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„ 1 Videl som nové nebo a novú zem, lebo prvé nebo a prvá 
zem sa pominuli a ani mora už niet. 2 A videl som, ako z neba 
od Boha zostupuje sväté mesto, nový Jeruzalem, vystrojené 
ako nevesta, ozdobená pre svojho ženícha. 3 A počul som 
mohutný hlas od trónu hovoriť: „H ľa, Boží stánok je medzi 
ľuďmi! A bude medzi nimi prebývať; oni budú jeho ľudom a 
sám Boh - ich Boh - bude s nimi. 4 Zotrie im z očí každú slzu a 
už nebude smrti ani žiaľu; ani náreku ani bolesti viac nebude, 
lebo prvé sa pominulo.““ 

(Zjv 21,1–4) 

 

 

Milí bratia a sestry! 

Skúste si predstaviť svadbu! Božie slovo hovorí, že náš vzťah 
k Bohu je analógiou vzťahu nevesty a ženícha. Takže, skúsme 
si to predstaviť: Kostol plný ľudí. V strede je ženích. Všetci 
ľudia ho milujú. Oslavujú. Fandia mu. Neveste, samozrejme, 
rovnako. A potom, po obrade, idú všetci spoločne a svorne na 
veľkú veselicu. Spoločne spievajú, tancujú, jedia a pijú… 
potom príde úsvit. Všetci sa rozídu – iba nevesta, jediná, 
nasleduje ženích do jeho domu. Jedine ona s ním ostáva. 
Jedine oná dostáva podiel na všetkom, čo má a čím je. Jedine 
ona… 

Prečo? 

V čom je rozdiel medzi ňou a medzi ostatnými svadobčanmi? 
Samozrejme, poznáte odpoveď: Jedine ona sa predsa stala 
jeho manželkou. Ona jediná spoločne s ním sľubovala jednotu 
a lásku, v šťastí i nešťastí, v zdraví aj v chorobe, v bolesti 
i v radosti, jednoducho vždy, navždy, až na smrť! Ona jediná 
zviazala svoj život úplne a bezpodmienečne so životom 
ženícha. Preto ona je manželkou a ona s ním ostáva. Len ona. 
Ostatní nie… ostatní sa k ničomu takémuto nezaviazali. Iste, 
ženícha (a aj nevestu) majú radi, radi sa s ním stretávajú, 
fandia im – ale inak ostávajú slobodní, nezávislí, sú vedľa 
ženícha – ale nie s ním. A preto ani nikdy neprežijú to, čo 
prežije nevesta so svojim ženíchom… 

Manželstvo je proste názov pre spoločenstvo muža a ženy, 
ktorí sa milujú, zrelo a hlboko, do krajnosti, až na smrť 
a takto sa jeden druhému darujú. Toto je manželstvo. 
Všetko ostatné je niečo iné. Môže to byť registrované 
partnerstvo, môže to byť spolužitie ako druh a družka, môže 
to byť čokoľvek – ale nie je to manželstvo. A, samozrejme, 
v nijakom takomto zväzku nemôžeme zažiť krásu manželstva, 
pretože manželstvo a jeho krása pramenia práve z tohto: 
z lásky, ktorá je darovaním sa, vzájomným 
a obojstranným, ale hlavne úplným, definitívnym, až do 
krajnosti.  

Hovorím to preto, lebo presne toto platí aj o kresťanstve… 

Spása, Božie Kráľovstvo – to je vzťah lásky medzi človekom 
a Bohom. To už vieme. A láska… to je: 

• DAROVANIE SA : Láska znamená darovať sa. „16 Čo je 
láska, poznali sme z toho, že on položil za nás svoj život.“ (1 
Jn 3,16), hovorí Biblia o Ježišovi a dodáva o Bohu–Otcovi: „32 

Keď on vlastného Syna neušetril, ale vydal ho za nás všetkých, 
akože by nám s ním nedaroval všetko!?“ (Rim 8,32). Láska 
teda je v darovaní sa. To je prvý znak lásky. Ale Božia Láska, 
tá, ktorá je podstatou Kráľovstva, ktorá je podstatou Božieho 
života v kruhu Trojice, má ešte jeden znak: 

• IDE DO KRAJNOSTI . O Ježišovi Božie slovo hovorí: 
„Pretože miloval svojich, čo boli na svete, miloval ich do 
krajnosti.“ (Jn 13,1). Čo si pod tým predstaviť, vysvetľuje 
Ježiš sám, keď vraví: „Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto 
položí svoj život za svojich priateľov.“ (Jn 15,13). A presne 
toto aj urobil… 

Božia Láska – to je teda darovanie sa, ktoré nepozná 
žiadnu hranicu. Nejestvuje nič, čo by pre Božiu Lásku bolo 
príliš veľké, príliš drahé, alebo príliš namáhavé. Boh 
miluje až do krajnosti. Preto je aj nazvaný Bohom verným! 

Byť zbožštení a tak mať účasť na život Boha – čiže, 
rozumej, na tejto krajnej láske Boha – potom znamená 
milovať takým istým spôsobom ako Boh: krajným, 
bezpodmienečným… Biblia to naznačuje na mnohých 
miestach: 

• V zmysle „pokrytia“ – LÁSKA BEZ OH ĽADU NA 
OSOBU: „43 Počuli ste, že bolo povedané: „Milovať budeš 
svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa.“ 44 Ale ja vám 
hovorím: Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo 
vás prenasledujú, 45 aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je 
na nebesiach. Veď on dáva slnku vychádzať nad zlých i 
dobrých a posiela dážď na spravodlivých i nespravodlivých. 46 
Lebo ak milujete tých, ktorí vás milujú, akú odmenu môžete 
čakať? Vari to nerobia aj mýtnici? 47 A ak pozdravujete iba 
svojich bratov, čo zvláštne robíte? Nerobia to aj pohania? 48 
Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec.“ 
(Mt 5,43–48). Je jedno, či je to priateľ, či cudzinec, alebo 
dokonca úhlavný nepriateľ. Milovať ako Boh znamená 
milovať úplne každého, úplne rovnako a nezávisle na tom, aký 
sám je. Naše sympatie k ľuďom sa môžu rôzniť, ale láska nie! 

• A potom, v zmysle intenzity – LÁSKA BEZ OHĽADU 
NA CENU: V už spomenutom Ježišovom výroku sa hovorí: 
„ 12 Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom ako 
som ja miloval vás. 13 Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto 
položí svoj život za svojich priateľov.“ (Jn 15,12). A inde: „16 
Čo je láska, poznali sme z toho, že on položil za nás svoj život. 
Aj my sme povinní dávať život za bratov.“ (1 Jn 3,16).  

Výsledkom je láska absolútna – presne taká, akou miluje Boh 
sám. 

Biblia u kresťanov tento postoj, rovnako ako u Boha, nazýva 
vernosťou. Je to nakoniec sám Ježiš, kto povzbudzuje: „Buď 
verný až na smrť a dám ti veniec života.“ (porov. Zjv 2,10; 
preklad „až na smrť“ je výstižnejší a rozšírenejší). A inde 
Biblia definuje kresťanov slovami: „1 Potom som videl, a hľa, 
Baránok stál na vrchu Sion a s ním stoštyridsatštyritisíc tých, 
čo mali na čele napísane jeho meno a meno jeho Otca. … 4 To 
sú tí, čo sa nepoškvrnili so ženami, lebo sú panici. Tí 
nasledujú Baránka, kamkoľvek ide. Oni sú vykúpení z ľudí ako 
prvotiny Bohu a Baránkovi. 5 V ich ústach sa nenašla lož: sú 



bez škvrny.“ (Zjv 14,1.4n). Nasledujú Baránka, kamkoľvek 
ide… Dá sa to vyjadriť lepšie? 

A tak teda k našej ceste kresťanstva pribúda ďalší schodík: 

• Najprv POČÚVANIE  Božieho Slova – napríklad 
v modlitbe je to fáza rozjímania. 

• Potom ZAMILOVANIE  SA do Boha – v modlitbe je to 
meditácia a potom kontemplácia. 

• Ale nakoniec prichádza okamih manželskej ZMLUVY  
s Bohom, kedy sa rozhodujeme pre lásku absolútnu, lásku 
krajnú, bezpodmienečnú a večnú – a hlavne, pre lásku, ktorá je 
naozaj láskou, čiže darovaním sa!  

 

DO PRAXE: 

• Jestvuje etapa chodenia s Bohom. To je čas, kedy sa rodí 
naša dôvera a naša láska k Bohu spoločne s našim poznaním 
Boha. V modlitbe, napríklad, sa to prejavuje tým, že od 
povrchnej recitovanej modlitby prechádzame k modlitbe 
rozjímavej. Preto, logicky, Terézia Avilská mieni, že skutočný 
kresťanský život sa začína až vtedy, keď človek nastúpi cestu 
rozjímania, čiže hlbokého a vnútorného spoznávania Boha 
a zbližovania sa s Ním. 

• Chodiť sa ale nedá večne. U ľudí sa alebo chodenie 
chlapca a dievčaťa skončí manželstvom, alebo postupne 
zanikne. U Boha je to rovnaké.  

• Časom jednoducho musí prísť čas, kedy človek 
skutočne uzatvorí ZMLUVU s Bohom. Normálne je to tak, 
že človek počas katechumenátu chodí s Bohom a potom, pri 
krste, keď na to jeho vzťah s Bohom dozrie, uzatvára s Bohom 
zmluvu lásky a vernosti. Aj to bol možno dôvod, prečo prví 
kresťania mnohokrát prijímali krst až pomerne neskoro po 
obrátení sa. U tých, ktorí boli pokrstení ako deti, sa tento 
katechumenát začína 1. sv. prijímaním a okamihom Zmluvy 
by mala byť birmovka. V praxi to tak väčšinou nie je. Bez 
ohľadu na to sme ale k takejto Zmluve vernosti a lásky 
povolaní. Ona je totiž podstatou Neba a podstatou Spásy. 
Preto bez ohľadu na všetko sa musíme v každom prípade my 
sami rozhodnúť, či chceme takýto a nijaký iný zväzok 
s Bohom a voči Bohu vytvoriť a potom  ho aj skutočne 
vytvoriť! 

• Znamená to rozhodnúť sa žiť pre Boha. Nie pre spásu. 
Pre Boha! Náš vzťah k Bohu je totiž zvyčajne veľmi 
egoistický. Vidieť to veľmi dobre vtedy, keď konáme niečo 
zlé: zaujíma nás, či nám to Boh odpustí, či to Boh pochopí, či 
sa nad nami zmiluje a či nás neprestane milovať. Možno ešte 
nás zaujíma, ako bude vyzerať naša česť, naša povesť, ako sa 
na nás budú pozerať iní a podobne. Ale spravidla nás ani 
nenapadne uvažovať, či to Boha zarmúti, alebo nie, či Ho to 
zraní, alebo nie… Vieme uvažovať v kategóriách „Čo je 
potrebné, by som sa spasil a aby mi Boh pomáhal?“, ale už nás 
ani nenapadne uvažovať nad otázkou „Čo urobiť, aby som 
Boha potešil a urobil Mu radosť?“ A práve toto druhé je postoj 
lásky, čiže darovania sa. Kým je to Boh, kto nás miluje 
a obdarováva nás a zomiera za nás a my to všetko s vďakou 
prijímame, tak je to ešte stále len vzťah pán – sluha. Až keď sa 
aj my podobne darujeme Bohu, tak až vtedy to konečne začína 
byť vzťah lásky, vzťah Otca a syna, vzťah Ženícha a nevesty. 

• Zmysel života sa tak podstatne mení. Kresťanstvo je 
stále niečo, čo náš život napĺňa a robí šťastným – ale toto už 
prestáva byť cieľom, ba prestáva to byť vôbec dôležitým. 

Dôležitým sa stáva niečo iné: aby sa láska naozaj stala láskou 
až na smrť. A ako inak sa to môže udiať, než práve tak, že 
naozaj ide až na smrť? Už o Kristovi Biblia hovorí: „10 Veď sa 
patrilo, aby ten, pre ktorého je všetko a skrze ktorého je 
všetko, ktorý priviedol mnoho synov do slávy, zdokonalil 
pôvodcu ich spásy utrpením.“ (Hebr 2,10). Utrpenie, bolesť 
a smrť sa tak zrazu, v novom šate a s novým významom, 
stávajú nástrojmi zavŕšenia lásky. Odtiaľ túžba mnohých 
svätcov po mučeníctve, túžba naozaj položiť svoj život z lásky 
k Bohu a k ľuďom. Ignác Antiochijský, keď ho vedú do Ríma 
na smrť, píše Rimanom: „Nemôžete mi dať viac, než aby som 
bol obetovaný Bohu. Až bude pripravený obetný oltár, 
zaspievajte spoločne a radostne Otcovi v Kristovi Ježišovi za 
to, že Boh uznal sýrskeho biskupa, ktorého povolal z Východu, 
za hodného obete. Je krásne zapadnúť svetu a ako slnko vyjsť 
Bohu!“ (Ig. Rim. II,2). Ale v tomto kontexte už má utrpenie 
a smrť úplne iný význam. Už to nie je choroba a „kríž“, ktorý 
musíme trpezlivo znášať, lebo veď aj tak sa nedá nič robiť. Je 
to niečo iné: slobodne zvolená obeta človeka, ktorý by mohol 
byť zachránený a mohol by sa vyhnúť utrpeniu i smrti, ale 
namiesto toho si volí ostať po boku Baránka až do konca, až 
na smrť na kríži! Ježišov kríž predsa nie je nešťastie, ktoré 
Ježiš niesol, lebo nemal iné východisko. Je to slobodná obeta 
z lásky, o ktorej Ježiš hovorí: „17 Otec ma preto miluje, že ja 
dávam svoj život, a zasa si ho vezmem. 18 Nik mi ho neberie, ja 
ho dávam sám od seba.“ (Jn 10,17n).  

• Cieľom teda je: 

MILOVA Ť BOHA! 

DAROVAŤ SA BOHU! 

ZOMRIE Ť PRE BOHA! 

A je jedno, či to „zomrieť“ bude skutočné zahynutie, alebo 
denno-denná obeta a kladenie život z lásky. Podstatné je, že je 
to presne tak, ako to Boh sám už voči nám urobil a to pred 
nami, ako prvý, podľa slov Písma: „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.“ (1 Jn 4,10). A 
zapamätajme si: 

NÁZORY A  MIENKY SÚ TO , ČO SA VYZNÁVA A  PREZENTUJE. 

ALE VIERA A  LÁSKA – TO JE TO, ZA ČO SA ZOMIERA ! 

 

Váš Inky 


