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Od psa si vezmite podobenstvo... – túžby a chcenia – ... nebude hladovať, ani žízniť... – sila je v radosti, nie túžbe 
– rola viery a vlastnosti viery  

Táto úvaha bude tak trochu pokračovaním úvahy 384 „anavím“ 
a  380 „Riešenie pre Buddhu“.  

Ježiš hovorí: „Pozrite sa na nebeské vtáky...“ (Mt 6,26 SSV). Ja 
som sa namiesto na ne pozrel na nášho psa. Vlastne psinu. 
Krásnu bielu boxericu, našu legendárnu farskú Aidu...  V jej 
prípade slovné spojenie „psí život“ znie ako označenie prémie, 
ku ktorej sa ako ľudia možno nikdy v živote nedopracujeme, 
prémie v podobe života úplne bez starostí, bez stresu, bez 
náhlenia, v úplnej pohode, spokojnosti... komu lepšie, že? A tak 
sa si dal otázku: Mohli by sme sa, podobne ako od nebeských 
vtákov, naučiť niečo o kresťanstve a Božom synovstve aj od... 
psa? A nakoniec, prečo nie? 

Ak sa pozriete na psa, asi zistíte, že pes nemá žiadne túžby. 
Teda, aby sme si rozumeli. Pes chce množstvo vecí: kosť, psiu 
konzervu, peknú fenku, mačku na popreháňanie, poškrabanie za 
ušami, na bruchu a potom ešte nad chvostom... Ale nemá túžby 
v zmysle niečoho existenciálneho. Ak mu dáte žrádlo, psovsky 
si ho vychutná. Niet žrádla? Namiesto toho ho škrabkáte za 
ušami? Nevadí, psovsky si to vychutná! Niet ani to? Nevadí, 
stočí sa do klbôčka a psovsky si s pôžitkom zchrupne. Stále je 
ale psom, je tým, čím je. Myslím, že netrpí nejakou menejcen-
nosťou z toho, že nie je človekom. Nie je zakomplexovaný z 
toho, že si nevie otvoriť konzervu. Neobzerá sa pred zrkadlom a 
nezúfa si z toho, že nie je hnedý, ale biely. Netrpí frustráciou z 
toho, že nelozí po stromoch, ani netrpí túžbou po tom, aby bol 
vlkom, či depresiou z toho, že ním nie je... Takže si to nazvime 
takto: Pes je sebou samým, je tým, čím, je, nemá ohľadom 
samého seba žiadne existenciálne túžby. Má len rôzne „chce-
nia“, hnutia mysle a vôle, ktorými ale len uskutočňuje to, čím 
naplno a úplne je: psom. 

Hovorili sme v minulosti, že kresťan má jedinú túžbu, ktorou je 
Boh a tak? No, možno je čas to trochu poopraviť. V skutočnosti 
Ježiš totiž vlastne hovorí, že kresťan nemá žiadnu túžbu. Hovo-
rí: „Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude 
hladovať, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť“ 
(Jn 6,35 SSV). Inými slovami: už nikdy nebude mať žiadne 
túžby... Bude v dokonalej nirváne, aj keď v trochu inej podobe, 
než si to Budha predstavoval. Ale, áno, bude raz a navždy 
oslobodený od akéhokoľvek existenciálneho smädu, akéhokoľ-
vek bytostného nedostatku a od akejkoľvek potreby, či nutkania 
po niečom túžiť. Chudák Martin Luther to takmer vystihol, keď 
povedal: „Kresťanstvo nie je nič iné ako ustavičný cvik v cítení 
toho, že nemáš hriechu, hoci hrešíš, že však tvoje hriechy sú 
prehodené na Krista“. Luther nepochopil, v čom spočíva spása. 
Myslel si, že je to ako v práve: hrešíš, spravodlivosť vyžaduje, 
aby si bol za hriech potrestaný Peklom, Kristus sa nechal 
potrestať namiesto teba a preto ak sa odvoláš na Krista ako 
svojho advokáta, budeš zachránený pred Božími trestami v 
Pekle a teda spasený od Božích trestov Pekla... Ak by Martin 
Luther porozumel, v čom je Boží zámer a v čom spočíva spása, 
razom by sa ocitol na pozícii, ktorú už dávno pred ním zarputilo 
hájili cirkevní otcovia. Ako vysvetľuje kardinál Schönborn: 
„Pokřtěný člověk je dokonalou bytostí, „novým stvořením" (2K 
5,17). Je zbožštěn. ... Tomu ostatně odpovídá i názor staré 
církve. Divíme se, jak tvrdošíjně trvá Klemens Alexandrijský na 

tom, že pokřtěný je už dokonalý, už zbožštěný: „Křtem jsme 
osvíceni, osvícením jsme osvojeni, osvojením stáváme se 
dokonalými, dokonalostí se stáváme nesmrtelnými. ,Řekl jsem', 
je psáno: ,Jste bohové, všichni jste synové Nejvyššího.' (Ž 
82,6)““ Povedané terminológiou Martina Luthera: V Kristovi 
nás Boh povolal k adoptívnemu synovstvu a v krste nám ho aj 
skutočne daroval. V tej chvíli je všetko dokonané. Dovtedy 
sme túžili byť ako Boh – ale bez Boha to bolo pre nás nemož-
né. Naša túžba po zbožštený ostávala nenaplnená a v existen-
ciálnom frustračnom regrese sa rozpadávala na mnoho rôznych 
túžob po mnohých veciach, ktoré by nám chýbajúce zbožštenie 
nahradili: od túžby „niečo po sebe zanechať“ a tak akosi prežiť 
aj po smrti a stať sa akoby večným aspoň vo svojich dielach, 
cez smäd po veľkosti a sláve, po moci, po vyvýšenosti nad 
obyčajný „plebs“, cez smäd po majetku a po zábave a po 
rozptýlení v únave svetom, až po ten najzvieracejší smäd po 
rozkoši... Ale teraz, v krste, už sme zbožštení, sme dokonalí, 
sme svätí, všetko toto nám už bolo darované. Naša túžba je 
konečne naplnená a naša cesta ukončená. Už niet kam ďalej 
smerovať, niet po čom ďalšom túžiť. Kresťanstvo je už len 
(prinajmenšom sprvu) cvičením sa v pocite toho, že som 
bohom v Bohu, synom Boha a to aj vtedy, ak to práve necítim, 
či nevnímam... a tento postoj Písmo nazýva vierou.  

Ak ale kresťan je človek na konci cesty, ak už nemá v sebe 
žiadne túžby... ako potom? Je už len ako kus skaly, sediaci, 
milo sa usmievajúci a čakajúci na odchod zo sveta? Čo ním 
vlastne hýbe, ak nie túžby? 

Odpovedá nám Nehemiáš, keď hovorí zhromaždeniu v Jeruza-
leme: „Tento deň je zasvätený nášmu Pánovi. A nermúťte sa, 
lebo radosť v Pánovi je vaša sila!“ (Neh 8,10 SSV). Inými 
slovami, človeka, ktorého smäd uhasil Boh – a to sme my, 
kresťania! – už nie je motivovaný smädom a túžbou po jeho 
uhasení, ale radosťou! Aby sme to lepšie pochopili, skúste si 
predstaviť malé dieťa, ktoré túžilo po drahej hračke. Teraz ju 
konečne dostalo – a je úplne zahĺbené do hry s ňou. To, čo ho 
pohlcuje, motivuje, ale už nie je túžba, veď tá bola naplnená, 
ale radosť a rozkoš z užívania a akoby ponárania sa do hračky 
a hry s ňou. Alebo si predstavte kondičného trénera, ktorý 
miluje svoj džob. Denne aj sám trénuje, ale nie preto, že by 
túžil po lepšej postave, ako jeho klienti, ale preto, že samo 
cvičenie ho baví. Že sa mu pri tom aj postava mení, je už len 
čosi popri tom, čosi navyše... Na rozdiel od športovcov netúži 
po súťažiach a po dosahovaní titulov a víťazstiev. Na rozdiel 
od iných netúži ani po nejakom inom zamestnaní, či lepšom 
zárobku. Je šťastný, má všetko, čo potrebuje, robí to, čo ho 
baví, netúži po nijakej zmene, len si to užíva. Nemotivuje ho 
túžba, ale radosť! 

Asi toto znamená byť kresťanom. Sme tým, čím sme: Božími 
synmi a dcérami. Máme všetko, po čom sme kedy túžili a 
neexistuje už nič viac, po čom by sme ešte mohli túžiť. Všetko 
je v nás už skrze Boha a v Bohu dokončené a zavŕšené. Teraz 
už len si to vychutnávame, už sa len ako ono dieťa z príkladu 
do toho stále viac a viac ponárame, stále viac a viac sa tým 
napĺňame, stále viac a viac sa tým nechávame pohlcovať a 
uchvacovať v čírej radosti a rozkoši z darovaného. Ako náš 
tréner z príkladu už netúžime po ničom inom. Všetky ostatné 



túžby navždy zhasli v tejto jedinej, ktorú Pán dokonale naplnil. 
Presne podľa svojich slov: „Kto prichádza ku mne, nikdy nebu-
de hladovať, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť“ 
(Jn 6,35 SSV). A teda, ako náš pes, je nám vlastne to všetko 
akoby už jedno. Sme hladní a máme pred sebou dobré jedlo? S 
vďačnosťou, radosťou a apetítom Božích synov ho zjeme. Nie 
je čo jesť? Tak budeme pre zmenu hladní synovia Boha. Máme 
dobrý plat a dobrú prácu? Vychutnáme si to s radosťou Božích 
synov. Sme chudobní? Nevadí! Budeme svoje Božie synovstvo 
prežívať v chudobe... Sme zdraví? Tak budeme zdraví synovia 
Boha. Sme chorí? Nevadí, tak sme chorí synovia Boha. Ale 
stále, vo všetkom tomto, sme naplnení, šťastní, blažení a radosti 
plní synovia a dcéry Boha! Je nám jedno kde sme, ako sme, čím 
sme, za čo nás majú,... všetko toto je už úplne mimo nás, ne-
máme už žiadne túžby. Máme len radosť, o ktorej hovorí Ján: 
„aby naša radosť bola úplná“ (1 Jn 1,4 SSV) a Ježiš: „vašu 
radosť vám nik nevezme“ (Jn 16,22 SSV). V tejto radosti vždy, 
všade a vo všetkom žijeme svoje synovstvo, v opravdivej 
kráľovskej štedrosti, v kráľovskej noblesnosti, v kráľovskom 
sebavedomí, v kráľovskej družnosti a obetavosti, v kráľovskej 
istote a bezpečí pred všetkými a pred všetkým – pretože my už 
naozaj sme kráľovskí!  

Všetko toto je preniknuté hlbokým pokojom. Nie je to nejaký 
zápas typu „mal by som sa zachovať ako kresťan...“, nie je to 
nejaký zápas o to, či sa prekonám, premôžem a urobím niečo 
hrdinské, nie je to nič podobné. Je v tom rovnaká spontánnosť a 
prirodzenosť ako u psa: On je psom, netúži po ničom inom a vo 
všetkom je úplne samozrejme psom a vychutnáva si to. My sme 
– vďaka Kristovi – synovia a dcéry Boha. Po ničom inom 
netúžime, synovstvo už máme, vo všetkom tak úplne samozrej-
me sme synmi Boha (čím iným by sme aj byť mali, že?), úplne 
samozrejme sa tak správame, konáme tak, v úplnej ľahkosti a 
samozrejmosti tých, o ktorých píše Ján: „Veď všetko, čo sa 
narodilo z Boha, premáha svet“ (1 Jn 5,4 SSV) a vychutnávame 
si to v radosti z toho, že už sme v cieli, že už náš život je napl-
nený a zavŕšený, ako hovorí Peter: „jasáte nevýslovnou rados-
ťou, plnou slávy, že dosahujete cieľ svojej viery - spásu duší“  
(1 Pt 1,8-9 SSV). Iste, máme chcenia, napríklad chcem si teraz 
dať raňajky a potom chcem ísť do roboty, či do školy a večer 
chcem ísť na stretko a na omšu a potom chcem ísť do kina,... ale 
už nie žiadne túžby. Ak sa niektoré z tých „chcem“ nesplní, 
nebude to už žiadna tragédia, nič strašné, bude to banalita na 
úrovni myknutia plecom a zasmiatia sa... Keby sme po tých 
veciach túžili, boli by sme ich otroci a keby nám boli odopreté, 
škrelo by nás to, mrzelo, zarmútilo. Ale my už po ničom z toho 
netúžime. Ak aj niečo z toho chceme, netúžime po tom. Sme 
totiž v Kristovi konečne naplnení a teda konečne aj slobodní! 

Ako pochopil veľmi správne Martin Luther, vstupnou bránou do 
tohto sveta je viera – a krst, samozrejme. Hovorí to nakoniec 
sám Ježiš: „Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto 
neuverí, bude odsúdený“ (Mk 16,16 SSV). Ide o to, že sa 
nejedná (len) o vieru v to, že Boh sa rozhodol netrestať ľudí za 
ich hriech, ale odpustiť im – všetkým, dokonca aj tým, ktorí 
neuverili, ako hovorí Písmo (porov. Jn 1,29; 3,17; 4,42; 6,51; 
12,47). Viera musí ísť ešte ďalej, k tomu, čo hovorí Ježiš 
Samaritánke: „"Keby si poznala Boží dar a vedela, kto je ten, čo 
ti hovorí: “Daj sa mi napiť,” ty by si poprosila jeho a on by ti 
dal živú vodu“ (Jn 4,10 SSV) – a týmto darom je práve adoptív-
ne synovstvo: „sme deti, sme aj dedičia: Boží dedičia a Kristovi 
spoludedičia“ (Rim 8,17 SSV). Ešte naposledy si pomôžme 
príkladom: Predstavte si človeka, ktorý sa uchádza o veľmi 
vytúžené miesto. A jedného dňa dostane odpoveď, že bol 
prijatý. Nie, ešte tam nezačal pracovať. Ešte tam nikdy nebol. 
Ešte sa len dopočul, že to miesto dostal – a predsa už úplne 
automaticky zmýšľa, správa sa, koná ako človek, ktorý na tomto 
mieste pracuje! A samozrejme, teší sa z neho, raduje sa z neho, 

hoci tam ešte nie je! Len verí tomu, čo čítal v odpovedi! A v 
tejto viere zajtra vstane a pôjde do danej firmy a prihlási sa 
tam, lebo uveril, že ho tam naozaj prijali! 

Takto začína aj kresťanstvo: Uverením zvesti. Nie, ešte sme 
toho veľa s Bohom nezažili. Ale prijali sme krst a uverili sme, 
ako milióny pred nami, že „voláme sa Božími deťmi a nimi aj 
sme. ... teraz sme Božími deťmi“  (1 Jn 3,1-2 SSV). A preto už 
samozrejme aj myslíme, konáme, žijeme, hovoríme ako deti 
Boha. A sme plní radosti, pretože naše túžby, všetky túžby, 
koľko sme ich kedy akých mali, sú konečne v tomto dare 
naplnené! A táto viera spôsobí, že takpovediac „odzajtra“ 
začneme skutočne konať a hovoriť a myslieť a pracovať a 
správať sa a žiť ako synovia a dcéry Boha, v čírej radosti a 
nadšení, v slobode a ľahkosti tohto daru, pretože sme uverili, 
že sme naozaj boli prijatí nie niekam do nejakej roboty, ale do 
samotnej rodiny Boha: „už nie ste cudzinci ani prišelci, ale ste 
spoluobčania svätých a patríte do Božej rodiny“ 
(Ef 2,19 SSV). A skrze toto naše konanie potom do nášho 
života vstupuje aj skúsenosť Božieho synovstva, spoločenstvo 
Krista, nášho Prvorodeného a najstaršieho brata v Rodine, 
láska Otca a milosť Ducha – presne podľa slov: „kto sa zahľa-
dí do dokonalého zákona slobody a vytrvá, kto nie je zábudlivý 
poslucháč, ale uskutočňovateľ diela, ten bude blahoslavený pre 
svoje skutky“ (Jak 1,25 SSV) – pretože v nich a skrze ne sa to, 
v čo uveril a čo od Boha v krste aj naozaj dostal, stane živým a 
reálnym, naplno prijatým. Preto Jakub varuje pred vierou, 
ktorá sa neprenesie do skutkov: „viera, ak nemá skutky, je 
sama v sebe mŕtva“ (Jak 2,17 SSV). To preto, že nemôžem 
uveriť v darovanú identitu syna (dcéry) Boha a pritom podľa 
nej nemyslieť, nežiť, nekonať, úplne spontánne a samozrejme. 
Ak by som tak nekonal – potom ani moja „viera“ nebola 
skutočnou vierou, je to len mŕtva atrapa viery, ale nie viera 
skutočná... 

Takže, áno. Aj od psa sa môžeme toho celkom hodne naučiť, 
že… ? 

Váš Inky 


