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Zamyslenie od otca biskupa Dr. Klausa Hemmerle (1929-1994)                                        
venované rehoľným spoločenstvám v roku 1983, Münster 

 

Keď som raz meditoval, prišla mi na myseľ modlitba: „Pane, daj mi slobodu Tvojich 
zviazaných rúk“. A vlastne som pocítil, že v tejto vete je skryté všetko, čo by som vám chcel 
povedať: „Pane, daj mi slobodu Tvojich zviazaných rúk“.   

Odbočme najprv zdanlivo od našej vlastnej situácie. Poďme do rôznorodých situácií našej 
doby, ďaleko odtiaľto a napriek tomu tak veľmi blízko. Myslím, že môžeme povedať, že 
žijeme v dobe zviazaných rúk. Mám na mysli biskupov z tzv. tretieho sveta, s ktorými som 
bol pred pár týždňami. Rozprávali mi o svojich zviazaných rukách, o svojej bezmocnosti niečo 
zmeniť v hroznej situácii, v ktorej si všetko vyžaduje zmenu, a sú niekedy bezmocní voči 
tým, ktorí chcú iba meniť, ale práve to rozhodujúce nezmenia. Nedávno som sa stretol 
s biskupmi z krajín za železnou oponou: opäť zviazané nespočetné množstvo rúk.  

Mnohé z našich rúk majú voľný priestor, my sami máme voľný priestor. Ale nehovorí mnoho 
ľudí aj tu, zvlášť veľa mladých ľudí: máme zviazané ruky, nemôžeme nič urobiť, vidíme, že 
svet ide niekam, kam nechceme ísť, ale máme zviazané ruky? A koľkí hovoria: nemôžeme nič 
zmeniť na našom živote, je už naprogramovaný. Nielen otázky nezamestnanosti, životného 
prostredia a mieru, ale celkom elementárne veci môjho veľmi osobného života už niekam 
odišli. Veľa ideológií, veľa hlúpostí, veľa vecí, ktoré nesedia. Veľa rúk sa zdvíha k protestu, 
ktorý možno vyjadriť navonok, ale za tým je len obrovská skúsenosť bezmocnosti, ktorá 
nedokáže nič zmeniť. Myslím, že je to jedna zo základných ťažkostí mnohých ľudí. Môžeme 
zdanlivo robiť všetko a nemôžeme robiť nič, máme v podstate zviazané ruky. Naše ruky 
možno majú široké pole pôsobnosti, ale žiadnu účinnosť. Akcie a protesty, ktoré robíme, 
a slogany, to sú figúry, ktoré kreslíme do prázdna, ale zmeniť nemôžu nič. Veľký priestor, 
malá účinnosť.  

A teraz sa pozrime na Jeho zviazané ruky. Žiadny priestor, zviazaný, nič, čo by sa dalo 
chytiť, čo by sa dalo zmeniť, čo by sa dalo robiť, ale nekonečná účinnosť. Sme vykúpení 
zviazanými rukami. Sme vykúpení viac než zviazanými rukami, sme vykúpení priklincovanými 
rukami. Nikde v ľudskej histórii sa nestretávame s väčšou slobodou ako v týchto zviazaných 
a priklincovaných rukách Pána. Neexistuje väčšia sloboda. Samozrejme, On si ruky neviazal 
sám; On si ich sám nepriklincoval na kríž, urobili Mu to; On to trpel. Ale práve to, že On to 
pretrpel, práve to, že Ho iní premohli, práve to urobil v slobode.  
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Vzal si ruky. Ten, kto všetko toto urobil ako Slovo Všemohúceho, ten, kto nemusel ťažko 
pracovať, On chcel mať ruky: ruky, ktorými sa môže dotýkať iných, ruky, ktorými môže 
prejaviť iným lásku, ruky, ktorými môže formovať blato, aby ho mohol priložiť inému na oči 
a takýmto viditeľným znamením urobiť zázrak. Ruky, s ktorými mohol lámať a rozdávať 
chlieb. Chcel mať ruky, ľudské ruky, aby nám pomocou konania ľudskými rukami mohol ľudsky 
priblížiť to nekonečné, čo pre nás robí.  

Chcel, aby láska, ktorou je On sám, nám bola blízko. Preto si On vzal ruky, ktoré sú ako naše 
ruky, aby nám bratsky daroval svoju nekonečnú lásku. V týchto rukách bola všemohúcnosť 
lásky a mnohí videli viac všemohúcnosť ako lásku. A preto túto všemohúcnosť odložil. Iným 
pomáhal, sebe samému si už nechcel vedieť pomôcť. Vydal seba samého. Ruky sú zviazané, sú 
pribité a On už týmito rukami nič viac neurobil. Až tam sa zavŕšila ich všemohúcnosť. 

Zviazané ruky sú všemohúce ruky, pretože sú to tie ruky, ktoré sa dávajú až do krajnosti 
lásky. Láska je až tam celkom zjavná a viditeľná, kde už nemá nič iné, nič, iba túto extrémnu 
solidaritu so všetkými zviazanými rukami ľudskej histórie.  

Všetky zviazané ruky, ktoré kedy existovali, všetky zviazané ruky, ktoré kedy budú 
existovať, všetko krajné spútanie a zotročovanie, každá skúsenosť bezmocnosti, každá 
pripútanosť na posteľ chorého alebo vo väzení, alebo bolestná situácia v manželstve, alebo 
situácia tých, ktorí „už nevládzu robiť“, všetko toto je vo vnútri, v týchto zviazaných rukách. 
Tak môžeme pochopiť túto všemohúcnosť. 

Sú to ruky, ktoré nemôžu urobiť nič, ak Boh nekoná. Len Boh sám koná, láska koná, ich 
jediným účinným prostriedkom je to, že Boh, že láska koná. Všetko odovzdal, áno, odovzdal 
Bohu. Opustené ruky, roztiahnuté ruky, ruky, ktoré už nemôžu nič: ruky, ktoré sa naťahujú 
akoby do prázdna a tým sú nám práve tak veľmi blízko. 

Vo výkriku opustenosti, ktorý tieto ruky artikulujú – práve tu nám je darovaný Otec, pretože 
niet väčšej lásky, než je láska Syna, ktorá vystupuje z nášho odlúčenia sa od Boha s nami 
a pre nás k Otcovi. Tieto ruky sú roztiahnuté na celé ľudstvo, na všetkých ľudí. Vnútri, 
v týchto rukách sú všetci objatí týmto nulovým priestorom a nekonečnou účinnosťou 
zviazaných rúk. Protivníci, nepriatelia aj tí, ktorí tieto ruky zviazali, sa stávajú 
spolupracovníkmi lásky. To strašné, čo robia, je spolupráca na diele ich vykúpenia. Ak dovolia, 
aby sa ich dotkla bezmocnosť týchto rúk, tieto ruky im odpustia a vykúpia ich.  

To je posolstvo týchto rúk. To je veľmi dôležité posolstvo pre nás. Nie sme len príjemcami 
toho, čo On necháva vyjsť z týchto rúk, nielen príjemcami Jeho nekonečnej lásky, ktorú nám 
daruje, nielen konzumentmi nekonečne veľkej spásy, Božej spásy, ktorú nám On dáva, ale 
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táto spása je v tom, že naše vlastné ruky, naše zviazané ruky, sú vykúpené k stále väčšej 
láske. 

Kde mám ja svoju slobodu? Kde je moja sloboda najväčšia? Mal by som byť schopný byť, mal 
by som byť schopný robiť, mal by som byť schopný zmeniť, mal by som byť schopný konať, 
mal by som byť schopný formovať, mám to urobiť, musím to; ale každý, kto to chce a môže 
a chcel by a musí, sa dostane na hranicu. Každý v hĺbke objaví zviazané ruky. Tam mám svoju 
najväčšiu slobodu.  

Spýtajme sa niekedy sami seba, kde mám zviazané ruky? Kde sa trápim do krajnosti 
a nemôžem nič zmeniť? Kde trpím kvôli nejakým okolnostiam v mojom osobnom živote, 
zdraví, v mojom spoločenstve, v mojej rehoľnej komunite, v tejto Cirkvi, v tejto spoločnosti, 
kvôli môjmu bratovi, kvôli mojim príbuzným, kvôli ľuďom, ktorí sa mi zverili, kvôli tým, ktorí 
odišli? Kde som bezmocný? Objavte svoje zviazané ruky a dovoľte, aby sa táto zviazanosť 
stala láskou.  

Myslite na to, že práve vtedy, keď to prijmete, ste Mu veľmi blízko. Že On zvyčajne používa 
zviazané ruky na to, aby urobil rozhodujúce veci. Ak si so zviazanými rukami nezúfame, ale 
svoje zviazané ruky vydáme Jemu, potom sú to Jeho ruky. V Münsteri je kríž, pod ktorým je 
napísaná veta: „Nemám iné ruky ako tie tvoje“. No my môžeme túto vetu aj obrátiť 
a povedať: „Ja nechcem mať žiadne iné ruky ako tie Tvoje. A keď sú moje ruky zviazané 
a ukrižované, vtedy sú to práve tie Tvoje ruky“. Toto nie je zbožná úvaha, ale je to 
tisícnásobná skúsenosť viery. Myslím, že je to skúsenosť každého. Pokiaľ dokážeme niečo 
urobiť, je to dobré, ale veľmi skoro sa dostaneme na hranicu, kde už nemôžeme urobiť nič 
viac. Sme zničení? Stiahneme sa späť? Rezignujeme? Beda nám! Práve v tomto bode sa 
začína to rozhodujúce. V týchto zviazaných rukách prekonáme strach. 

Pán Ježiš sa vydáva a mučeníci, ktorí kráčajú v Jeho šľapajach, hovoria tým, ktorí ich 
zväzujú a mučia: „Nebojím sa ťa, pretože ťa milujem“. Nemohli by sme začať prekonávať 
strach tak, že začneme všetkým tým, ktorí nás strašia, a všetkému tomu, čo nás desí, veľmi 
osobne hovoriť: „Ja sa ťa nebojím, pretože ťa milujem“? A keď ma stretne sám Pán ako 
Ten, ktorý ma svojím krížom, svojím radikalizmom a svojou požiadavkou ďaleko presahuje, 
potom Mu poviem: „Ukrižovaný, vydaný, opustený, kričiaci, zmĺknutý Kriste, nebojím sa Ťa, 
pretože Ťa milujem. Pripútavam sa k Tvojim zviazaným rukám, idem s Tebou“. A potom, keď 
sa tak radikálne pripútame k Nemu, potom nás oslobodí. 

To, čo som práve povedal, je všeobecne kresťanské. To je cesta. A my sme kresťania 
a musíme s tým začať. Dovoľme, aby Jeho láska zviazala naše ruky, tým sa to začína. Majme 
odvahu mať zviazané ruky tam, kde trpíme a kde sme v koncoch. Majme odvahu zvnútra 
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pretvoriť všetkých tých, ktorí majú zviazané ruky, ktorí  nimi revú a kričia, rozhadzujú nimi 
a protestujú. Majme odvahu tam, kde je protivenstvo a nepriateľstvo, kde nás niečo 
znepokojuje a tlačí, kde nás prepadá strach, spoznať Jeho tvár a Jeho ruky a povedať Mu: 
„Ja sa Ťa nebojím, pretože Ťa milujem“, a majme odvahu skutočne prijať slobodu Jeho 
zviazaných rúk.  

Ale ponad túto mieru, ktorá sa požaduje od každého kresťana, máme my Bohu zasvätení 
osobitné povolanie a o ňom by som chcel teraz hovoriť.  

Nemusím meniť tento obraz. Môžem zostať pri tomto obraze, ktorý je viac ako obraz: 
skutočnosť nášho vykúpenia, Jeho zviazané ruky. Čo má vnútri v týchto rukách? Čo môže 
dať? Nič! On dal všetko. A nemôže už dať nič, pretože nemá nič, len sám seba v tomto nič. 
Takým chudobným sa stal. 

Čo sa dá robiť týmito rukami? Nič, sú zviazané. V poslušnosti voči Otcovi sa nechal zviazať. 
Odovzdal svoju dispozíciu, svoju schopnosť konať, svoju iniciatívu a teraz robí všetko Otec. 
A On robí to, čo sa nám zdá šialené, On Ho nesníme z kríža, neroztrhá reťaze, nerozbije 
kríž, ale nechá, aby bolo jasné, že je koniec s tým, ktorý sa pokladal za Jeho Syna. A tak 
v tejto poslušnosti, ktorá viaže, nás vykúpil On, ktorý neurobil to, čo mohol urobiť. 
Poslušnosť v tej najradikálnejšej, najtotálnejšej, najabsurdnejšej a takto oslobodzujúcej 
forme, v ktorej všetka bezmocnosť oslobodzuje a je vykúpená. 

A koho sa môžu tieto ruky, tieto zviazané ruky dotýkať? Nemajú žiadny priestor, nemôžu 
objať ramená iného človeka, nemôžu pohladiť druhého po hlave, nemôžu povedať „ty“, môžu 
sa iba takéto zviazané odovzdať Jemu a byť rukami Otca, ktorý objíma všetkých. Sú to jeho 
panenské ruky, ktoré nemajú a nezakusujú naplnenie, ale žijú univerzálnu lásku Boha 
a odovzdávajú ju ďalej. Toto robia zviazané ruky Pána. 

Povedané ešte raz, inými slovami, ešte raz vtlačené do nás, aby sme to naozaj videli, dotýkali 
sa toho a nezabudli: priklincované ruky. Čo majú? Nič! Sú napnuté, prázdne. Čo môžu tieto 
ruky robiť? Nič! Priklincované na drevo. Koho môžu tieto ruky objať? Nikoho! Vystreté 
k Otcovi, ale v Ňom ku všetkým. Pozrite sa na tieto ruky, povedzte „áno“, toto majú byť  
moje ruky. Ruky, moje ruky, ktoré chcem mať pre svet a pre iných. Už nechcem mať niečo, 
chcem darovať toto. A nielen tú trošku, ktorú som možno mal, a nielen to, čo by som chcel 
mať, ale aj moje dary, moje myšlienky i všetko, moje prednosti aj moje problémy, aj to, že 
som zaujímavý azda len tým, že som ťažký typ, ani to už nechcem mať, iba prázdne ruky, 
ruky, ktoré sa nechajú zviazať a ktoré už nemôžu dať nič iné iba seba a v nich Jeho.  

Povedzme „áno“ na túto našu chudobu a majme odvahu nechať pribiť klinec poslušnosti do 
šľachy na našej ruke, takže tu už skutočne nebudeme my s našimi ideami, s našimi plánmi, 
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s našimi konceptmi, povieme im „nie“, to jediné, na čom záleží, to jediné, čo ma oslobodzuje, 
je láska: láska k Nemu. Keď už neviem povedať, ako si lásku predstavujem a ako chcem 
milovať, ale keď sa odovzdám tomu, čo so mnou robia, a keď z toho urobím lásku, až vtedy 
je to skutočne láska, až vtedy som úplne slobodný. Už sa viac nemusím neustále babrať so 
svojím konceptom môjho života, nemám potrebu neustále plánovať svoju budúcnosť, nemusím 
neustále kontrolovať, či chcú odo mňa to najlepšie alebo nie. Som pripravený s pribitými 
rukami všetko prenechať Jemu a jedine vo všemohúcnosti Jeho lásky, Jeho čistej a rýdzej, 
krištáľovej lásky mať slobodu. Láska, ktorá zväzuje, oslobodzuje práve tam, kde sa radikálne 
zväzuje. Nechcem sa pýtať, nakoľko sa realizujem alebo koľko naplnenia zažívam či 
nezažívam, koľko nehy mám alebo nemám, ale som ochotný jednoducho vystrieť ruky k Nemu 
a tak aj ku všetkým. Práve vtedy prestanem byť necitlivý, strnulý, drsný a schematický, keď 
sa v každom okamihu nanovo načiahnem k Nemu, v rozlúčení sa so všetkými a vo vyjdení 
v ústrety každému človekovi, práve vtedy sa moja láska stane citlivou, otvorenou, živou, 
nekončiacim sa dobrodružstvom nežného, otvoreného srdca. Ach, keby sme to, čo nám tieto 
evanjeliové rady darujú, naozaj radikálne pochopili a odovzdávali ďalej! Bol by to dar slobody 
pre svet. 

Vraciam sa na začiatok, spomínam si na mnohých, ktorí hovoria – na nás samých, ktorí 
hovoríme –, že máme zviazané ruky, nemôžeme nič zmeniť, nemôžeme nič robiť, sme 
ponorení do nevyhnutností a do obmedzení a nič nebude nové a všetko je zabehané a všetko 
sa rúti podľa predpísaných zákonov do priepasti. Keď hovoríme ako kresťanské posolstvo to, 
že môžete premeniť svoju nemohúcnosť, môže to pripomínať líšku, ktorá na hrozno 
nachádzajúce sa príliš vysoko hovorí, že je kyslé. Ako môžeme skutočne ukázať, že láska, 
ktorá sa dá zviazať, oslobodzuje presne tam, kde je zviazaná? Vtedy, keď sú uprostred 
tejto spoločnosti ľudia, ktorí sami natiahnu ruky, aby im ich mohli zviazať, keď sú tu ľudia, 
ktorí si hovoria, chcem sa nechať zviazať aj tam, kde by som to mohol urobiť inak. 

Pre svedectvo lásky a slobody v našej spoločnosti je nevyhnutné, aby sme natiahli svoje ruky 
a nechali si ich zviazať. Nič nie je dôležitejšie, ľudsky povedané, nič nie je dôležitejšie pre 
slobodu tohto sveta ako ľudia, ktorí sú ochotní nasledovať tieto evanjeliové rady z lásky 
a tak ukázať, že láska, ktorá sa nechá zviazať, láska, ktorá sa zväzuje, oslobodzuje. Takže 
skrze nás, iba prostredníctvom nás, najmä prostredníctvom nás alebo aspoň nie bez nás; nie, 
len so mnou osobne, s tebou osobne, s každým osobne môže svet dostať túto injekciu Božej 
slobody. To je dôležitejšie ako čokoľvek iné. Iba láska oslobodzuje. Ale láska, ktorá visí iba 
niekde v štruktúrach, rýchlo spôsobí, že tieto štruktúry zmeravejú. Nie som proti 
štrukturálnym zmenám, tie musia byť. Musíme ich triezvo premyslieť. Čo zostarlo, musí 
zaniknúť. Ale ak sa najskôr a zároveň so všetkými zmenami neobnovíme my sami, ak sa my 
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sami ako slobodní ľudia nenecháme spútať, potom všetko čoskoro skĺzne späť do starých 
koľají. 

Avšak existuje ešte jedno puto, ktoré žije vo všetkých týchto putách a ktoré je 
rozhodujúce. Máte zviazané ruky a nebol to žoldnier, čo vám tieto ruky zviazal, ale bol to 
Boží muž, svätý človek, váš zakladateľ. Vaše spoločenstvo, vaše konkrétne puto je puto 
prostredníctvom daru Ducha, ktorý žije v Cirkvi. Raz žil niekto alebo nejaká skupina, ktorá 
bola povolaná; oni tiež mohli robiť niečo iné, ale tento človek alebo táto skupina povedala: 
„Voláš ma. Tvoje volanie ma privádza na cestu, ktorú som si nevybral, a Tvoj Duch ma môže 
viesť a zväzovať“. Potom sa k nim pridali ďalší a toto jedno puto Ducha zviazalo ruky k sebe 
navzájom.  

A tak sú tam v mnohých rehoľných komunitách ako veľa malých bobuliek hrozna, ako veľa 
malých skupín, ako veľa malých slnečných sústav, veľa jednotlivcov spojených jedným 
dedičstvom, jednou charizmou, ktorá žije v každom povolaní, v každej komunite, v každom 
rehoľnom ráde. Tieto ruky, ktoré sú zviazané dohromady, s ktorými teraz patria iným, ktoré 
si sami nevybrali, ale ktoré jednoducho žijú to isté povolanie, patria k sebe. To je niekedy 
bremeno. Človek má strach. Môže naša komunita ešte prežiť? Ako to s ňou pôjde ďalej? 
Nemáme dorast. Alebo: zložité vnútorné problémy. Nevieme, ako ich vyriešiť. Výpredaj: už 
nie sme schopní znovu začať. Strnulosť: nedokážeme ju prelomiť. Stovky a tisícky možných 
otázok: s tým/tou nevyjdem, sme nesprávne usporiadaní atď. 

Nechajte si vzájomne zviazať svoje ruky! Tvoju ruku a ruku tvojej spolusestry, tvoju ruka 
a ruku tvojho spolubrata skrze jedného Ducha. Iba medzi takýmito spútanými a ukrižovanými 
rukami mnohých bude môcť prísť Veľká noc pre Cirkev. Za touto stenou so zamknutými 
dverami stojí Ten, ktorý vchádza cez zamknuté dvere, postaví sa doprostred a hovorí: „Pokoj 
vám!“ A dáva novú Veľkú noc. Pán uprostred môjho spoločenstva, Pán taký živý, že sa v Ňom 
navzájom spútame, to je budúcnosť našej rehole. Toto je budúcnosť pre mnohých. 
Nepýtajte sa, či je vaše spoločenstvo veľkolepé alebo biedne, nepýtajte sa, či ste šikovní 
alebo babráci. Boh si volí bezmocných, smiešnych a neschopných. Keď sa k Nemu takíto 
pripútajú, zažijú všemohúcu slobodu lásky. Riskujme toto naše odvážne povolanie. Trúfnime 
si na slobodu svojich zviazaných rúk. „Pane, daj mi slobodu Tvojich zviazaných rúk.“ 

„Pane, daj mi slobodu mojich zviazaných rúk.“ Tam, kde ma zväzuje strach, priväzujem sa do 
Tvojho strachu a oslobodzujem sa. Nebojím sa Ťa, pretože Ťa milujem. Tam, kde nemôžem 
nič zmeniť, dávam Ti svoje zviazané ruky a premieňam svoju zviazanosť na lásku, ktorá robí 
všetko novým. Tam, kde ma stretnú nepriatelia, kde sa na mňa hnevajú, kde ma to zväzuje 
a paralyzuje, tam dávam túto zviazanosť Tvojmu milosrdenstvu a Tvojej láske. Ruky sa 
otvoria a spoja sa v zmluve pokoja. Tam, kde som zviazaný s hrozným osudom alebo 
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bezmocný voči blížnemu, kde mám zviazané ruky, ktoré mi nemôžu pomôcť, vložím ich, 
zväzujúc sa, do Tvojich a dôverujem Tvojej všemohúcnosti viac ako sebe. 

Pane, daj mi bezmocnosť, daj mi moc, daj mi slobodu chudoby Tvojich zviazaných rúk, aby 
som nemal nič iné len Teba a tak dával ďalej to jediné, čo treba odovzdávať, Teba a Tvoju 
lásku. Pane, daj mi túto vnútornú slobodu radikálnej poslušnosti, ktorá sa viaže na Teba a na 
Tvoje zviazané ruky a na tých, ktorí mi v mojom konkrétnom spoločenstve zväzujú ruky, aby 
som nehľadal svoju vôľu, ale Tvoju; pretože iba Tvoja vôľa oslobodzuje, iba Tvoja vôľa je 
láska, iba Tvoja vôľa napĺňa môj život a život mnohých. Pane, pripútaj moje ruky k výlučnej 
láske k Tebe samému, aby som tak panensky žil slobodu a univerzálnosť Tvojej lásky, ktorá 
je bez hraníc. Pane, pripútaj ma k mojej komunite, hoci som taký malý, taký slabý, taký 
chudobný, taký problematický. Pane, pripútaj ma, aby som tam žil a vytvoril tam v mojej 
pripútanosti priestor pre Tvoju novú Veľkú noc a Tvoje nové Turíce v mojej komunite 
a v celej Cirkvi. „Pane, prosím Ťa, daj mi slobodu tvojich zviazaných rúk.“ 

 

 

 


