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Sofiin stav – Sofiin súd – Sofiina nádej 

Ostaňme ešte chvíľu pri Chainaniho Sofii. Jej stav – už nie v 
prípade fiktívnej postavy, ale stav reálnej Sofie, onoho „starého 
človeka“ v nás je nasledovný: 

SOFIIN STAV 

Pen Jillette, ateista, hovorí: „Neuznávam ľudí [kresťanov], ktorí sa 
nesnažia druhých obrátiť. Ani v najmenšom to neuznávam: ak 
veríte na nebo a na peklo, na to, že ľudia môžu skončiť v pekle, 
alebo nezískať večný život, či čo to je, a súčasne si myslíte, že to 
nestojí za to, aby ste o tom niekomu hovorili, pretože je to 
spoločensky citlivá oblasť.“ Pre väčšinu katolíkov je pritom tento 
postoj úplne samozrejmý, ani sa nad ním nepozastavujú, ani sa z 
neho nespovedajú! Vieme, že ľudia sa môžu naveky zatratiť a my 
máme v rukách najdôležitejšiu informáciu v dejinách Vesmíru – ale 
pokojne si ju nechávame pre seba a nevidíme v tom nič zlé. Vo 
filmoch, keď sa blíži tsunami, záplava, alebo vypukne choroba, 
hrdinovia chodia, naliehajú, varujú, kričia, je im jedno, či ich 
považujú za bláznov, či na nich hádžu kamene, dokonca ich za to 
chcú zabiť. Tak sa to predsa má! Ak niekomu hrozí nebezpečenstvo 
– dokonca celej mase ľudí! – je povinnosťou dobrého človeka 
zachrániť ich, varovať ich! Ak by títo ľudia vedeli o nebezpečen-
stve a iných by nevarovali – právom by sme ich považovali za 
zločincov, za cynické obludy, ktoré ľahostajne nechali ľudí napo-
spas nebezpečenstvu a smrti! A pritom denno-denne robíme to isté 
v ešte strašnejšom a desivejšom meradle! Ak človek zomrie na 
choleru, ale spasí sa, nie je to nakoniec žiadna tragédia. Ale ak sa 
zatratí… to je tragédia! Skutočná, nezvratná a naveky. Môžeme jej 
zabrániť. Máme jej zabrániť – tak nám to prikazuje Cirkev, Kristus. 
On sám dal život, podstúpil nepredstaviteľné utrpenie, aby spasil 
všetkých. Už stačí, aby uverili. Ale ako hovorí Pavol: „Ako uveria v 
toho, o ktorom nepočuli? A ako počujú bez kazateľa“ (Rim 10,14 
SSV)? Ale my nekážeme. Cynicky na nich pozeráme, znechutene si 
odfrkneme, že akí sú to dnes zlí a bezbožní ľudia, my s takými ani 
nechceme mať nič spoločné… a potom ideme na spoveď a vysvet-
ľujeme, my, vrahovia večného života, že sme dobrí katolíci, že 
nemáme žiadne vážne hriechy, že naozaj milujeme Krista a ľudí 
okolo seba a že už len čakáme, kedy nás Pán vezme k sebe do 
Neba, aby nás postavil do jedného radu s tými, ktorí za spásu iných 
kládli životy, hneď vedľa Ukrižovaného… Sv. Ján Pavol II. vysvet-
lil, že skutočný katolícky život vyžaduje úsilie o svätosť, prehlbo-
vanie sa v poznaní našej viery, žitie spoločenstva v Cirkvi (aj 
prostredníctvom malých spoločenstiev), byť angažovaným v 
spoločenskej oblasti (vrátane politickej) a zápasiť o spoločné dobro 
i v tomto časnom svete a byť apoštolsky horlivý, zasvätený tomuto 
dielu, ako hovorí Koncil. Väčšina z nás z toho nerobíme vôbec nič. 
A vôbec v tom nevidíme problém. Úprimne sa považujeme za 
dobrých, zbožných, hodných odmeny Večného Života a Večnej 
Slávy (ale za čo by sme asi tak mali byť odmenení?).  

Toto je náš stav, ten skutočný Hriech s veľkým „H“ – zlo, ktoré 
nám pripadá prirodzené, ktoré považujeme za dobro, nenormálnosť, 
ktorú vnímame ako normálnosť, mŕtve svedomie, ktoré nám vôbec 
nechýba, ľahostajnosť a neľútostná cynickosť, ktorú dokonca 
považujeme za lásku a za čnosť (občas to fakt ľudia hovoria: „Pán 
farár, ja milujem všetkých ľudí, ja im nič zlé nerobím (len ich 
nechávam zatratiť sa a zomrieť naveky!), s nikým nič nemám, do 
nikoho sa nestarám…“)! Kristus a Cirkev to nazývajú Hriechom 
proti Duchu Svätému, pretože v samej svojej podstate odporuje 
Bohu i Jeho výzve k obráteniu. A Ježiš i Cirkev učia, že tento 
Hriech s veľkým „H“ je tak strašlivý, že i Boh sám pred ním musí 

kapitulovať a ponechať ľudí takto žijúcich ich Peklu, ktoré si 
vyvolili, ktoré žijú, ktoré si obľúbili a ktoré považujú za normálne 
a po smrti ho možno budú (ako tak trochu naznačuje Lewis vo 
Veľkom rozvode) nebodaj dokonca považovať za nebo! 

Nie, nenachádzam slov, ktorými by som mohol a dokázal opísať 
neskutočnú obludnosť tohto stavu, ktorý s hrôzou badám aj sám v 
sebe, stavu, v ktorom si spokojne žijeme svoj život, venujeme sa 
sebe, svojim koníčkom, zábavkám,… a netrápi nás, že všade 
dookola „duše hynú“, svet sa rúti v čerty, Evanjelium a jeho 
životný štýl sú nám na svetelné roky vzdialené, výzvy, požiadavky 
a učenie Cirkvi ignorujeme, nepoznáme ich a ak ich spoznáme, tak 
ich odmietame (nemáme čas… nie sme farári…) či rovno nenávi-
díme (nie sme žiadni náboženskí fanatici… a Cirkvi aj tak ide len 
o peniaze, čo nám má čo hovoriť, ako máme žiť a čo robiť!) – ale 
stále v tom nevidíme žiaden problém, stále je všetko v poriadku, 
stále sme dobrí kresťania a dobrí katolíci, milujúci, veriaci,… a už 
len po práve očakávajúci Nebo… A ak nás niekto napomenie, sme 
urazení, dotknutí („Toto mi ešte nikto nepovedal, pán farár, ako si 
dovoľujete mi niečo podobné povedať!“) a zo všetkých síl obhaju-
jeme tento svoj Hriech ako niečo normálne, dokonca obdivuhodné 
a hodné chvály a večnej odmeny! Nie, niet slov, ktoré by dokázali 
tento ohavný, obludný, desivý stav vyjadriť… Naozaj nie… Nedá 
sa to…  

Chainani v závere svojej prvej knihy nechá Sofiu aj navonok sa 
premeniť na ohyzdnú čarodejnicu. Vnútro konečne prevládlo a 
vonkajšok, škrupinka predtým vyzerajúca akoby bola princeznou, 
sa stratí a príjme aj navonok pravdivý a skutočný zjav opravdivej 
čarodejnice. Toto je Peklo – keď vnútro definitívne pohltí navonok 
uhladený (a klamný) zovňajšok, kedy sa klaniame sebectvu a 
pýche, slúžime mamonu a žiadostivostiam, nechávame bez mihnu-
tia oka hynúť zástupy ľudí i svet samotný, ale aspoň pritom 
neberieme Meno Božie nadarmo, nekľajeme, ráno a večer sa 
pomodlíme a v nedeľu navštívime bohoslužby. V Pekle pretvárka 
definitívne spadne – a my ostaneme takí, akí sme: diabolskí…  

SOFIIN SÚD 

Teraz si ale poviete: Nehovorí Cirkev, že hriech je vedomé a 
dobrovoľné prestúpenie Božieho Zákona? Ak si tento hriech 
neuvedomujeme – ako by sme zaň mohli byť odsúdení? 

Katechizmus hovorí niekoľko zaujímavých vecí: „Hriech je 
previnenie proti rozumu, proti pravde a proti správnemu svedo-
miu. Je to priestupok proti opravdivej láske k Bohu a k blížnemu, 
zapríčinený zvráteným lipnutím na určitých dobrách. Zraňuje 
prirodzenosť človeka a narúša ľudskú solidaritu. Hriech bol 
definovaný ako „skutok alebo slovo, alebo túžba proti večnému 
zákonu“ (KKC 1849). Večný Zákon – to je Boh sám, ako sme si 
povedali v minulej úvahe. Môžeme Boha a to, čím je, milovať – a 
zbožštiť sa v Bohu a s Bohom, ako hovorí sv. Klement Alexan-
drijský, že „človek sa stáva Bohom, pretože miluje všetko to, čo 
miluje Boh“. Alebo to môžeme nenávidieť a namiesto toho si 
zamilovať niečo iné, opačné. Slovami Katechizmu: „Smrteľný 
hriech – vážnym prestúpením Božieho zákona – ničí v srdci 
človeka lásku. Odvracia človeka od Boha, ktorý je jeho posledným 
cieľom a jeho blaženosťou, a to tým, že človek dáva prednosť 
nejakému nižšiemu dobru pred Bohom“ (KKC 1855). Skutok, ten 
vonkajší, je potom už len dôsledkom tejto lásky a náklonnosti. 
Napríklad hriech vraždy: Nerodí sa zo sekundy na sekundu. Je to 
postupný proces, na začiatku ktorého je sebectvo, závislosť na 



rozkošiach, pýcha, potom nasleduje hnev a nenávisť voči tým, ktorí 
nám nejako v tomto všetko prekážajú a až nakoniec vyústi do 
napadnutia a do vraždy.  

Nie, nemusíme za celý život nikoho zabiť, nikoho okradnúť, nič 
navonok zlé urobiť, ako píše Arthur Machen v minulej úvahe. 
Môžeme byť navonok čnostní a dobroprajní a čo do skutkov bezú-
honní ako farizeji a zákonníci, ako onen duchovne pyšný človek, o 
ktorom v minulej úvahe písal Thomas Merton. Ale jedného dňa 
zomrieme. Postavíme sa pred Boha, ktorý odpustil1, ktorý zniesol a 
odniesol na sebe urážky a zlo celého sveta2, ktorý sa zriekol moci3, 
zriekol bohatstva4, odmietol rozkoše5 a stal sa sluhom všetkých6, 
zomrel za všetkých a za každého jednotlivo7. A v tej chvíli sa nám 
vzbúri krv v žilách, pretože presne toto sme celý život nenávideli, 
odmietali, pred týmto sme celý život unikali, vyhýbali sa tomu… 
Plní hnevu a nenávisti nakričíme na Boha „Toto má byť tá Tvoja 
odmena? Tomuto úbohému čomusi hovoríš Nebo?“ A  – tak ako 
kedysi Satan Lucifer na Počiatku – urazení a s pocitom opovrhnutia 
i strašlivej krivdy, ktorej sa nám dostalo, odkráčame do Temnoty. 
Katechizmus to hovorí slovami: „Každý, kto v tomto živote odmieta 
milosť, už odsudzuje sám seba, dostane odplatu podľa svojich 
skutkov a môže sa aj naveky zatratiť, ak odmietne Ducha lásky.“ 
(KKC 679). Tak, ako vrah, ktorý môže nevedome(?) v sebe celý 
život kultivovať pýchu a sebectvo a oddávať sa rozkošiam – aby 
potom, už vedome a dobrovoľne zabil; tak aj my: aj keby sme celý 
život nevedome v sebe kultivovali ducha sveta a svetský spôsob 
života, najneskôr keď zomrieme a postavíme sa pred Boha a uvidí-
me Jeho i Nebo také, aké sú, tak vedome a dobrovoľne toto Nebo i 
Boha odmietneme a tým spáchame opravdivý a skutočný smrteľný 
hriech a spečatíme tak svoj osud, ktorý sme si celý život budovali. 
Úplne rovnako, ako svätí a spasení ľudia celý život budovali a 
kultivovali v sebe Boží život a Božie postoje – a keď zomrú a 
uvidia Boha i Nebo takých, akí sú, takisto vedome a dobrovoľne a s 
veľkou radosťou si vyvolia Toho, ktorého už na zemi milovali 
nadovšetko, celým svojim srdcom.  

Pán Ježiš to vyjavil sv. Faustíne Kowalskej slovami: „Úbohé duše, 
nepočujú moje slová, ich vnútro zostáva prázdne, nehľadajú ma vo 
vnútri svojho srdca, ale v mnohovravnosti, kde nikdy nie som. Cítia 
svoju prázdnotu a predsa nechcú uznať svoju vinu. Duše v ktorých v 
celej plnosti kraľujem, sú pre ne ustavičnou výčitkou svedomia. 
Namiesto toho, aby sa polepšili v ich srdci narastá závisť a ak sa 
nespamätajú, zapadnú ešte hlbšie. Srdce, ktoré bolo doteraz závist-
livé, začína nenávidieť. A už sa blížia k priepasti, závidia iným 
dušiam moje dary a samé ich nedokážu a nechcú prijať.“ A P. 
Rosso poznamenáva: „Kedy pôjdem do pekla? Pri stretnutí so 
žiarivým svetlom sa mi ozve závisť, že ja tak nežiarim. Nebudem 
ochotný prijať túto lásku pre pocit podriadenosti. Boh mi bude 
chcieť pomôcť, ale nebude môcť, pretože ho slobodne odmietnem. 
Človek má vďaka slobode „právo na nenávisť“.“ 

Aj keď – kto z nás je v tom úplne nevedome, že? Ak aspoň chodíme 
do kostola, tak vieme, že by sme mali čítať Písmo. A ak zase do 
kostola nechodíme, tak zase aspoň vieme, že by sme tam chodiť 
mali. Ak tak nerobíme, je to slobodné a dobrovoľné rozhodnutie 
nepočúvať Boha a ignorovať Ho, nie? A ak Písmo čítame a nežije-
me podľa neho a vieme, že tak nežijeme a nič s tým nerobíme – nie 
je aj to rovnako slobodné a dobrovoľné rozhodnutie nežiť podľa 

                                                           
1 „Veď v Kristovi Boh zmieril svet so sebou a nepočítal ľuďom ich hriechy.“ (2 Kor 
5,19 SSV) 
2 „On vzal na seba naše slabosti a niesol naše choroby.“ (Mt 8,17 SSV) 
3 „Ak niekto počúva moje slová a nezachováva ich, ja ho nesúdim, lebo som neprišiel 
svet súdiť, ale svet spasiť“ (Jn 12,47 SSV) 
4 „Hoci bol bohatý, stal sa pre vás chudobným, aby ste sa vy jeho chudobou 
obohatili.“ (2 Kor 8,9 SSV) 
5 „On namiesto radosti, ktorá sa mu núkala, vzal na seba kríž, pohrdol potupou…“ 
(Hebr 12,2 SSV) 
6 „Syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby slúžil a položil svoj život ako 
výkupné za mnohých.“ (Mk 10,45 SSV) 
7 viac v úvahe č. 473 

Boha, podľa Jeho Slova, podľa Jeho prikázaní? A tak by sme 
mohli pospomínať kázne v kostole… relácie na Lumene, či 
Luxe… možno náboženské knižky, ktoré čítame… možno 
hmmlistú, ale predsa predstavu o svätých a o tom, ako žili… Nie, 
my v skutočnosti vieme, že sme Sofie. A ak s tým nič nerobíme, 
tak len preto, že sa nám páči byť Sofiami, máme to radi a nechce-
me to meniť… a to je zase len slobodné a dobrovoľné rozhodnutie 
uprednostniť pred Bohom iné veci (porov. KKC 1855). A preto, 
ak sa neobrátime, bude aj náš súd a naše odsúdenie úplne spravod-
livé – už len preto, že ho urobíme, ba už teraz ho robíme!, my 
sami. Presne ako hovorí Písmo: „Boh neposlal Syna na svet, aby 
svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil.  18 Kto v neho verí, 
nie je súdený. Ale kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v 
meno Jednorodeného Božieho Syna.  19 A súd je v tomto: Svetlo 
prišlo na svet, a ľudia milovali tmu viac ako svetlo, lebo ich skutky 
boli zlé“  (Jn 3,17-19 SSV). Alebo slovami sv. Gregora Veľkého: 
„Niekto azda povie: nemá sa trestať večne bez konca hriech, ktorý 
mal koniec. Ich reč by bola správna, keby spravodlivý a prísny 
sudca súdil ľudské činy a nie srdcia. Zločinci totiž preto hrešili v 
obmedzenom čase, lebo v obmedzenom čase žili. Oni totiž viac 
túžia po hriechu ako po živote.“ Čo nás privádza k dnešnej po-
slednej téme: 

SOFIINA NÁDEJ 

Boh je láska, prejavujúca sa pokorou. Hriech je sebectvo, prejavu-
júce sa pýchou v zmysle filautie, sebastrednosti, kedy všetko v 
našom živote sa točí okolo nás a našich záujmov, túžob, predstáv, 
života, majetku, pocitov,…  

Sú ľudia, ktorí hovoria: „Viete, pán farár, ja už som doma len sám, 
s nikým sa nestretám a tak ani nemám s kým zhrešiť. Nemám 
hriech...“ Hriech je ale stavom, postojom, ktorý je charakterizova-
ný už zmieneným spôsobom myslenia, pohľadu na svet a následne 
hodnotami, túžbami, cieľmi,... vychádzajúcimi práve z pýchy a 
filautie. Je samozrejmé, že sa aj navonok prejaví našim životom a 
skutkami, ktoré urobíme. Ale bez ohľadu na to, akými skutkami sa 
navonok prejaví – či zlými, či dobrými8, či žiadnymi9,... – hriech 
tu stále je, v našom vnútri a srdci! Je to postoj, ktorý máme, stav, v 
ktorom sa nachádzame, 24 hodín denne, 7 dní v týždni, rok za 
rokom, vo dne, v noci, stále. 

A tu začína ten hlavný problém! Poviem si: dobre, chcem byť 
svätý a zbaviť sa každého hriechu, aby som sa dostal do Neba. 
Kvôli komu to ale robím? Kvôli sebe… aby som sa JA spasil, JA 
išiel do Neba. Takže som stále v hriechu, stále sám seba uprednos-
tňujem pred Bohom10! Cieľom stále nie je Boh, ale niečo, čo túžim 
od Boha (ako od prostredníka) získať – a bár je to aj tak veľké 
dobro, ako Večný Život, stále to nie je Boh sám, ktorého milujem 
– a teda stále som v hriechu, ktorý spočíva v tom, že „človek dáva 
prednosť nejakému nižšiemu dobru pred Bohom“ (KKC 1855).  

Teraz si poviete: Ale veď večný život – to je Boh sám, nie? Ak 
milujem večný život – potom to neznamená milovať Boha? Áno! 
A presne toto je naša nádej! Pretože milovať Boha – neznamená to 
presne to, čo hovorí Ježiš, že: „kto stratí svoj život pre mňa a pre 
evanjelium, zachráni si ho“ (Mk 8,35 SSV)? Inými slovami: byť 
spasený znamená milovať Boha a milovať Boha znamená ochotu z 
lásky k Nemu úplne stratiť samého seba, úplne sa zrieknuť seba, 

                                                           
8 porov.: „Keď teda dávaš almužnu, nevytrubuj pred sebou, ako to robia pokrytci v 
synagógach a po uliciach, aby ich ľudia chválili. Veru, hovorím vám: Už dostali 
svoju odmenu. ... A keď sa modlíte, nebuďte ako pokrytci, ktorí sa radi postojačky 
modlievajú v synagógach a na rohoch ulíc, aby ich ľudia videli. Veru, hovorím 
vám: Už dostali svoju odmenu!“ (Mt 6,2.5 SSV) 
9 porov.: „Počuli ste, že otcom bolo povedané: “Nezabiješ!” Kto by teda zabil, 
pôjde pred súd.  No ja vám hovorím: Pred súd pôjde každý, kto sa na svojho brata 
hnevá... Počuli ste, že bolo povedané: “Nescudzoložíš!”  No ja vám hovorím: 
Každý, kto na ženu hľadí žiadostivo, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci.“  
(Mt 5,21n.27n SSV) 
10 porov.: „hriechom človek dáva prednosť sebe samému pred Bohom a tým pohŕda 
Bohom“ (KKC 398) 



dokonca svojej spásy a blaženosti, len aby Boh bol vo všetkom 
všetkým. Tak, ako hovorí Pavol apoštol: „Radšej by som bol ja 
zavrhnutý od Krista namiesto svojich bratov, mojich príbuzných 
podľa tela“ (Rim 9,3 SSV). Tak, ako sa modlí sv. Terezka z Lisie-
ux: „Raz večer, keď som nevedela, ako povedať Ježišovi, že ho 
milujem a ako túžim, aby bol všade milovaný a oslavovaný, s 
bolesťou som myslela na to, že z pekla ho nikto nikdy nepoteší 
jediným prejavom lásky. Vtedy som Pánu Bohu povedala, že aby 
som  mu urobila radosť, nedbala by som byť pohrúžená až na dno 
pekla, len aby bol aj na tomto mieste rúhania večne milovaný.“ 
Alebo sv. Ignác z Loyoly: „Opustiť Boha pre Boha je pre dušu 
veľkým ziskom, žiadnou stratou.“ Pretože vtedy, keď je naša láska k 
Bohu tak veľká, že pre Neho a z lásky k Nemu už vôbec nemyslíme 
na seba ale na Neho, nemyslíme na svoju spásu, ale na Božiu slávu 
a zdar Jeho Diela, ak sme ochotní z lásky k Bohu a k blížnym sa 
hoci aj zatratiť, – práve sme vstúpili do Neba.  

Kým sa tak ale nestane, kým všetko robíme – vrátane služby Bohu, 
dokonca mučeníctva – preto, aby sme tým my niečo získali, hoci aj 
samú spásu, dovtedy sme stále v hriechu, stále v sebectve, stále 
stratení, stále sme nevstúpili do Neba, ktoré Je Láskou. Presne tak, 
ako to hovorí Pavol: „Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj 
anjelskými, a lásky by som nemal, bol by som ako cvendžiaci kov a 
zuniaci cimbal.  2 A keby som mal dar proroctva a poznal všetky 
tajomstvá a všetku vedu a keby som mal takú silnú vieru, že by som 
vrchy prenášal, a lásky by som nemal, ničím by som nebol.  3 A 
keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu a keby som 
obetoval svoje telo, aby som bol slávny, a lásky by som nemal, nič 
by mi to neosožilo“ (1 Kor 13,1-3 SSV). Alebo ako znova a znova 
opakuje Ján: „Milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha 
a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha.  8 Kto 
nemiluje, nepoznal Boha, lebo Boh je láska.  9 A Božia láska k nám 
sa prejavila v tom, že Boh poslal svojho jednorodeného Syna na 
svet, aby sme skrze neho mali život.  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.  11 Milovaní, keď nás Boh tak 
miluje, aj my sme povinní milovať jeden druhého“ (1 Jn 4,7-11 
SSV). A musí to byť skutočná láska – nie nejaká vypočítavosť typu: 
dobre, Bože, budem Ťa takto milovať, aby som získal Nebo a spasil 
sa… Musí to byť opravdivá láska, ktorá sa dáva tak úplne celá, ako 
sa Boh v láske dáva nám a ktorá na seba samého ani len nepomyslí! 

Tu by sme možno zúfali, pretože si uvedomujeme, že sebectvo v 
nás je tak hlboko zakorenené, že ho nedokážeme zo seba nijako 
vykoreniť, nijako prekonať! Je to nad naše sily! Nedá sa to! 

Ale tu pristupuje sám Ježiš, kladie nám na plece ruku a hovorí: 
„Neplač!“ (Lk 7,13 SSV), „dúfajte, ja som premohol svet!“ (Jn 
16,33 SSV), „Ľuďom je to nemožné, ale Bohu nie. Lebo Bohu je 
všetko možné“ (Mk 10,27 SSV), „A ja, až budem vyzdvihnutý od 
zeme, všetkých pritiahnem k sebe“ (Jn 12,32 SSV).  

A ako to urobí, ako nás pritiahne? „Nás ženie Kristova láska“ (2 
Kor 5,14 SSV), hovorí Pavol, „My milujeme, pretože on prvý 
miloval nás“ (1 Jn 4,19 SSV), vysvetľuje Ján. Kristova láska je tá 
jediná, ktorá nás vie a dokáže pritiahnuť, uchvátiť natoľko, že nás 
úplne odtrhne od seba samých, že úplne zabudneme na seba sa-
mých a úplne sa v láske vrhneme do Hlbiny, do Priepasti Božej 
lásky. To je naša jediná nádej, jediná cesta. Preto Ježiš hovorí: 
„bezo mňa nemôžete nič urobiť“ (Jn 15,5 SSV) – pretože hoci 
môžeme aj bez Krista urobiť veľa, všetko bude tak či onak nako-
niec motivované našim sebectvom a teda nakoniec to nebude ničím. 
Bude to ako dielo človeka, ktorý si upratuje a skrášľuje svoju celu 
vo väzení, ale bez ohľadu na to, čo a koľko urobí, stále je vo 
väzení, stále je vo svojej cele. Bez Krista aj my, bez ohľadu na to 
čo a koľko urobíme, stále ostávame vo väzení svojho sebectva, 
svojej pýchy, svojej filautie. Jedine Kristus, jedine Božia láska, tak 
veľká, nekonečná, nás dokáže premôcť, zlomiť, zbúrať múry 
väzenia a vyslobodiť nás do jasu Božieho Kráľovstva. Preto je 
Kristus Spasiteľom, lebo nás zachraňuje pred nami samými. Preto 

je Vykupiteľom, lebo svojou láskou nás takto vykupuje a vyslobo-
dzuje z hriechu a zo smrti11. 

ZÁVER: 

Chainaniho druhá hlavná postava, Agáta, sa „spasí“ ako princezná 
práve aktom viery (uverí, že ňou už vlastne je) a lásky (konečne sa 
prestane vŕtať v sebe a zamiluje sa do Tendrosa). Alebo aspoň tak 
zhruba…  

V kresťanstve to funguje presne rovnako. Proste uveriť Bohu. 
Uveriť Jeho láske. Uveriť Jeho Daru, ktorý sme dostali v krste12. 
A následne zamilovať sa do Krista. Fakt zamilovať. Zabudnúť na 
seba a nechať sa uchvátiť Božou láskou. Nie vypočítavo s tým 
nejakým „… a nakoniec sa spasím!“ kdesi vzadu, na konci onoho 
„tunela“ našich motívov. Naozaj nesebecky. Bezvýhradne. Bez-
podmienečne. Bez akéhokoľvek nároku, či očakávania nejakej 
odmeny, tak, ako píše Exupéry: „Láska je láskou až vtedy, keď 
nečaká, že bude tiež milovaná“, či dokonca akokoľvek odmenená.  

Jasné, že zo začiatku nič také nedokážeme. Prvé kroky nášho 
kresťanstva i našej lásky k Bohu budú beznádejne sebecké. Ale to 
už je Božie dielo, aby nás nakoniec uchvátil a v poslednej noci 
duše úplne očistil od nás samotných. Tak nad tým zbytočne 
nešpekulujme. Začnime milovať najlepšie, ako vieme – a ostatné 
nechajme na Toho, ktorý dokáže v nás aj to, čo je inak nám, 
ľuďom, nemožné. Amen. 

Váš Inky 

                                                           
11 porov. napr. úvahy 328, alebo ešte viac 334,… 
12 porov. úvaha 485 a 390 


