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… alebo o tom, že aj hriech je tvorivý a prečo musí nasledovník Krista zanechať úplne všetko, vrátane seba 

Na začiatok dve na prvý pohľad nesmierne ťažké a radikálne 
požiadavky Ježiša Krista na svojich nasledovníkov – a následne aj 
na spásu, samozrejme, pretože podľa Ježiša nasledovník a spasený 
človek je jedno a to isté. Spása totiž podľa Ježiša znamená „aby ste 
aj vy boli tam, kde som ja“ (Jn 14,3). 

Tou prvou je zanechanie všetkého: „Tak ani jeden z vás, ak sa 
nezriekne všetkého, čo má, nemôže byť mojím učeníkom“ (Lk 
14,33). V kiontexte potom vysvetlil, že tak, ako kráľ bez armády 
nezvíťazí a staviteľ bez peňazí nič nepostaví, ani kresťan bez tohto 
postoja nemá šancu byť Jeho učeníkom, čiže kresťanom. 

Tou druhou je zanechanie seba, resp. zomretie sebe: „Lebo kto by si 
chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, 
nájde ho.  26 Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal, a 
svojej duši by uškodil?! Alebo za čo vymení človek svoju dušu?!  27 
Lebo Syn človeka príde v sláve svojho Otca so svojimi anjelmi a 
vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov“  (Mt 16,25-27). Slovo 
„život“ naznačuje mučeníctvo, ale v pôvodine je tam použité slovo 
„duša“ (psyché) a tá znamená človeka ako jeho ja, vrátane života, 
samozrejme, ale je to širší pojem, ako život sám. Stratiť seba – 
zomrieť sebe – sa totiž dá aj bez toho, aby sme fyzicky zomreli. 
Tak to má na mysli aj Pavol, keď píše: „Veď ste zomreli a váš život 
je s Kristom ukrytý v Bohu“ (Kol 3,3), „Lebo kto zomrel, je ospra-
vedlnený od hriechu“ (Rim 6,7).  

No, úprimne, beriete tieto dve požiadavky vážne? Alebo ich radšej 
nejako prehliadame a dúfame, že to akosi pôjde aj bez nich, len ak 
budeme dobrí a akosi zbožní? To druhé, že? Lenže – čo presne 
Ježiš pod týmto myslí a prečo práve toto tak vážne a naliehavo 
predkladá ako podmienku spasenia sa? Pre odpoveď na tieto otázky 
sa musíme vrátiť na samý počiatok, do Raja. 

Keď človek v Raji zhrešil, v podstate akoby stvoril novú realitu: 
Stvoril (resp. pretvoril) seba na tvora, ktorý žije odtrhnutý od Boha, 
vydaný napospas sebe, Vesmíru, všetkému, odkázaný iba sám na 
seba. A súčasne stvoril nový svet, ktorý už nebol Rajom, ale stude-
ným a nepriateľským svetom, s ktorým denne zápasil o holé preži-
tie. Všetko ostatné v našom živote je potom už len dôsledkom tohto 
skutku: STRACH, kedy sme neustále ustrašení (ustarostení) o to, čo 
s nami bude, čo budeme jesť a čo piť a kde bývať a čo si oblečieme, 
čo a kde zarobíme,… a potom, v spoločnosti iných ľudí, kým sme a 
čím sme a čo znamenáme, či sme dôležití a vplyvní, či vládneme 
alebo sme ovládaní, či sme v strede alebo na okraji… Z toho potom 
vyrastá PÝCHA, v ktorej kladieme seba do stredu nášho života, 
myslenia, sveta a následne SEBECTVO, kedy sa vždy, všade a vo 
všetkom staráme v prvom rade o seba a o uspokojenie všetkých 
týchto našich túžob, o ochranu pred všetkými možnými hrozbami a 
kedy sa snažíme týmto všetkým čeliť strachom, ktoré v nás sú. V 
tomto svete, ako ho nazýva Písmo, ktorý sme si hriechom vytvorili, 
je prirodzené starať sa v prvom rade o seba, vyhľadávať rozkoš a 
zábavu a majetok a moc a slávu a všetky tieto veci ako náhradu za 
Božiu blaženosť Raja, ktorej pre nás už viac niet, aj ako náhradu za 
veľkosť a vznešenosť Božieho synovstva, ktorého už tiež viac niet. 
Je pre nás samozrejmé a bežné porovnávať sa s inými ľuďmi, 
zápasiť s nimi, súperiť, bojovať, konkurovať si v úsilí o všetky tieto 
veci. Je pre nás normálne a prirodzené byť nahnevaní, neznášať či 
nenávidieť iných, deliť svet na „mojich“ a na „cudzích“ a „nepria-
teľov“. Sebectvo je naša prvá prirodzenosť a považujeme v ňom 
toto všetko za úplne normálne.  

Toto je, mimochodom, dedičný hriech: že sme sa narodili ako nie 
synovia a dcéry Boha a nie do Božieho sveta, ako hovorí kardinál 
Schönborn: „Dedičný hriech … je to absencia istej kvality, ktorú 

sme mali zdediť. … Zrodenie do ľudstva tak neznamená zrodenie 
do Božieho ľudu, ktorý je blaženým spoločenstvom.“ 

Ježišove požiadavky Evanjelia – odpúšťať, dávať a nepýtať späť, 
nastaviť druhé líce, milovať nepriateľov (a nielen akosi tolerovať), 
jeho výzva k chudobe – toto všetko nám v tomto stave pripadá 
bláznivé, lebo je to v totálnom rozpore so všetkým, čo sme, čo 
žijeme, o čo usilujeme a od čoho si sľubujeme dobrý a príjemný 
život. Ak to aj hneď nezavrhneme, už len dodržať to nám pripadá 
nesmierne ťažké a náročné…  

V skutočnosti to od nás Ježiš ani nechce – nie v tejto podobe. 
Chce čosi iné: Aby sme „stratili svoju dušu pre Neho a pre evanje-
lium“ – čiže aby sme odložili toho ohavného kohosi, koho sme 
zdedili po predkoch v podobe dedičného hriechu a koho svojim 
vlastným hriechom (t.j. myslením, postojmi, slovami, skutkami…) 
udržiavame pri živote. A aby sme zanechali ten svet bez Boha, 
ktorý nie je Rajom, nie je súčasťou Božieho sveta, ale je len 
akýmsi odtrhnutým fragmentom, studeným, nepriateľským a 
prázdnym. Alebo inými slovami – aby sme sa vrátili do skutočné-
ho sveta a k tomu, kým skutočne sme.  

Skúsme to teraz na malú chvíľku urobiť! Tento svet a toto ja, ktoré 
hriech stvoril, je v našej mysli a pozostáva z milióna myšlienok a 
predstáv: strachov, obáv a z nich prameniacich túžob a vášní a 
emócií a frustrácií a komplexov a všetkého toho mumraja a 
neprehľadnej džungle hriechu v našej hlave. Skúste to nachvíľu 
stíšiť! Či skôr opustiť! Uvedomte si seba, svoje telo, ako práve 
sedíte, tu a teraz, v tichu, v mlčaní… na okamih všetko zanechajte, 
všetky myšlienky, starosti, strachy, hrozby, túžby, úplne všetko – 
a takto vyprázdnení si predstavte život podľa Evanjelia: Skvelá 
parta. Pre nikým nič nemusíte skrývať. Porozumenie. Podpora. 
Jeden za všetkých. Všetci za jedného. Spolupráca na všetkom. 
Prajnosť každého ku každému. Nie sú potrební žiadni právnici. 
Žiadni ochrankári. Slovo „súkromie“ v podstate stráca zmysel. 
Veda a technika a civilizácia napreduje míľovými krokmi, pretože 
nikto nič neskrýva, nikto nikomu nič nezávidí, nikto s nikým o nič 
nesúperí, každý každému pomáha a vďaka tomu sa nič nerobí 
zbytočne dvojmo či trojmo… Žiadna chudoba. Každý s každým sa 
delí vo veľkej radosti. Čo je normálnejšie, logickejšie, želateľnej-
šie, vítanejšie a prirodzenejšie, než takto žiť a konať? To je, 
mimochodom, dôsledok príťažlivosti komunistickej utópie mar-
xistov: je logická, prirodzená, normálna, efektívna, omnoho 
efektívnejšia, než kapitalizmus, ktorý je doteraz tým najlepším, čo 
svet dokázal urobiť. Preto toľko ľudí aj po tých všetkých hrôzach 
marxizmu a komunizmu stále fandia tejto predstave. Nikdy sa 
však neuskutoční – nie bez Krista. Nie je totiž možná v atmosfére 
a svete sebectva a strachu, v atmosfére triedneho boja ani v atmo-
sfére voľnej súťaže a konkurencie. Nikdy a nijako. „Až keď vás 
Syn vyslobodí, budete naozaj slobodní“ (Jn 8,36) – a presne o toto 
Ježišovi ide: aby sme vo viere a nádeji v Neho „zanechali všetko“ 
– čiže tento nereálny a vymyslený svet hriechu – a vrátili sa späť 
do Božieho sveta, do Raja, kde Zem a pozemský život je len 
epizódou omnoho väčšieho celku. A potom aby sme zanechali 
svoje vymyslené a nereálne ja, zložené z tej neskutočnej fantask-
nej siete a omáčky myšlienok, strachov a túžob, sebectva a pýchy 
a znova boli tým, čím sme. A v okamihu, keď to spravíme a 
prebudíme sa do Božej reality, zrazu to zistíme a uvidíme naplno a 
na vlastné oči: Naozaj! Naozaj život podľa Evanjelia je úplne 
samozrejmý, prirodzený, logický, jediný možný a jediný rozumný. 
Ale len pre tých, ktorí sa prebrali z matrixu hriechu, ktorí otvorili 
oči do Reality, v ktorej vládne rozum a láska ruka v ruke: „Prebuď 
sa, ty, čo spíš, vstaň z mŕtvych a bude ti svietiť Kristus!“ (Ef 5,14) 


