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Nehovor jej : ,, Milujem ťa !, ale : ,, Milujem sa !
Uverejňované príbehy kňaza Mariana Kuffu z knihy
Kazateľnica život. Pôsobí ako farár v Žakovciach pri Kežmarku.
Dávajte si pozor a rozlišujte medzi žiadostivosťou a
láskou. V dnešných filmoch a v dnešnom svete to prekrútia.
Žiadostivosť a láska sú podobné ako vajce vajcu. Obe na prvý
pohľad slepačie, biele, so škrupinkou, rovnako ťažké, rovnako
oválne. Je jedno, ktoré si vyberieš, keď vyzerajú rovnako ? Nie
je. Jedno je smradľavé, druhé živé. Ak zješ smradľavé, otrávi
ťa, ak zješ živé, posilní ťa v podobe praženice.
Rovnaký je rozdiel medzi žiadostivosťou a láskou. Takto to
vysvetľujem svojim chlapcom počas kázne.
Spýtajú sa : ,, Farár, a ako spoznám, ktoré je aké vnútri ? Veľmi
jednoducho. Veľmi jednoducho zbadám, čo je žiadostivosť
a čo láska. Pozriem na svoje dievča - tlačím ju k sebe ? Je to
žiadostivosť. Tlačím ju od seba? Je to láska. Žiadostivosť
hovorí : Čo by som jej mohol ešte vziať ? Pokoj duše, dobré
meno, čistotu. Okrádaš ju a to nie je láska. Je to smradľavé
vajce. Ak sa pýtam : Bože, čo jej ešte môžem dať ? Pokoj duše,
dobré meno, zachovanie čistoty. Láska dáva a žiadostivosť
berie.

Svojim dievčatám hovorím : Neverte tomu svojmu
chlapčiskovi, on ti bude rozprávať a narozpráva ti všelijaké
bájky. Moji chlapci hovoria : To sú kaleráby, farár. Dievča chce
počuť, že má najkrajšie vlasy, najkrajšiu postavu, že je
najlepšia ... a on ju tým chce dostať do postele, musím to
povedať takto priamo. Vysvetlím to na príklade : Mám rád
cigaretu? Je to pravda, že ju mám rád? Ak by som mal rád
cigaretu, založím si ju do sekretára za sklo a strážim si ju.
Pravda je, že mám rád seba a k tomu potrebujem cigaretu.
Cigaretu vyfajčím, znehodnotím a hodím do blata, zašliapnem.
Tak je to aj s tvojím dievčaťom. Povieš jej : Milujem ťa!
Nabudúce jej pošepkaj radšej pravdu : Nie ,, Milujem ťa, ale :
,, Milujem sa ! A k tomu potrebujem teba! Pomôžte svojim
dievčatám a dcéram rozlišovať medzi žiadostivosťou a láskou.
Treba sa na to pozerať kriticky. Dnešní mladí to majú omnoho
ťažšie. Toľko pokušení vo filmoch, v pesničkách sme kedysi
nemali. Máte však aj iné možnosti : môžete ísť dvakrát na
sväté prijímanie, častejšie na spoveď. Všetko má svoje plusy aj
mínusy.
Pýtam sa ženícha a nevesty : Chceš byť šťastný ?
Chceš byť šťastná ? Nežeň sa ! Nevydávaj sa !
Mám kamaráta vo Frankfurte. Keď som tam po revolúcii
prišiel, povedal, mi : ,, Máme najprepracovanejší sociálny
systém. Pýtam sa ho : ,, Ako to myslíš ? Vysvetlil mi a uznal
som, skutočne je najlepší na svete. Navštívil som ho po dlhšom
čase a on mi hovorí: ,, Počuj, niečo sa zbabralo. Stačí im jeden
pes, jedno dieťa. Viac detí nechcú. Pýtam sa ho : ,, Prečo ?
,, Prečo ? Je to drahé ! Keď som tam bol ešte neskôr, ostal už
len pes. Deti vôbec nechcú. Pri poslednej návšteve som ostal
šokovaný ešte viac: Je tam zhruba ( nezapamätal som si
presne) osemstotisíc ľudí. A štyristoosemdesiattisíc

domácností. Ak to vydelíte, aké číslo vám vyjde ? Vyjde vám :
jedna celá sedem až jedna celá osem, čiže ani nie dvaja ľudia v
jednej domácnosti. Teda nedošli k tomu, že jedno dieťa
nechcem, žiadne dieťa nechcem, ale prišli k tomu, že už nežijú
ani len dvaja v jednej domácnosti. Načo mi je žena ? A toto je
diabolské. Z mladých, ktorí sa idú brať a stoja strémovaní pred
oltárom, si niekedy vystrelím. Obrátim sa k ženíchovi :
,, Chceš byť šťastný? ,, Hej !,, Tak sa nežeň ! Čo ? Hneď sa
zdvihne celý kostol. Obrátim sa na mladé dievča : ,, Chceš byť
šťastná? ,, Hej ! ,, Tak sa nevydávaj ! Oni sa zháčia. ,, To teraz
hovoríš, farár ? Zákusky sú už na stole ...
Ak chceš, aby bolo tvoje dievča šťastné, a ak ju vrúcne
miluješ, vtedy sa ožeň. Ak chceš, aby bol tvoj chlapec, ktorého
máš nesmierne rada, šťastný, vtedy sa vydaj. Hovorím
chlapcom : ,, Manželstvo je najprísnejšia rehoľa.
Oni mne : ,, Farár, tebe sa dobre hovorí o manželstve, ale ty
v ňom nežiješ. V manželstve máš len jedného podriadeného.
To si ty. A máš len jedného predstaveného. To je tvoj partner.
Je to najprísnejšia rehoľa. V reholi sa pred matkou
predstavenou sestry stratia, raz vidí jednu, raz druhú.
V manželstve si stále na očiach. Stále tam je.

Kňaz Marián Kuffa zo Žakoviec

