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„ 1 Bratia, pre Božie milosrdenstvo vás prosím, aby ste svoje 
telá prinášali ako živú, svätú, Bohu milú obetu, ako svoju 
duchovnú bohoslužbu. 2 A nepripodobňujte sa tomuto svetu, 
ale premeňte sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, 
čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé.“ 

(Rim 12,1n) 

 

 

Milí bratia a sestry! 

Tak sme si to teda minule povedali: Darovať sa Bohu. 
Darovať mu samých seba. Svoje srdce. Toto je láska… Znie 
Vám to ako nejaké nekonkrétne frázy? Máte pravdu. Takýchto 
vyjadrení počúvame veľa. Ale málokedy nám aj niekto 
vysvetlí, čo vlastne v praxi Bohu môžeme darovať a hlavne 
ako?! 

Pre takých starovekých Babylončanov totiž bohovia mohli byť 
bytosťami, ktoré sa živia obetami v chrámoch. Obdarovať 
takýchto babylonských bohov potom bolo detsky jednoduché: 
zarezali ste vola, priniesli ho ako obetu v chráme, pridali niečo 
vína, či dokonca niečo zlata – a bolo. Ale my sme v inej 
situácii. My nestojíme pred vymyslenými bôžikmi 
starovekých mýtov. Stojíme pred Živým Bohom a stojíme 
pred ním ako chudobný synovec pred strýkom miliardárom: 
Je to Boh, kto všetko vlastní a je to Boh, kto nás 
obdarováva všetkým, čo máme a po čom túžime. 
A naopak, sme to my, kto nemáme Bohu čo ponúknuť, 
pretože sme to my, kto nemáme nič a je to Boh, ktorý zase 
nemá v ničom nedostatok. Už v Starom zákone Boh povedal 
na túto tému zásadné slová: „10 Lebo mne patrí všetka lesná 
zver, tisícky horskej zveriny. 11 Poznám všetko vtáctvo lietavé, 
moje je i to, čo sa hýbe na poli. 12 Aj keď budem hladný, 
nebudem pýtať od teba; veď moja je zem i s tým, čo ju napĺňa. 
13 Vari ja hovädzie mäso jedávam alebo pijem krv kozľaciu?“ 
(Ž 50,10–13).  

A predsa jestvuje niečo, čo môže aj nekonečne chudobný syn 
dať svojmu nekonečne bohatému Oteckovi! A sú to hneď dve 
veci: Môže mu urobiť RADOSŤ a môže pred inými ľuďmi 
OSLÁVI Ť veľkosť, lásku a šľachetnosť svojho Otecka. 
A ak sa pozrieme na Ježiša, Syna Otca, zistíme, že presne toto 
aj robil! 

1) Ako urobiť Bohu RADOSŤ? 

Čo môže skutočného otca potešiť viac, než to, keď jeho 
synovia a dcéry, jeho rodina, žijú v šťastí, v radosti 
a v pokoji? Platí to bezvýhradne aj o Bohu, najdokonalejšom 
a najlepšom z Otcov, „od ktorého má meno každé otcovstvo na 
nebi i na zemi“ (Ef 3,15). Napadlo Vás niekedy, že aj samý 
Zákon – Desatoro a ostatné, čo s tým súvisí – bol Bohom 
daný jednoducho na to, aby ľudia mohli s jeho pomocou 
byť šťastní? Určite je predsa neporovnateľne lepšie žiť medzi 
ľuďmi, ktorí sa milujú, sú čestní, nesebeckí, skromní, 
spoľahliví, neubližujú si a neškodia si; než žiť vo svete, kde si 
ľudia ubližujú, kde je hnev, nenávisť, závisť, pretvárka, 
chamtivosť, zločin, ohováranie, nevernosť, ponižovanie, 
neustály zápas o moc, o uznanie…!  

Hriech – čiže strata spoločenstva lásky s Bohom – to, 
samozrejme, dobre dokafral. Zákon sa pre človeka, 
postihnutého hriechom, stáva rovnakým bremenom a je pre 
neho rovnako neuskutočniteľný a absurdný ako keby ste 
pozvali človeka, ktorý už-už zomiera od hladu, k 40-dňovému 
dobrovoľnému  posteniu sa a presviedčali ho, ako strašne mu 
to prospeje a aká je to radosť, pohladovať si trochu… Bez 
Zákona sa ale svet a život stáva práve takým, akým nechceme, 
aby bol: mizerným! A tak odvtedy žijeme „vďaka“ hriechu 
strašnú dilemu: Na jednej strane chceme žiť krásny a spokojný 
život podľa Zákona, ale keď sa o to pokúsime, zistíme, že to 
nedokážeme, že je to strašné bremeno, ktoré „nevládali niesť 
ani naši otcovia, ani my“ (Sk 15,10). A na druhej strane každé 
zlyhanie Zákona robí svet okolo nás horší, temnejší, 
prázdnejší… a tým robí náš hlad ešte väčším a zákon ešte 
ťažším… Ach, „24 ja nešťastný človek! Kto ma vyslobodí z 
tohoto tela smrti?“ (Rim 7,24), volá zúfalo Pavol, ale hneď vo 
veľkej radosti dodáva: „25 Ale nech je Bohu vďaka skrze Ježiša 
Krista, nášho Pána!“ (Rim 7,25). To preto, že v Ježišovi nás 
Boh z tohto jarma vyslobodil a konečne nám vrátil slobodu, 
silu a schopnosť žiť šťastný život podľa Zákona, ktorý už viac 
nie je bremenom, ale darom! 

• No a toto je presne to, čo nášmu Otcovi spôsobuje radosť: 
keď žijeme v šťastí a v pokoji a to už tu, na zemi! Preto Ježiš 
hovorí: „15 Ak ma milujete, budete zachovávať moje 
prikázania.“ (Jn 14,15). Lebo Božie prikázania sú tu na to, aby 
nás urobili šťastnými. Ako Boží synovia a dcéry, milovaní 
Bohom a milujúci Boha, máme konečne slobodu a silu žiť 
podľa nich bez námahy a v radosti, veď „ jeho prikázania 
nie sú ťažké“ (1 Jn 5,3) pre synov a dcéry Boha. Výsledkom je 
šťastný, naplnený život a radosť Boha, ktorý sa raduje nad 
šťastím svojich detí! 

O Ježišovi v tomto smere hovorí Biblia stručne a jasne: „A on 
chodil (a) dobre robil.“ (Sk 10,38).  

Ale je tu ešte niečo viac… 

• Ide nielen o to, že my sme uzdravení a slobodní a tak 
konečne schopní krásneho, šťastného a naplneného života. Ide 
o to, aby toto isté, tento istý Dar, mohli zakúsiť aj ostatní 
ľudia. Kľúčom k tomu je zvesť o Božej Láske, veď ona, 
Božia Láska, je tá, ktorá uzdravuje. „13 Lebo každý, kto bude 
vzývať Pánovo meno, bude spasený. 14 Ale ako budú vzývať 
toho, v ktorého neuverili? A ako uveria v toho, o ktorom 
nepočuli? A ako počujú bez kazateľa?“ (Rim 10,13n). A toto 
je druhé, čo Bohu spôsobuje radosť: ohlasovať cestu, ktorá 
vedie k uzdraveniu všetkých ľudí a k tomu, aby všetci ľudia 
boli šťastní, naplnení a slobodní, k radosti svojej, našej 
i Božej!  

Ježiš v tomto zmysle sám o sebe hovorí: „„Poďme inde, do 
susedných dedín, aby som aj tam kázal, veď na to som 
prišiel.“ 39 A chodil po celej Galilei, kázal v ich synagógach a 
vyháňal zlých duchov.“ (Mk 1,38n) 

2) Ako Boha OSLÁVIŤ? 

Tak toto je to druhé a vlastne je to ovocím toho 
predchádzajúceho. Ježiš hovorí: „16 Nech tak svieti vaše svetlo 
pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho 



Otca, ktorý je na nebesiach.“ (Mt 5,16). A je to naozaj tak: Ak 
žijeme pred tvárou celého sveta život, ktorý je ušľachtilý, 
krásny a plný šťastia, radosti a hlbokého pokoja a ak 
nemlčíme, ale v pravde vyznávame, že pôvodcom tejto 
nádhery je Boh, náš Otecko – tak potom je Boh oslávený v nás 
a skrze nás rovnako, ako bol oslávený v Ježišovi. Ježiš v tomto 
smere sám o sebe hovorí: „Teraz je Syn človeka oslávený a v 
ňom je oslávený Boh. 32 A keď je Boh oslávený v ňom, aj Boh 
jeho v sebe oslávi, a čoskoro ho oslávi.“ (Jn 13,31).  

 

DO PRAXE: 

• Staňte sa synmi (dcérami) Boha! Prijmite identitu Božích 
synov a dcér! Syn je ten, kto miluje Otca a preto Ho túži 
potešiť a naplniť radosťou! Práve toto je znak syna, jeho 
identita: že miluje svojho Otca, hľadí na Neho a túži po 
Otcovom šťastí a radosti – na rozdiel od sluhu, ktorého 
zaujíma iba to, čo sám od svojho pána dostane a na pánovi mu 
záleží prevažne len ako na „zdroji zisku“. Prijmite teda za cieľ 
a zmysel svojho života milovať Boha a teda napĺňať Jeho 
Srdce radosťou! 

• Skonkrétnením synovskej lásky sú zachované 
prikázania Otca. Biblia konkretizuje: „3 Lebo láska k Bohu 
spočíva v tom, že zachovávame jeho prikázania. A jeho 
prikázania nie sú ťažké. 4 Veď všetko, čo sa narodilo z Boha, 
premáha svet. A tým víťazstvom, ktoré premohlo svet, je naša 
viera.“ (1 Jn 5,3n). Boh nás oslobodil svojou Láskou a tak to, 
čo bolo pre nás predtým neznesiteľným bremenom 
a kameňom pádu a zahanbenia – Zákon – sa teraz stáva darom 
a cestou ku šťastiu, plnosti, radosti a plesaniu. A tak 
zachovávame prikázania už nie preto, že ich Boh nariaďuje – 
veď Ježiš „zrušil zákon prikázaní, spočívajúci v nariadeniach“ 
(Ef 2,15) – ale jednoducho preto, že sú rozumné, dobré, 
užitočné a prospešné. Sú návodom na šťastný život, ktorý 
teraz, vďaka Ježišovi, dokážeme a môžeme aj naozaj žiť! 
A keď sme šťastní, je to dôvod radosti: našej radosti, ale aj 
radosti Otca v Nebi, ktorý sa raduje zo šťastia a Života svojich 
milovaných synov a dcér! 

• Ak Vám Zákon a jeho zachovanie spôsobuje stále 
problémy a ťažkosti, potom je – ako naznačil Ján pred 
chvíľou – problém v (ne)viere. Potom sa vráťte ku katechézam 
221 až 226 a inšpirujte sa nimi! 

• Staňte sa heroldmi Boha! Prijmite poslanie tých, ktorí 
ohlasujú veľkú Božiu Lásku, Lásku, ktorá uzdravuje, ktorá 
oslobodzuje a ktorá premieňa človeka na Boha! Ale pozor! 
Stať sa naozaj heroldom Boha, ohlasujúcim Božiu Lásku, 
Božie milosrdenstvo a Božiu veľkosť; nie drábom, pandúrom 
či žandárom, ktorý stále ľudí niekam tlačí, do niečoho núti, 
stále upozorňuje, kritizuje a občas aj zatracuje! Nie! Boh nás 
pozýva ku neodolateľnej kombinácii, ktorú predviedol Ježiš: 
Kombinácii krásneho, čistého, ušľachtilého a spravodlivého 
človeka, plného lásky, radostného, pokojného, naplneného 
a šťastného; spojenej s radostnou zvesťou o príčine tejto 
nádhery a tou je Božia Láska! 

• Staňte sa nakoniec rytiermi  svojho Boha! Kedysi dávno 
si rytieri dávali na štíty znaky a erby dám, ktoré milovali a pre 
ne získavali slávu a uznanie svojou silou a svojimi zbraňami. 
Urobte aj Vy to isté! Buďte vo svete ako žiarivé svetlo, 
ušľachtilí, vznešení a krásni, plní Ducha a plní radosti 
a zvestujte celému svetu pôvodcu toho všetkého – Boha, aby 
tak vo Vás a cez Vás mohol byť všade a vo všetkom oslávený 
Boh! 

• Na začiatok úplne postačí, ak s tým začnete tam, kde ste, 
v celkom normálnom meradle celkom obyčajného života. 
Žiadne megalomanské akcie, žiadne kampane, žiadne 
projekty… To možno príde neskôr. Pamätajme na slová 
apoštola, ktorý hovorí: „29 Sú vari všetci apoštolmi? Sú všetci 
prorokmi? Všetci učiteľmi?“ (1 Kor 12,29) a tiež na slová 
Ježiša, ktorý vraví: „Nebeské kráľovstvo sa podobá kvasu, 
ktorý žena vezme a vmiesi do troch mier múky, až sa všetko 
prekvasí.“ (Mt 13,33). Boh naozaj povoláva niektorých ľudí 
k mimoriadnej aktivite apoštolov a evanjelizátorov vo veľkom 
štýle. Ale dá sa povedať, že ich aktivita je len akýmsi 
„doplnkom“ k tomu hlavnému pohybu Kristovho Tela, ktorý 
spočíva v prekvasovaní: jednoducho v tom, že tam, kde ste, 
v tej situácii, ktorú prežívate, voči ľuďom, s ktorými práve ste, 
dokážete byť v tom normálnom, bežnom a každodennom 
meradle Božím synom, či dcérou. Dokážete byť Božím 
heroldom spásy tým niekoľkým ľuďom, s ktorými práve ste 
a pred tvárou týchto niekoľkých ľudí tu a teraz, v tom, čo 
práve žijete a v tom, čo práve robíte, osláviť Boha. A ak toto 
urobia naraz dve miliardy kresťanov po celom svete, verte, že 
vskutku nastane Božie Kráľovstvo! 

• Naučte sa zotrvávať v Bohu! Boh je prameňom krásy 
nášho života a aj našej schopnosti milovať. Ak Boha 
opustíme, padneme. Ježiš hovorí: „Bezo mňa nemôžete nič 
urobiť. 6 Ak niekto neostane vo mne, vyhodia ho von ako 
ratolesť a uschne.“ (Jn 15,5n). Pomôckou k tomu je okrem 
viery a lásky aj určitá miera vnútornej usobranosti a integrity. 
Ak nám spôsobuje problém zotrvávať v Bohu, vedome 
a neustále a pritom tak prirodzene, ako s blízkym a dôverným 
spoločníkom, potom, za predpokladu, že sme už uverili 
a obrátili sa – nám môže pomôcť určitá miera „púšte“ – viac 
sme o tom hovorili v katechéze 226.  

Váš Inky 


