 
a všednosť viac nie je všednou. Už netreba nikam utekať… 

• Spoločne s Kristom sa potom prítomnosť stáva 
miestom najvzrušujúcejšieho dobrodružstva, aké ľudstvo 
pozná: zázraku premeny človeka na Boha. Veď milovať sa 
nedá včera, ani zajtra. Milovať môžeme len teraz a tu! A nie je 
to práve láska, ktorá je cieľom i prostriedkom nášho 
zbožštenia? Milovať – to je nástroj, ktorým sa uskutočňuje 
naše zbožštenie. Milovať – to je zároveň podstata Neba. Kam 
treba ísť, či kam utekať, aby sme mohli milovať? Vari 
neznamená láska práve toto: milovať človeka, s ktorým práve 
teraz sme? Len si spomeňme na milosrdného Samaritána 
a spomeňme si i na „kňaza“ a „levítu“, ktorí si mysleli, že za 
Bohom musia utekať a kamsi sa ponáhľať! Najdôležitejší 
okamih celého nášho života je ten, ktorý práve teraz 



prežívame, hovorí majster Eckhardt. Ako by sme pred ním 
mohli utekať? A hlavne – načo? 

• Život v prítomnosti je nakoniec sloboda. Nie sme viac 
závislí na uspokojeniach, ktoré sú mimo nás, mimo nášho 
normálneho a bežného života a ktoré si musíme namáhavo 
získavať – a je jedno, či sú to výlety a dovolenky, alebo drahé 
veci, či nákladné záľuby. O takých veciach, ako sú bordely, 
narkotiká, alkohol, či obžieranie sa ani nehovorím… Vlastne, 
všetky tieto úniky sú len rôzne formy drog, na ktorých sme 
bez Krista závislí. Ich model je asi takýto: Žijem všedný život, 
aby som si v ňom zarobil na možnosť úniku niekam preč 
z jeho všednosti… A potom sa zase vrátim a zase žijem 
všednosť, za ktorú si potom zase kúpim ďalší únik – a tak 
dookola. Sme otrokmi únikov. Naháňame sa, drieme, 
strhávame sa, len aby sme si zarobili a aby sme si tak za 
zarobené peniaze mohli aspoň trochu skrášliť svoju všednosť, 
ale hlavne z nej potom aspoň občas uniknúť. Sme väzni, ktorí 
vo svojom väzení drú na právo občasnej vychádzky von, za 
jeho múry… Vďaka Ježišovi, že nás z tohto otroctva konečne 
vytrháva. Vďaka Nemu väzenie už viac nie je väzením! 

Kresťanstvo je tak zdrojom a fontánou ohromnej radosti 
zo života samotného. Ej veru, Ježiš vedel, čo hovorí, keď 
zvolal: „Ak je niekto smädný a verí vo mňa, nech príde ku mne 
a nech pije. 38 Ako hovorí Písmo, z jeho vnútra potečú prúdy 
živej vody.“ (Jn 7,37n)! Po prechode púšťou (porov. katechéza 
225) sa zrazu sama zem mení na miesto „oplývajúce mliekom 
a medom“. 

 

DO PRAXE: 

• Pozor na „romantické kresťanstvo“! Tak, ako človek 
môže pred všednosťou unikať a realizovať sa v najrôznejších 
kluboch a spolkoch, rovnako môže byť pre neho miestom 
úniku aj „romantické kresťanstvo“ založené na sviečkach, 
kadidle, atmosfére tajomna a dychu starobylosti, čo všetko 
v ňom vyvoláva romantické pocity a stáva sa tak vskutku 
„ópiom“ a únikom preč, zo sveta, v ktorom žijeme. Aj na toto 
naráža odsúdenie, ktoré II. vatikánsky koncil vyhlásil v úvode 
43. kapitoly konštitúcie Gaudium et spes.  

• Na začiatku ale môže pomôcť. Na ceste ku skutočnému 
Kráľovstvu má „romantické kresťanstvo“ svoj istý význam. 
Môže totiž napomôcť človekovi objaviť Boha ako 
„alternatívnu realitu“ voči tej, šedej a neradostnej, v ktorej 
človek od narodenia plynie životom a na ktorú si tak navykol 
(a zmieril sa s ňou), že sa dokonca cíti spokojný – samozrejme 
dovtedy, kým sa nenaskytne šanca na niečo lepšie. A je jedno, 
či človek ako šancu vníma Boha, alebo vidinu výhry ťažkých 
miliónov, alebo čokoľvek iné… Krivka „Zvonka – dovnútra –
a zase von“ (porov. katechézy 111 a 113) tak môže mať aj 
takúto podobu: Najprv vonkajšie, citové, „romantické 
kresťanstvo“, ktoré nás vôbec prvý krát zoznamuje s Bohom 
v Jeho pravej podobe; potom noc a púšť obrátenia v ústraní; 
a nakoniec skutočné, reálne kresťanstvo, žité v skutočnom 
spoločenstve so skutočným Bohom v skutočnom a reálnom 
svete, tu a teraz a vo veľkej radosti. Dôležité je teda vedieť, že 
„romantické kresťanstvo“ je iba počiatočnou fázou 
kresťanského života a jedine tam má svoj význam. Je dobré 
prejsť ňou k Plnosti. Je zlé zotrvávať v nej. 

• Zavreté oči pri modlitbe . Toto je ďalší vonkajší znak tej 
istej krivky „zvonka – dovnútra – von“ vo svete modlitby. Aj 
rozjímavá modlitba začína vonku, rozjímaním a uvažovaním 
nad textom, napísaným v knihe. Potom ale zavrieme oči 
a odoberieme sa na púšť, do „virtuálnej pustovne“ srdca, aby 

sme tam v meditácii prežili silné emócie, ktoré v nás 
rozjímanie a jeho výsledok vyvoláva a aby sme sa tak otvorili 
stretnutiu so živým Bohom v kontemplácii. Nakoniec je ale 
potrebné, aby sme sa spoločne s Bohom a v Bohu – ako oná 
„stratená ovca“ – vrátili naspäť do reálneho sveta. A tak 
v závere kontemplácie znova otvárame oči a kontemplujeme 
Živého Boha už nie v ústraní a hĺbke srdca, ale vo svete, kde 
žijeme, v tej najviac vonkajšej, „najzemitejšej“ a najvšednejšej 
rovine. A tento svet je tak zrazu naplnený Bohom a už viac nie 
je prázdny. Je iný a premenený. Ten istý, ale premenený. 
V Bohu sa stáva skutočnou prvotinou Kráľovstva. Bez 
kontemplácie s otvorenými očami vo svete a uprostred 
konania by sa aj sama modlitba stala iba únikom a časom by 
stratila svoju silu i svoju pravdivosť. Jeden autor, myslím, 
práve toto nazval priliehavo slovami „apoštolská kontemplácia 
činnosti“. Nezabudnime teda ani na to! Cieľom modlitby nie 
je unikať zo sveta do nejakého „vnútorného sveta“, ale 
naopak, vnútorným svetom naplniť ten vonkajší, takže už niet 
rozdielu medzi modlitbou a bežným životom. Tak to asi 
myslel Pavol, keď povedal: „17 Bez prestania sa modlite!“ (1 
Sol 5,17). 

• Ak Vám to pripomína „slová a skutky“  z katechézy 226, 
máte úplnú pravdu… 

No, a to by aj na dnes vari stačilo ☺… 

Váš Inky 


