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AI Keď som pred mnohými rokmi študoval teológiu v Dubline, počas 
prázdnin sme išli pomôcť ľuďom na invalidných vozíčkoch. Bola to ich 
výročná dovolenka. Každé popoludnie sme cestovali na nejaké pekné 
miesto, kde sme mali zabezpečené jedlo a zábavu hlavne pre nich. 
My sme sa o nich starali. Jedného večera, keď sme vracali z takéhoto 
výletu, som sa rozprával s vysokoškoláčkou vo veku asi 22 rokov. 
Hovorili sme o živote. Tak som sa jej spýtal, čo by chcela v živote robiť. 
Povedala mi, že si chce čo najviac užívať slobodu. Požiadal som ju, 
aby to podrobnejšie vysvetlila. Odpovedala, že by si želala, aby nikto 
a nič nezasahovalo do jej života. Chcela by si užívať život čo najviac. 
Reagoval som, že jej chápanie slobody nebola v skutočnosti sloboda, 
ale zdalo sa mi, že to bola skôr svojvôľa. Bola dosť šokovaná, lebo 
zatiaľ čo slovo sloboda je veľmi rozšírené, slovo svojvôľa sa 
v angličtine používa veľmi zriedkavo. Je to veľmi špecifické slovo. 
Dodal som, že som práve čítal knihu, v ktorej sa dosť do hĺbky opisuje 
rozdiel medzi  skutočnou slobodou a bezbrehou svojvôľou.  
KE Zdieľam túto skúsenosť s vami s cieľom dať hlbší zmysel slovám 
svätého apoštola Pavla Rimanom. On nalieha na veriacich v Ríme: 
„Pre Božie milosrdenstvo vás prosím, aby ste svoje telá prinášali ako 
živú, svätú, Bohu milú obetu, ako svoju duchovnú bohoslužbu.“ 
A Ježiš v evanjeliu nás všetkých povzbudzuje: „Kto chce ísť za mnou, 
nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma.“ 
DI Pokiaľ by sme hľadali definíciu alebo popis zmysluplnej kresťanskej 
slobody, tak práve tieto dve vyjadrenia z Božieho slova to môžu byť.  
PAR Niektorí myslitelia a historici sú toho názoru, že v minulosti akoby 
sa kládol veľký dôraz na čistotu viery v oblasti teologickej teda na 
rozumovú ortodoxiu a akoby bol menší dôraz na praktickú vieru. 
Súčasná generácia kladie veľkú váhu na praktickosť viery, ale často 
bez spojitosti s pravdami viery. Lenže tu je dôležité si uvedomiť, že 
nesprávne myslenie nevedie k správnemu konaniu.  
Vyjadrenia írskeho dievčaťa sú toho náznakom. Lebo je obrovský 
kontrast medzi zmýšľaním: Chcem si užívať život a chcem obetovať 
svoj život. Ak  človek kladie dôraz na užívať si život - tak bude robiť 
veľa, skoro všetko preto, aby si fakt život užíval. Ak však človek 
pochopí, že skutočný zmysel života je v sebadarovaní, podľa toho 

bude formovať svoj postoj k životu. Toto bolo hlavné učenie svätého 
Jána Pavla II v jeho teológii tela. Iba v sebadarovaní človek nájde 
skutočný zmysel života. Nie v nekonečnom užívaní si. 
MY Pred mnohými rokmi stál istý pastor v rade pri pokladni v 
samoobsluhe v New Orleans a všimol si, že rodina pred ním nemala 
dosť peňazí na zaplatenie potravín. Pastor poklepal muža na rameno 
a povedal mu, aby sa neotáčal, ale aby si vzal peniaze, ktoré mu 
ponúkal. Ten muž vzal peniaze, a neotočil sa, aby zistil kto mu 
pomáha. Uplynulo deväť rokov od tohto incidentu v obchode, a pastor 
bol pozvaný ako hosťujúci rečník do New Orleans. Keď dorečnil , 
prišiel k nemu istý neznámy pán. Rozpovedal pastorovi úžasný príbeh 
o tom, ako spoznal Pána Ježiša Krista.  
Pred niekoľkými rokmi on, jeho žena a ich dieťa boli prakticky 
bezdomovcami. Prišli o všetko a žili len vo svojom aute. V tom čase 
ešte neboli kresťania. Vzhľadom na neriešiteľnú situáciu sa rozhodli 
spáchať samovraždu, vrátane dieťaťa. Odcestovali na útes a potichu 
diskutovali o svojom osude. Rozhodli sa, že by mali aspoň dať svojmu 
dieťaťu nejaké jedlo, než sa zabijú. Odišli kúpiť mu nejaké mlieko a 
jedlo. Stáli v rade v obchode, a uvedomili si, že nemajú dosť peňazí 
na zaplatenie posledného jedla pre dieťa. Nejaký neznámy muž za 
ním to zbadal, prehovoril a požiadal ich, aby si vzali peniaze z ruky, 
ale neobracali sa. A dodal:  "Ježiš vás miluje." 
Keď opustili obchod, išli späť k útesu a plakali 4 hodiny. Vedeli, že 
nemôžu urobiť to, čo mali v pláne, a tak si to rozmysleli a odišli. 
Cestovali okolo kostola, na ktorom bol nápis: "Ježiš ťa miluje". 
Rozhodli sa ísť do kostola nasledujúcu nedeľu. Muž a žena sa neskôr 
obrátili ku Kristovi a stali sa kresťanmi. 
Muž nakoniec povedal pastorovi, že ho spoznal podľa prízvuku. 
Pastor pochádzal z Južnej Afriky, takže mal veľmi zreteľný prízvuk. 
Nakoniec dodal, že jeho čin obetavej lásky zachránil životy celej rodiny 
v ten deň. Pretože im povedal, že ich Ježiš miluje, to ich podnietilo 
vstúpiť do cirkvi.  
ADE Nech nás sloboda, ktorú nám Pán dáva nevedie k svojvoľnosti, 
ale radšej k sebadarovaniu. Akokoľvek malému. Amen. 


