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Milí bratia a sestry! 

Pri zrode dnešnej katechézy stál tento úryvok z Písma…: 

„ 21 Prišli do Kafarnauma. A hneď v sobotu vošiel do synagógy 
a učil. 22 I žasli nad jeho učením, lebo ich učil ako ten, čo má 
moc, a nie ako zákonníci. 23 A práve bol v ich synagóge človek 
posadnutý nečistým duchom. Ten vykríkol: 24 „Čo ťa do nás, 
Ježiš Nazaretský? Prišiel si nás zničiť? Viem, kto si: Boží 
Svätý.“ 25 Ježiš mu prísne rozkázal: „Mlč a vyjdi z neho!“ 26 
Nečistý duch ním zalomcoval a s veľkým krikom z neho 
vyšiel.“ (Mk 1,21–25) 

… a táto otázka: Má Diabol – podobne ako ľudia a ostatní 
anjeli – slobodnú vôľu? A ak hej, ak je naozaj slobodný, prečo 
potom poslúchol, keď napríklad my, ľudia, v pohode Boha 
neposlúchame, a to úplne bežne? Až po chvíli sa začala črtať 
odpoveď, presakujúca z jedinej Diablovej vety v tomto úryvku 
i z jeho výkriku, keď utekal: STRACH Z BOHA. Hrozný, 
desivý strach. A vtedy som si uvedomil, že sme na stope 
niečoho dôležitého. Pretože strach z Boha, to je niečo, čo 
môžeme okolo seba priam nahmatať. Strach z Boha, 
hlboký, iracionálny a panický, preniká svet, v ktorom 
žijeme, a to skrz-naskrz… Isto ste si to všimli aj Vy: Stačí ak 
vládny činiteľ, či štátny úradník verejne a oficiálne spomenie 
Boha a už ľudia protestujú, že ako si to môže v sekulárnom 
štáte dovoliť! Môže hovoriť o čom chce, o Marťanoch, 
o teroristoch, o kaktusoch,… ale nie o Bohu! Z Boha ide 
strach! Alebo keď sa rozprávate s inými ľuďmi, v robote, či 
v škole. Môžete kecať o všetkom, od politiky a počasia až po 
varenie, chudnutie, UFO a iné veci. Ale skúste hovoriť 
o Bohu! Väčšinou ihneď narazíte na strašnú bariéru 
odmietania! Zdvorilého, ale súčasne obrneného nezáujmu 
a ignorancie. Vidíme ich všade. Radšej odmietneme vidieť 
vedecky zdokumentované zázraky Boha (napr. v Lurdoch), 
odmietneme svedectvo vesmíru, na základe ktorého by každý 
kriminalista s použitím svojich metód presvedčivo „usvedčil“ 
Boha z existencie, odmietneme skúsenosti miliónov a 
miliónov ľudí, ktorí sa s Bohom stretli a zakúsili Ho, len aby 
sme si uchránili svoju možnosť nevidieť Boha a popierať 
Ho…  

Dôvod je ten, že BOH NAOZAJ JE HODNÝ NAJVÄ ČŠEJ HRÔZY, 
akej sme schopní! Naozaj! Teraz nemyslím na falošné 
a démonické predstavy o Bohu, o ktorých sme si vraveli už v 
katechéze 46. To je naivná detská hračka, naivná predstava, 
ktorá môže vzniknúť iba preto, že nedoceňujeme skutočnú 
veľkosť a moc Boha, že jednoducho podvedome utekáme pred 
skutočnou pravdou o Bohu. Pretože Boh, skutočný Boh, je 
nekonečne desivejší, než hociktorá z týchto falošných 
démonických predstáv o Bohu! 

Skúste si dať dohromady nasledovné výroky z Biblie:  

• „Nebo je oddávna a že zem povstala Božím slovom z vody 
a skrze vodu 6 a že skrze ne zahynul aj vtedajší svet, zatopený 
vodou. 7 A to isté slovo udržiava terajšie nebo i zem a 
zachováva pre oheň, keď príde deň súdu a záhuby bezbožných 
ľudí.“ (2 Pt 3,5–7) 

• „ 2 V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v Synovi, 
ktorého ustanovil za dediča všetkého a skrze ktorého stvoril aj 

svet. 3 On je odblesk jeho slávy a obraz jeho podstaty a 
udržuje všetko svojím mocným slovom.“ (Hebr 1,2n) 

• „ 28 Lebo v Ňom žijeme, hýbeme sa a sme…“ (Sk 17,28) 

• „ 7 Kam môžem ujsť pred tvojím duchom  a kam utiecť pred 
tvojou tvárou? 8 Ak vystúpim na nebesia, ty si tam; ak 
zostúpim do podsvetia, aj tam si. 9 I keby som si pripäl krídla 
zorničky a ocitol sa na najvzdialenejšom mori, 10 ešte aj tam 
ma tvoja ruka povedie a podchytí ma tvoja pravica. 11 Keby 
som si povedal: „Azda ma tma ukryje a namiesto svetla ma 
zahalí noc,“ 12 pre teba ani tmy tmavé nebudú a noc sa 
rozjasní ako deň. Tebe je tma ako svetlo.“ (Ž 139,7–12) 

Keď som si tieto výroky dal dohromady, uvedomil som si 
jedno: Akt stvorenia sveta si môžeme predstaviť ako úplne 
analogický aktu, keď vo svojej mysli stvoríte nejakú 
predstavu. Skúste si teraz v mysli stvoriť napríklad obraz 
záhradného trpaslíka! Ide to, že? Túto predstavu máte, 
samozrejme, úplne pod kontrolou. Ak si ho vymyslíte 
ružového, bude ružový, ak zeleného, bude zelený. Ak si ho 
predstavíte s oslími ušami, bude ich mať, ak si predstavíte jeho 
nos orýpaný, orýpaný aj bude. A ak na neho prestanete 
myslieť, jednoducho zanikne, úplne a bez stopy. Nad svojou 
predstavou máte absolútnu moc, závisí len a jedine od Vašej 
ľubovôle. Nemá ani najmenšiu možnosť niečo si proti Vám 
presadiť, či dokonca sa vymaniť z pod Vašej absolútnej moci. 
Veď dokonca aj existuje iba vo vnútri Vašej mysle! Keby Vaša 
predstava mala rozum a poznanie, boli by ste pre ňu bohom! 

Čo iné je „slovo“, ktorým Boh tvorí svet, než vyjadrená 
myšlienka? Dá sa povedať, že Boh pomyslel na nás, na svet, 
v ktorom žijeme – a my sme tieto Jeho myšlienky, na ktoré 
pomyslel! Preto naozaj v Ňom žijeme, v Ňom sa hýbeme a iba 
v Ňom sme. To nie je panteizmus, ktorý tvrdí, že Boh a svet je 
jedno a to isté. To je fakt, ktorý hovorí, že tak, ako v nás 
„žijú“ naše myšlienky a predstavy, na ktoré myslíme (hoci nie 
sú nami), tak rovnako my sami žijeme v Bohu ako 
„myšlienky“, ktoré On sám stvoril! Dá sa to určite takto 
povedať… Možno práve na toto naráža jedna agrafa Ježiša 
Krista, ktorá hovorí: „Rozštiep drevo a budem tam, nadvihni 
kameň a nájdeš ma“. 

A teraz si domyslite, čo to v praxi znamená: Boh má nad 
nami a nad našim svetom absolútnu moc. Ak si zmyslí – 
áno, zmyslí, to je presne to slovo! – teda ak si zmyslí, že 
budeme zelení s ružovými bodkami, budeme takí. Stačí, aby si 
to pomyslel. Je to pre Neho tak ľahké, ako to vidíme v jednej 
krásnej scéne v Starom Zákone: „I vybúšil proti nim Pánov 
hnev a odišiel. 10 Keď sa oblak vzdialil od stánku, Mária 
razom obelela malomocenstvom ako sneh. A keď sa Áron k nej 
obrátil, videl, že, je malomocná.“ (Nm 12,9n). 
Malomocenstvo. Desivá katastrofa pre život človeka, niečo, 
s čím človek nedokáže ani v najväčšej odvahe a zúfalstve 
urobiť vôbec nič – a Boh to spôsobí len tak, akosi 
mimochodom, na odchode, proste si zmyslí a hotovo! Celý 
svet, všetko v ňom, my samotní, zavisíme, absoltútne 
a neuniknuteľne len a jedine od ľubovôle Boha! To je to 
strašné slovo: od ĽUBOVÔLE Boha. Boh si môže zmyslieť 
úplne čokoľvek a môže s nami čokoľvek vykonať. Tak ľahko 
a bez námahy, ako keď si Vy sami v mysli predstavíte drevenú 



kocku a potom ju púhou myšlienkou len tak prefarbíte na 
zeleno, potom premeníte na guličku a nakoniec na ňu 
jednoducho zabudnete a ona sa rozplynie a viac nie je… 
Nejestvuje nijaká možnosť, ako sa tomu vzoprieť a ani nijaká 
možnosť, ako tejto strašnej moci uniknúť. Boh je ten, kto drží 
všetky nitky od Vášho života, celého Vášho sveta, v ruke. 
Úplne všetky. Ak zatiahne, urobíte vetko, čo si len zmyslí. 
A ešte budete presvedčení, že je to Váš vlastný nápad a Vaša 
vlastná túžba. Alebo možno vôbec nie. Boh má totiž kontrolu 
nad všetkým, i nad Vašou vlastnou mysľou! Desivé, ale ešte aj 
vtedy, keď sa rozhodnete preklínať Boha, tak je to Boh, ktorý 
Vašej myšlienke dáva možnosť vzniknúť a kto pohne Vašim 
jazykom, aby kliatbu vyslovil! 

Bez ohľadu na to, či si to domyslíte až takto, do dôsledkov, 
alebo či si iba hmlisto predstavíte pojem Boh ako niečo 
mocné, všemohúce, ovládajúce všetko, bez ohľadu na toto 
všetko je to predstava skutočne desivá. Strašná. Ubíjajúca, 
ženúca až do zúfalstva. Najhoršia nočná mora, akú si 
dokážeme predstaviť! 

Ako tejto strašnej hrôze z Boha čeliť? 

V podstate máme dve možnosti: 

Prvú možnosť ukazuje Diabol: UTIECŤ. 

Stretáme sa s tým aj my, kresťania, v modlitbe 
a duchovnom živote. Iste to poznáte. Ponárate sa do hĺbky 
meditatívnej modlitby, blížite sa k Bohu, cítite, že ste už len 
kúsoček od Neho – a zrazu sa vo Vás objaví strach, vnútorná 
panika, nutkanie utiecť, prerušiť modlitbu, vrátiť sa naspäť… 
Ba spústa ľudí sa na túto cestu vnútornej modlitby ani nikdy 
nevydá, ostanú len na úrovni odrecitovaných modlitieb ráno 
a večer a návštevy kostola v nedeľu, či cez týždeň. Nič viac, 
nič hlbšie. Áno, oni vedia, že by to mohlo byť dôležité, dobré: 
ísť ďalej, hlbšie, až k živému Bohu… ale neurobia to. 
Vyhovárajú sa na množstvo vecí, málo času, ale Vy viete a oni 
to vedia tiež, že je to iba nelogická výhovorka. Skutočnú 
príčinu si často ani neuvedomia: strach z Boha. 

Je to podobné, ako keď malé dieťa, keď sa niečoho bojí, tak si 
zakryje oči. Je to praktika, ktorá hovorí, že čo nevidíme, to 
neexistuje a čo neexistuje, toho sa netreba báť. V praxi sa to 
dá urobiť dvoma spôsobmi: 

• Osvietený ateizmus je prvá varianta tejto možnosti. 
Jednoducho Boha poprieme. V rozpore so zdravým rozumom, 
v rozpore s faktami – poprieme. Poprieme preto, že strach 
a hrôza z Boha, vnútorný, neuvedomený, ale mocný, dedičstvo 
dedičného hriechu, prenášané z pokolenia na pokolenie, je 
mocnejší, než akýkoľvek rozum. Ten nevládne, vládnu city – 
a strach je hneď po láske najmocnejší. Čo sa teda divíme, že 
ľudia zo strachu radšej Boha poprú? A je jedno, či myšlienku 
na Boha potláčate osvieteným marxizmom, alebo drogou 
konzumu, zábavy, či workholizmu… 

• Modlárstvo je druhá z variant. Spočíva v tom, že namiesto 
skutočného Boha si stvoríme modlu, iného boha, z ktorého už 
nejde strach. Napríklad nejakého neškodného pánbíčka, 
deduška, prekárajúceho sa so sv. Petrom kdesi tam hore, na 
obláčikoch. Alebo nejaký „Kozmický zákon“. Alebo deistickú 
„Najvyššiu bytosť“, ktorá svet stvorila a viac už doň nijako 
nezasahuje, ani sa oň nestará. Alebo čokoľvek iné. Čokoľvek, 
čo nie je tak desivé a strašlivé, ako skutočný Boh! Obávam sa, 
že v súčasnosti aj väčšina kresťanov robí práve toto.  

Sú to vlastne len rôzne variácie na tému úniku a úteku pred 
Bohom.  

Druhú možnosť ukazuje Ježiš: UVERIŤ.  

• To je kresťanstvo. Jednoducho viera v to, že tento Boh – 
akokoľvek to znie neuveriteľne, nepredstaviteľne, absurdne – 
tak že tento Boh nás skutočne a opravdivo miluje! Uveriť, 
že hoci tento Boh naozaj drží v rukách všetky nitky od nášho 
života, všetky karty, všetky tromfy, tak sa z lásky zaviazal, že 
za tieto nitky nikdy nezatiahne a tak nám daruje úplnú 
a absolútnu slobodu. Dôkazom tejto slobody, rovnako 
paradoxným ako krajným, je práve Peklo: možnosť úplného 
zavrhnutia a odmietnutia Boha.  

Ba viac: Tento Boh nás pozýva, aby sme prekročili tento 
rámec Božej myšlienky a stali sa účastnými na Ňom 
samotnom, na Tvorcovi, na jedinej skutočnej Realite, ktorá 
naozaj Jestvuje! Ale, pretože rešpektuje našu skutočnú 
slobodu, robí to jemne, ohľaduplne a nenásilne, ako skutočný 
džentlmen a gavalier.  

Toto je tá druhá možnosť. Uveriť EVANJELIU, tejto 
neuveriteľnej zvesti, ktorú Ježiš prináša a tak jedinečne 
potvrdzuje svojou smrťou na kríži. 

Biblia hovorí, že „dokonalá láska vyháňa strach“ (1 Jn 4,18). 
Ak uveríme v dokonalú, bezvýhradnú, bezpodmienečnú 
a krajnú Božiu Lásku, potom v tejto viere môžeme konečne 
pomaly otvoriť svoje oči a v bázni pohliadnuť na Boha, 
skutočného Boha, takého, aký naozaj je! Bez tejto viery 
musí Boh ostávať za oponou svätyne, skrytý, aby nás 
nevydesil tak, ako kedysi Izraelitov na Sinaji (Ex 20,18n). Ale 
v tejto viere o kresťanoch platia slová: „My všetci s odhalenou 
tvárou hľadíme ako v zrkadle na Pánovu slávu a Pánov Duch 
nás premieňa na taký istý, čoraz slávnejší obraz.“ (2 Kor 
3,18). Veď Nebo je o spoločenstve s Bohom, ktorý je tak 
veľký, tak strašlivo mocný a má tak desivú moc nad nami 
samotnými, že bez tejto dôvery v Jeho krajnú Lásku nikdy 
nenájdeme odvahu vôbec na Neho ani len pohliadnuť 
a naopak, budeme sa skrývať a utekať v duchu tej tradície, 
ktorú začal človek už vtedy dávno v Raji…  

DO PRAXE: 

• Veľmi často apoštolát chápeme ako presviedčanie iných 
ľudí rozumnými a logickými argumentmi o tom, že Boh 
naozaj jestvuje a je dobré v Neho veriť. To je síce pekné, ale 
argumenty pôsobia na rozum, nie na city. Neovplyvňujú veľmi 
strašný a podvedomý panický strach, ktorý z Boha máme. 
Preto ľudia spravidla ani nepočúvajú, čo hovoríme a väčšinou 
sa vzpierajú vôbec o tom nejako vážne uvažovať, hlbšie, než 
len o nejakej abstraktnej intelektuálnej a od života odtrhnutej 
myšlienkovej konštrukcii. 

• Prvým krokom apoštolátu musí byť odbúranie tohto 
strachu. Pápež Ján Pavol II. Vedel, čo hovorí, keď znova 
opakoval: „Nebojte sa!“  

• Najúčinnejším nástrojom odbúrania strachu je 
svedectvo. Slová sú pekné, ale nič nepomôže človekovi uveriť 
v Božiu Lásku a prestať sa báť, než šťastný kresťan, plný 
radosti, plný lásky, plný pokoja a žijúci v nádhernom 
spoločenstve s Bohom.  

• Druhým sú znamenia. Nie nadarmo sú nimi na 99% 
uzdravenie. Sú totiž znakom jednak Božej moci a reality; 
a jednak toho, že Boh skutočne stojí na našej strane 
a skutočne, naozaj nás miluje! 

• Od nás to vyžaduje, aby sme my sami už boli veriaci, 
obrátení a naozaj žijúci s Bohom. Praktici, nielen teoretici, 
hovoriaci o tom, čo je kde napísané a čo kde kto povedal. 

Váš Inky 


