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„ 7 Keď sa modlíte, nehovorte veľa ako pohania. Myslia si, že 
budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť. 8 Nenapodobňujte 
ich; veď váš Otec vie, čo potrebujete, prv, ako by ste ho 
prosili.“ 

(Mt 6,7n) 

 

 

Milí bratia a sestry! 

Sú ľudia, ktorí vravia: náboženstvo ako náboženstvo. Je to 
jedno. Ja ale hovorím: Nie je to pravda. Medzi kresťanstvom 
a medzi ostatnými, zvlášť pohanskými náboženstvami, je 
obrovská priepasť. Rozdiel medzi nimi je tak ohromný, že 
pohania sami považovali raných kresťanov za ateistov 
a bezbožníkov, tak odlišní a nepochopiteľní im boli! 

Situáciu, v ktorej sa pohanské náboženstvá nachádzali, 
môžeme dobre pochopiť napríklad aj z jedného z najstarších 
eposov Enuma eliš, ktorý je babylonskou verziou stvorenia 
sveta. Je to zaujímavý epos. Okrem vojny starých bohov, ktorí 
boli unavení a chceli spať, proti mladým bohom, ktorí zase 
robili hluk a rušili ich v odpočinku (aké povedomé!), okrem 
toho sa dočítame, že keď nakoniec frakcia bohov na čele 
s bohom Mardukom zvíťazila, hovorí Marduk toto: „ Zoberiem 
krv urobím kosti a vytvorím ľudskú bytosť, nech sa volá 
človek. Človeka stvorím, ľudskú bytosť. Obťažený bude 
službou bohom a bohovia si odpočinú.“ (VI,5). Toto je 
poslanie a údel ľudí: slúžiť bohom. Boh má nárok na svoj 
príbytok v chráme a na to, aby ho ľudia živili obeťami. Je 
vlastne veľmi podobný vládcom a kráľom, ktorí tiež majú moc 
a vďaka nej si nárokujú palác ako príbytok a dane 
obyvateľstva, aby mali z čoho žiť. 

Bohovia tu proste sú. A sú mocní, silnejší ako človek a preto 
im človek musí slúžiť. A musí si, chudák človek, vystavený 
ich ľubovôli, nájsť aj nejaký ten spôsob, ako si ich aspoň 
trochu nakloniť. Nie, že by z bohov bol nejaký strašný úžitok. 
Sú tak trochu ako daňový úrad: Ak máte problémy, vôbec sa 
o Vás nestará. Ale ak dane nezaplatíte… hneď je tu s celou 
váhou pokút, policajtov, exekútorov a inej mašinérie. Bohovia 
pohanov sú podobní. Iste, nejako tak všeobecne sa starajú 
o ľudí: Boh Slnka dbá o to, aby Slnko ráno vyšlo a ľudia 
neostali v tme, bohyňa vzrastu sa stará, aby rástlo obilie a šalát 
tak, ako má a tak. Ale okrem toho nič iné, nič osobné a 
konkrétne. Samozrejme, kým ich nenaštvete. Potom sú tu 
bohovia hneď, metajú blesky a stíhajú trestami a utrpením! 

A tak pohanstvo sa točí okolo jednej-jedinej myšlienky: 
Ako si nakloniť bohov? Ako získať ich priazeň? Ako 
zabezpečiť, aby sa človekovi nemstili a dokonca, v tom 
lepšom prípade, ho vari aj poctili svojou priazňou a ochranou? 

Toto vtlačilo formu celému pohanstvu. Je to náboženstvo 
hlavne chrámové a obradové. Veď ako inak si môže človek 
nakloniť boha, ak nie postavením nového, „luxusného“ 
chrámu, v ktorom božstvo môže bývať? Alebo obetami, 
bohatými a tučnými, ktorými sa božstvo sýti? Alebo obradmi 

a procesiami, ktorými ho oslavuje? Hymnami a oslavnými 
litániami? A čím je človek krajší, výrečnejší, skvelejší 
a bohatší, tým väčšia šanca, že si bohov nakloní, pretože má 
na to dostatočné prostriedky. 

Do tohto sveta vpadlo kresťanstvo. Kresťania jasne a bez 
najmenších pochybností vedeli jedno: že Boha si nijako 
nakláňať nemusia. Boh je ich Otec. Milujúci Otec. Boh, 
ktorý im je nielen naklonený, ale omnoho viac: Boh, ktorý ich 
miluje až na smrť. Boh, ktorý za ľudí vydal svojho vlastného 
Syna na smrť. Boh, ktorý v Synovi zomrel na kríži za svoj 
ľud! Za každého jedného človeka, aj toho najškaredšieho,  
najchudobnejšieho, či najhoršieho. A ak by aj napriek tomu 
ešte bolo niečo potrebné… vari to už za nás neurobil sám 
Ježiš? Vari už On nenaklonil Boha raz a navždy na stranu 
človeka? Úplne a definitívne? 

Kresťania si teda nemusia Boha nakláňať a nemusia 
bojovať o Jeho priazeň. Preto kresťania prvých storočí 
nestavajú žiadne chrámy. Neporiadajú procesie. Neprinášajú 
obety a nepália ich na oltároch. Nestavajú zlaté sochy svojho 
Boha. Na rozdiel od pohanov, ktorí bohato obdarovávajú svoje 
chrámy peniazmi v nádeji, že im to zabezpečí priazeň bohov, 
kresťania svoje peniaze namiesto do chrámov a sôch investujú 
do ľudí v núdzi, do pocestných, do chorých a trpiacich… 
Tertulián, ranokresťanský obranca kresťanstva, hovorí: „Naše 
milosrdenstvo dáva na uliciach viac, než vaše náboženstvo 
v chrámoch.“ (Apologeticum, XLII). Kresťania sú proste tak 
odlišní, že pohania ich v údive považujú za mor bezbožníctva 
a ateizmu.  

V skutočnosti kresťanstvo iba stojí na úplne inom základe, než 
pohanstvo. A tento základný predpoklad znie asi takto: „Boh 
nás miluje. Nemusíme si ho nijako nakláňať, pretože nám patrí 
nielen Jeho priazeň, ale všetka Jeho Láska. V nej nás Boh 
prijal za svojich skutočných synov a dedičov. Dal nám úplne 
všetko, čo má a čím je.“ Preto bohoslužba kresťanov – ak to 
tak môžeme nazvať – spočíva v niečom inom: v rozhodnutí 
zaujať ponúknuté miesto synov a dcér Boha. Ale kde je toto 
miesto? V Biblii na jednom mieste čítame takúto vetičku: 
„Keď sa zhromaždili Matatiáš a jeho synovia, 17 kráľovskí 
poslovia sa ujali slova a vraveli Matatiášovi: "Si vážený a 
významný hodnostár tohto mesta a podporujú ťa synovia 
i bratia…“ (1 Mach 2,16n) Kde je teda miesto synov? No 
predsa vedľa svojho otca! Kde inde?  

Byť Božím synom teda znamená stáť vedľa svojho Otca 
a prijať Jeho dielo za svoje, mať na ňom podiel, povedal 
by som – slovami onoho úryvku – podporovať Boha v Jeho 
dielach, ktoré koná. 

Takto to chápal Ježiš. Ježiš sa živil vôľou svojho Otca. Konal 
skutky svojho Otca. A nebol otrokom svojho Otca. Nekonal to 
z podriadenej nutnosti. Konal to preto, že bol syn. Syn, ktorý 
miloval Otca a chápal Otcove slová: „Syn môj, ty si stále so 
mnou a všetko, čo ja mám, je tvoje.“ (Lk 15,31).  

Preto ani Ježiš kresťanom neodovzdal takmer nič, čo by sa 
dalo spájať so slovom „náboženstvo“ v jeho najbežnejšom 
zmysle slova. Nepoveril učeníkov stavať chrámy. Nenaučil 



ich žiadne obrady modlitieb, naveľa, na naliehanie, im 
nadiktoval tridsaťsekundovú modlitbičku a hotovo. Okrem 
päťminútovej spomienky lámania chleba a jednoduchého 
poliatia vodou na znak krstu nevytvoril a neodovzdal žiadnu 
inú rituálnu bohoslužbu. Pre Ježiša bolo ťažisko kresťanstva 
v niečom úplne inom… 

Takto to pochopili aj kresťania. Vlastne, bolo to strašne 
jednoduché a logické. Stačilo si len položiť zopár otázok: 

• ČO VLASTNE BOH ROBÍ? A Biblia odpovedá: Boh je 
ten, ktorý na zemi rozprestiera Kráľovstvo lásky, slobody 
a pokoja. Boh je ten, kto túži, by všetci ľudia v ňom mali 
život. Aby už nikto nehladoval, nikto nebol väznený a nikto 
netrpel. Aby bol každý človek uzdravený. Toto je Boží sen 
a Božie dielo na zemi.  

• ČO JE TEDA NÁPLŇOU PRÁCE SYNOV a dcér Boha? 
No predsa to isté! Postaviť sa vedľa Boha a prijať synovský 
podiel na tejto Božej práci vo svete! 

Je to tak jednoduché:  

• Stať sa Božím synom znamená stať sa takým, ako Boh 
a to znamená stať sa Láskou, bezvýhradnou 
a bezpodmienečnou Láskou, pretože touto Láskou je Boh. 
Preto Ježiš práve o láske hovorí: „Milujte svojich nepriateľov 
a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú, 45 aby ste boli synmi 
svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Veď on dáva slnku 
vychádzať nad zlých i dobrých a posiela dážď na 
spravodlivých i nespravodlivých. 46 Lebo ak milujete tých, 
ktorí vás milujú, akú odmenu môžete čakať? Vari to nerobia aj 
mýtnici? 47 A ak pozdravujete iba svojich bratov, čo zvláštne 
robíte? Nerobia to aj pohania? 48 Vy teda buďte dokonalí, ako 
je dokonalý váš nebeský Otec.“ (Mt 5,44-48). Práve k tomuto 
nás Boh oslobodil a uschopnil svojou demonštráciou vlastnej 
krajnej Lásky k nám na dreve kríža (1 Jn 4,19).  

• A zaujať miesto Božieho syna potom znamená postaviť 
sa vedľa svojho Otca a milovať spoločne s Ním, tvoriť 
a budovať spoločne s Ním, vnášať do sveta Kráľovstvo, 
pokoj, mier a lásku. A spásu, večný život v Bohu. „13 Vy ste 
soľ zeme. Ak soľ stratí chuť, čím ju osolia? Už nie je na nič, 
len ju vyhodiť von, aby ju Ľudia pošliapali. 14 Vy ste svetlo 
sveta. Mesto postavené na návrší sa nedá ukryť. 15 Ani lampu 
nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila 
všetkým, čo sú v dome. 16 Nech tak svieti vaše svetlo pred 
ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, 
ktorý je na nebesiach.“ (Mt 5,13n), hovorí Ježiš.  

Preto kresťania nestavajú – aspoň v prvých storočiach – 
chrámy a ani sochy a neporiadajú procesie. Na vine, 
myslím, nie je prenasledovanie. Rímska ríša bola 
v náboženských veciach veľmi tolerantná. Kulty rímskeho 
Jupitera kvitli vedľa kultov egyptskej Isis, či východných 
kultov. Keby kresťania proste prišli a postavili by Kristovi 
chrámy a začali prinášať obety, pohania by to pochopili. 
Kresťania by sa zaradili medzi všetky ostatné kulty a bolo by. 
Myslím si, že k  prenasledovaniu by vari ani neprišlo. 
Prenasledovanie prišlo preto, že kresťania nič z toho nerobili. 
Neprinášali obety. Nenavštevovali chrámy. Nenosili do nich 
peniaze. Nestavali sochy a neovenčovali ich. Navonok 
pôsobili dojmom bezbožníkov a ateistov. A to hrozilo trestom. 
Strašným trestom bohov. A tak keď za Néra Rím ľahol 
popolom – za koho iného to mohol byť trest, než za to, že 
Mesto v sebe trpí týchto strašných ateistov, pohŕdajúcich 
bohmi??? 

Ale, prenasledovaní alebo nie, kresťania ďalej žijú svoje 
vlastné náboženstvo. Žijú ho ako Matka Tereza toť nedávno 
na uliciach: medzi chudobnými a trpiacimi. Ich oltárom je 
človek v núdzi. Ich bohoslužbou je poslanie: priniesť 
Krá ľovstvo slobody a lásky aj do toho najtemnejšieho 
a najzastrčenejšieho kúta Impéria.  

Dnes, po dvoch tisícročiach, pohanstvo stále nie je mŕtve. 
Naopak, darí sa mu. Darí sa mu nadmieru dobre rovno v srdci 
našich kostolov a farností. Pretože úmerne tomu, ako sa 
u mnohých ľudí vytráca viera, tak sa aj ich kresťanstvo 
transformuje späť na „kresťanskými nálepkami“ 
kamuflované pohanstvo. Z ulíc sa sťahujeme do kostolov, 
namiesto špinavej práce s bezdomovcami a namáhavého 
ohlasovania Evanjelia radšej organizujeme príjemné stretká 
nad Bibliou, kde sa veľa nahovorí, popije sa čaj s keksíkmi 
a hlavne netreba nič namáhavé robiť. A namiesto toho, aby 
sme zaujali miesta synov a dcér vedľa svojho Otca, tak 
namiesto toho zase ako sluhovia a slúžky kľačíme pred svojim 
Bohom a snažíme sa nakloniť si Ho litániami, sladkými 
modlitbami, procesiami, sochami, sviečkami, zlatom 
a striebrom, občas (keď je núdza veľká a peňazí málo) aj 
pôstom a iným sebatrýznením… A Diabol sa smeje, pretože 
pohanstvo kvitne a darí sa mu lepšie, než kedykoľvek 
inokedy… 

Rozdielom medzi pohanstvom a kresťanstvom je práve 
viera v Božiu Lásku a priazeň (tradične nazývanú slovom 
„milosť“), ktorá nám už patrí a nemusíme si ju nijako 
zabezpečovať a bojovať o ňu. Viera v to, že nám vytúžená 
spása už patrí. Už sme prijatí za synov a dcér Boha. Nebo už 
je našou vlasťou a domovom. Viera, že náš život je istotou. 

Bez tejto viery sa aj kresťanstvo stáva pohanským, bez 
ohľadu na to, ako často používa slová „Ježiš“ a „Biblia“ a pod. 
Toto pokušenie spohanštenia kresťanstva je stále tu a stále 
živé. Tu chápeme slová, ktoré hovorí Biblia: „6 Bez viery je 
totiž nemožné páčiť sa Bohu.“ (Hebr 11,6). Veď Boh nás 
povolal, aby sme boli Jeho synmi a dcérami, vznešenými 
a milovanými. Ako by sa Mu mohlo páčiť, keď sa namiesto 
toho pred Ním objavíme v roztrhanom rúchu sluhov a otrokov, 
namiesto partnerstva sa plazíme v prachu a žobreme o kúsok 
priazne toho, kto nám už dávno daroval trón vo svojom 
Kráľovstve a s ním daroval všetko? Preto Pavol hovorí, že 
„všetko, čo nie je z viery, je hriech.“ (Rim 14,23).  

Nie, nebudeme asi v dohľadnej dobe búrať kostoly. Ale je 
dôležité uvedomiť si, aké je ich poslanie. Sú miestom 
Eucharistie a Eucharistia – to je vzdávanie vďaky. Viem si 
v duchu predstaviť farnosť plnú Božích synov a dcér. Žiaria 
vo svojom meste ako svetlá na oblohe. Vďaka nim sa mesto 
stáva rajom na zemi, veď v ňom vládne láska a dobro a veľké 
porozumenie. A keď príde nedeľa, kostol praská vo švíkoch. 
Je plný – nielen kresťania, ale zástupy a zástupy ostatných 
ľudí, ktorí prichádzajú oslavovať Boha za to, že do ich mesta 
poslal toto požehnanie Nebies v podobe kresťanov… Hej, toto 
je skutočná Eucharistia… Ale kým je Eucharistia vecou pár 
ľudí, ktorí za nezáujmu ostaných prídu do kostola, aby si tak 
obradmi naklonili Boha a niečo od Neho azda aj vymámili – 
potom to nie je slávenie, o akom sníval Ježiš. Je to vlastne 
obyčajné pohanstvo, akurát že namiesto chrámu je tu kostol, 
namiesto baranov a býkov kúsok chleba a vína (pri tých 
cenách chválabohu!), namiesto zlata a striebra pár sviečok na 
obetu, namiesto žreca a veštca farár… ale inak žiaden rozdiel. 
Nepodceňujme toto pokušenie spohanštenia! A naozaj, nie 
je to náhodou aj náš prípad? 

Váš Inky 


