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Čo si predstavujeme pod
duchovnou inteligenciou?

Je to analogické s ostatnými oblasťami inteligencie: Klasická inteligencia spočíva
v schopnosti využívať logické myslenie; emočná inteligencia je o schopnosti rozumieť
svojim emóciám, narábať s nimi a využívať ich; finančná inteligencia je zase o schopnosti
porozumieť svetu peňazí, vedieť s peniazmi narábať a využívať ich na dosahovanie
svojich cieľov.

Duchovná inteligencia podobne znamená to, že sme objavili svoju duchovnú
dimenziu, vstúpili sme do nej, naučili sme sa rozvíjať a žiť duchovný život a tým
preniesť na úplne inú rovinu celú našu osobnosť a celý náš doterajší život.

Pretože tento cieľ je niekedy zle chápaný, je dôležité, aby sme rozlišovali dve veci:

· DUCHOVNO – spočíva v schopnosti objaviť duchovnú realitu, prežívať
duchovnú skúsenosť, napredovať v tejto schopnosti a nechať, aby táto realita
pretvárala celú našu osobnosť.

· NÁBOŽENSTVO – je to vec „techniky“ – čiže nástrojov, postupov, techník
a podobne. Ich cieľom je na jednej strane napomôcť osvojeniu si duchovnej
reality, a potom pomôcť vyjadriť túto skúsenosť aj navonok a tak ju zdieľať
s ostatnými ľuďmi.

Je zjavné, že náboženstvo nemá zmysel, ak nesmeruje k duchovnu a ak duchovný rast
a skúsenosť neodzrkadľuje. Napriek tomu sme svedkami toho, že v bežnej praxi sa
duchovno ocitá niekde v pozadí. Namiesto duchovnej výchovy sú mladí ľudia vedení iba
k náboženskej výchove, ktorá však bez duchovna ostáva prázdna a neúčinná. Odtiaľ potom
pramení aj druhý „úlet“, ktorý spočíva v tom, že sa za „duchovno“ považuje pomaly
všetko, kde sa jedná o nejaké „zamyslenie“, alebo „citový zážitok“ a podobne – stačí si len
pozrieť rubriku „duchovno“ v skautských časopisoch, alebo si pozrieť, o čom hovorí dobrá
polovica tzv. náboženskej literatúry.

Cieľom programu Rádu Svetla je práve DUCHOVNO – to „čosi“ krásne, oslobodzujúce,
čosi, čo napĺňa a veľmi krásne premieňa celý život človeka.
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Veľká túžba v srdci človeka

Neexistuje asi lepší príbeh, ktorý by sme v našom rozprávaní o duchovne mohli použiť,
než ten z Biblie, ktorý sa začína piesňou o stvorení sveta a človeka v knihe Genezis.
Budeme sa ho preto držať…

26 Nato Boh povedal: „Urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby! Nech vládne nad
rybami mora i nad vtáctvom neba i nad dobytkom a divou zverou a nad všetkými plazmi, čo sa
plazia po zemi!“ 27 A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich
stvoril. 28 Boh ich požehnal a povedal im: „Ploďte a množte sa a naplňte zem! Podmaňte si ju a
panujte nad rybami mora, nad vtáctvom neba a nad všetkou zverou, čo sa hýbe na zemi!“

(Gn 1,26–28)

A tak povstal človek. Malý človek, avšak s veľkou túžbou: byť ako Boh.

Môže byť človek ako Boh?

Niekedy sa stretávame s názorom, že túžiť byť ako Boh je hriechom, že je to zlo. Dokonca
sa o tom dočítate aj v kresťanskej literatúre. V skutočnosti však táto túžba je celkom
legitímna. Je to Ježiš, Boh, ktorý hovorí:

3 Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde
som ja. 4 A cestu, kam idem, poznáte.“

(Jn 14,3n)

Čo presne pod tým Ježiš myslí, vidieť v Jeho vlastných slovách, keď na adresu ľudí, ktorí
Ho budú nasledovať, hovorí:

20 No neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa, 21 aby všetci boli jedno,
ako ty, Otče vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás, aby svet uveril, že si ma ty poslal. 22 A slávu,
ktorú si ty dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako sme my jedno - 23 ja v nich a ty vo mne. Nech
sú tak dokonale jedno, aby svet spoznal, že si ma ty poslal a že ich miluješ tak, ako miluješ mňa.
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(Jn 17,20–23)

„Sláva“, ktorú má Syn od Otca a ktorú dáva ďalej nám samotným – to je Božie božstvo,
to, čo robí Boha Bohom. Keď Mojžiš chcel vidieť Boha ako skutočného Boha, prosil:

18 On povedal: „Daj mi vidieť svoju slávu!“

(Ex 33,18)

A práve túto Slávu ponúka Boh človekovi. Boh nám ponúka, aby sme sa stali Bohmi.
Presne to definuje nakoniec aj Katechizmus Katolíckej cirkvi, ktorí na margo zbožštenia
a otázky „prvotného hriechu“ hovorí:

„Určením človeka, stvoreného do stavu svätosti, bolo, aby sa úplne „zbožštil“ skrze Boha v sláve.
Diabolským zvodom  „chcel byt ako Boh“  ale bez Boha, pred Bohom a nie podľa Boha“.

(KKC 398)

Hriech teda nespočíval v tom, že človek chcel byť ako Boh. Problémom bolo, že sa to
rozhodol urobiť bez Boha a vlastne Bohu napriek. K tomu sa hneď dostaneme…

Zvesť o tom, že človek je pozvaný stať sa Bohom je v kresťanstve stará ako kresťanstvo
samotné. Stačí si pripomenúť výroky len niektorých veľkých osobností kresťanstva:

Sv.Atanáz Alexandrijský:

Len skrze Ducha máme účasť na Bohu. Sprostredkovaním  Ducha sa stávame účastnými na Božej
prirodzenosti...  Preto tí, v ktorých prebýva Duch, sú zbožštení. (Epistulae ad Seraphionem 1, 24).

Sv. Gregor Naziánsky:

O kňazoch hovorí: „Najväčšie zo všetkého je však, že je zbožštený a sám  zbožšťuje.“ dosl.: „Je Boh
a pôsobí, aby aj iní boli Boh.“

A inde vraví: „mám byť s Kristom pochovaný a s Kristom vstať z mŕtvych, mám byť Kristovým
spoludedičom, stať sa božím synom a tak samým Bohom.“

Sv. Hyppolit vraví:

 „Ak budeš poslúchať jeho (Ježišove) vážne prikázania a budeš dobrým nasledovníkom jeho
dobroty, budeš mu podobný a on ťa oslávi. Boh predsa nie je žobrák, on aj teba urobil bohom na
svoj obraz!“ (vyvrátenie všetkých bludov)

Bl. Grignion z Montfortu:

„Ó, aké obdivuhodné dielo: prach premenený na svetlo, hnoj v čistotu, hriech na svätosť, stvorenie
na Stvoriteľa, človek v Boha!“
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Bl. Angela z Foligna:

„(Boh hovorí:) Nezamiloval som si ťa zo žartu! Nemiloval som ťa iba z diaľky. Ty si ja a ja som ty.
Si taká, aká máš pre mňa byť. Prebývaš na výšinách môjho majestátu.“

Podobne sa vyjadruje aj Katechizmus na ďalších miestach a v rôznych súvislostiach:

KKC 1999 Kristova milosť je nezaslúžený dar Božieho života, ktorý  do našej duše vlieva Duch
Svätý, aby ju uzdravil z hriechu  a posvätil: je to milosť posväcujúca alebo zbožšťujúca,  ktorú sme
prijali v krste. Ona je prameňom diela nášho  posvätenia.

KKC 2670 "Nik nemôže povedať «Ježiš je Pán» iba ak v Duchu Svätom  (1 Kor 12,3). Vždy, keď sa
začíname modliť k Ježišovi, nás  na cestu modlitby nás priťahuje Duch svätý svojou
predchádzajúcou milosťou Keď nás učí modliť pripomína nám  Krista, prečo by sme nemali prosiť
aj jeho samého? Cirkev  nás vyzýva každodenne vzývať Ducha Svätého a predovšetkým na  začiatku
a na konci každej významnejšej činnosti. Keby sa Duchu Svätému nemala vzdávať poklona, ako by
ma  mohol zbožštiť krstom? Ak sa mu teda mám klaňať, či nemá  byť predmetom osobitnej úcty?

To, čo Ježiš hovorí v Evanjeliách, je pochopiteľné iba vo svetle zbožštenia. Napríklad
Ježiš hovorí:

Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú, 45 aby ste boli synmi svojho
Otca, ktorý je na nebesiach. … 48 Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec.

(Mt 5,44n.48)

Otrok nemusí byť ako jeho pán. Syn a dedič však áno. Ak by sme boli povolaní k tomu
byť len nejakými sluhami Boha – načo potom požiadavka byť ako Boh? Ak je ale
zmyslom ľudského života zbožštiť sa, stať sa Bohom – potom je v tom hlboká logika,
ktorú nemožno obísť: Ak totiž chceme byť ako Boh, potom sa musíme naozaj stať ako
Boh. Nik nemôže byť ako Boh a pritom nebyť ako Boh. Stať sa Bohom sa možno len
jedným spôsobom – a to tým, že sa Bohom naozaj staneme!

Ak zabudneme na ponuku zbožštenia, kresťanstvo samotné sa pre nás stane
nezrozumiteľným. Ak ma Boh pozýva k tomu, aby som po smrti žil niekde na nejakej
lúčke, ktorá sa volá Raj a tam si žil nejaký rajský život, vyplnený hodovaním a spievaním
na oslavu Boha (ako si to často ľudia predstavujú) – tak na to mi predsa stačí byť dobrým
človekom a Boh ma „za odmenu“ už len hádam do tej svojej záhradky pustí, nie? A tak
potom počujeme vyjadrenia typu: „Nikoho som predsa nezabil, neokradol, modliť sa
modlím, dom kostola chodím… tak čo? Všetko je v poriadku, nie?“ Ak si ale uvedomíme,
že cieľom je zbožštenie, v tej chvíli sa všetko mení – a samotné slová a požiadavky Ježiša
Krista nadobúdajú dokonalý zmysel, všetko do seba nádherne logicky zapadá a nadobúda
zmysel a význam.
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Ako zbožštenie funguje?

Zbožštenie nefunguje tým spôsobom, že človek sa stane nejakým iným bohom vedľa
Boha. Funguje tak, že človek sa stane tým Bohom, ktorý ho stvoril a povolal k zbožšteniu.
Zbožštenie samotné sa tak uskutočňuje účasťou na Bohu. Hovorí o tom nakoniec veľmi
jasne Katechizmus:

KKC 460 Slovo sa stalo telom, aby nás urobilo účastnými na  Božej prirodzenosti" (2 Pt 1,4): "lebo
takýto je dôvod, pre  ktorý sa Slovo stalo človekom, Syn Boží Synom človeka:  preto, aby človek,
ktorý vstúpi do spoločenstva so Slovom  a tak príjme Božie synovstvo, stal sa synom Božím". "Lebo
Syn Boží sa stal človekom, aby z nás urobil Boha". Jediný  Boží Syn, ktorý chcel, aby sme aj my
mali účasť na Jeho  božstve, prijal našu prirodzenosť, aby on, keď sa stane  človekom, urobil z nás
bohov".

KKC 1988 Mocou Ducha Svätého máme účasť na Kristovom utrpení tým,  že odumierame hriechu,
a na jeho zmŕtvychvstaní zasa tým, že  sa rodíme pre nový život; sme údmi jeho Tela, ktorým je
Cirkev, sme výhonkami, zaštepenými do viniča, ktorým je on  sám. Len skrze Ducha máme účasť na
Bohu. Sprostredkovaním Ducha sa stávame účastnými na Božej prirodzenosti...  Preto tí, v ktorých
prebýva Duch, sú zbožštení.

Preto Ježiš naliehavo pozýva:

1 Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník. 2 On každú ratolesť, ktorá na mne neprináša
ovocie, odrezáva, a každú, ktorá ovocie prináša, čistí, aby prinášala viac ovocia. 3 Vy ste už čistí
pre slovo, ktoré som vám povedal. 4 Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ratolesť nemôže prinášať
ovocie sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne. 5 Ja som vinič, vy ste
ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť. 6

Ak niekto neostane vo mne, vyhodia ho von ako ratolesť a uschne. Potom ich pozbierajú, hodia ich
do ohňa a zhoria. 7 Ak ostanete vo mne a moje slová ostanú vo vás, proste, o čo chcete, a splní sa
vám to. 8 Môj Otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia a stanete sa mojimi učeníkmi. 9 Ako
mňa miluje Otec, tak ja milujem vás. Ostaňte v mojej láske!

(Jn 15,1–8)

Nehovorí: „Snažte sa byť dobrými ľuďmi a robiť to, či ono…“ Hovorí: „Ostaňte vo mne
a ja vo vás!“ To preto, že zbožštenie nie je nejaká „vec“, ktorú môžete dostať za odmenu.
Zbožštenie je niečo, čo je ovocím jednoty Boha a človeka, jednoty, ktorá z nich dvoch
robí jedno telo a jedného ducha!

Spôsob tejto jednoty upresňuje Biblia veľmi presne, keď hovorí:

7 Milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a
pozná Boha. 8 Kto nemiluje, nepoznal Boha, lebo Boh je láska. 9 A Božia láska k nám sa prejavila v
tom, že Boh poslal svojho jednorodeného Syna na svet, aby sme skrze neho mali život. 10 Láska je v
tom, že nie my sme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho Syna ako zmiernu obetu za
naše hriechy. 11 Milovaní, keď nás Boh tak miluje, aj my sme povinní milovať jeden druhého. 12

Boha nikto nikdy nevidel; ale keď sa milujeme navzájom; Boh ostáva v nás a jeho láska v nás je
dokonalá. 13 A že ostávame v ňom a on v nás, poznávame podľa toho, že nám dal zo svojho Ducha.
14 A my sme videli a svedčíme, že Otec poslal Syna za Spasiteľa sveta. 15 Kto vyzná: „Ježiš je Boží
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Syn,“ ostáva v ňom Boh a on v Bohu. 16 A my, čo sme uverili, spoznali sme lásku, akú má Boh k
nám. Boh je láska; a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom.

(1 Jn 4,7–16)

Naozaj, pokiaľ nám ide o skutočnú, bytostnú, hlbokú jednotu dvoch bytostí, tak tá je
možná len a jedine na báze vzájomnej lásky. Vzťah lásky medzi človekom a Bohom,
medzi osobou živého a slobodného človeka a živého, slobodného a milujúceho Boha je
podstatou a náplňou duchovného života – presne tak, ako je rovnaká láska a jednota
podstatou každého manželstva.

Ako v manželstve

Tá paralela s manželstvom nie je náhodná. Presne k manželstvu totiž prirovnáva
kresťanstvo samotná Biblia, keď hovorí:

29 Veď nik nikdy nemal v nenávisti svoje telo, ale živí si ho a opatruje, ako aj Kristus Cirkev, 30 lebo
sme údmi jeho tela. 31 Preto muž zanechá otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja
v jednom tele. 32 Toto tajomstvo je veľké; ja hovorím o Kristovi a Cirkvi.

(Ef 5,29–32)

Práve táto paralela nám pomáha lepšie pochopiť, o čom vlastne kresťanstvo (a duchovný
život vôbec) je:

Manželstvo Kresťanstvo

Manželstvo nevzniká tak, že
začneme umývať riady, chodiť na
nákupy a vysávať obývačku.

Kresťanstvo nevzniká tak, že
začneme chodiť do kostola, modliť
sa a v piatok nebudeme jesť mäso.

Manželstvo začína tým, že muž
stretne ženu, ktorá je krásna,
nádherná, úžasná!

Kresťanstvo začína tým, že človek
stretne Boha, nádherného, krásneho,
milujúceho, úžasného!

Zamiluje sa do nej… Zamiluje sa do Neho…

… začnú spoločne chodiť
a spoznávať sa,…

… začnú spoločne chodiť
a spoznávať sa,…

… a nakoniec sa zosobášia a začnú
spoločne žiť v najhlbšej jednote
lásky.

… a nakoniec sa rozhodne žiť
v Bohu a s Bohom v hlbokej
jednote lásky a tak vstúpiť do života
Boha.

Až potom príde na rad aj to
„umývanie riadu“ a podobne.

Až potom príde na rad aj to
„chodenie do kostola“ a podobne.
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Práve vstup do života Boha je oným zbožštením!

Kresťanstvo teda nie je o „chodení niekam“, ani o „dodržiavaní niečoho“.
Kresťanstvo – to je hlboký, bytostný a vášnivý vzťah lásky medzi osobami Boha
a človeka. Je to bytostná a hlboká dvoch osôb – človeka a Boha – v láske.

A teraz sa ešte raz vráťme k príkladu s manželstvom. Čo urobí milujúci a bohatý
manžel, keď si domov privedie svoju krásnu, milovanú a milujúcu manželku?

Povie jej: Odteraz všetko, čo je moje, je tvoje. Tu sú karty od mojich účtov, kľúče od mojich áut
a domov, oddnes budeš zasadať so mnou v správnej rade mojich firiem, tvoj podpis bude mať
rovnakú moc, ako môj podpis, tvoje slovo bude ako moje slovo, pretože si moja manželka. Nič
viac nebude pred tebou skryté, ani neznáme, pretože sme oddnes dvaja v jednom tele.

Presne takto to funguje aj vo vzťahu s Bohom, len si to pripomeňme:

Ján Tauler (mystik, 14. storočie):

„Boh v duši žije, prebýva a pôsobí. Tu sa duša stáva Bohu úplne podobnou, zbožšťuje sa. milosťou
sa stáva všetkým tým, čím je Boh svojou prirodzenosťou. Je s Ním úzko spojená, je do Neho
ponorená a v Ňom povznesená nad samú seba!“

Sv. Maxim Vyznávač:

 „Všetko, čo má Boh – okrem identity bytia – prijíma ten, kto je milosťou zbožšťovaný.“

Sv. Ján Damascénsky:

„Účasťou v Bohu sa človek stáva milosťou tým, čím je Kristus svojou prirodzenosťou.“

Majster Eckhardt (14. storočie):

„Ja sa musím stať Ním a On sa musí stať mnou. A ešte viac: Boh sa musí stať úplne mnou a ja sa
musím stať úplne Bohom, tak úplne jedno, aby „on“ a „ja“ bolo jedno … a v tejto jedinosti večne
konali jediné dielo.“

Tento fakt odzrkadľuje aj Ježiš, keď hovorí v podobenstvách:

15 Keď sa po prevzatí kráľovstva vrátil, dal si zavolať sluhov, ktorým dal peniaze, aby zistil, koľko
kto získal. 16 Prišiel prvý a vravel: „Pane, tvoja mína získala desať mín.“ 17 On mu povedal:
„Správne, dobrý sluha; pretože si bol verný v maličkosti, maj moc nad desiatimi mestami.“

(Lk 19,15–17)

„Pane, päť talentov si mi odovzdal a hľa, ďalších päť som získal.“ 21 Jeho pán mu povedal:
„Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do
radosti svojho pána.“

(Mt 25,20n)
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45 Kto je teda verný a múdry sluha, ktorého pán ustanovil nad svojou čeľaďou, aby jej načas dával
pokrm? 46 Blahoslavený sluha, ktorého pán pri svojom príchode nájde tak robiť. 47 Veru, hovorím
vám: Ustanoví ho nad celým svojím majetkom.

(Mt 24,45–47)

V tej chvíli je nám jasné, prečo je problémom, ak sa človek usiluje stať ako Boh – ale bez
Boha a mimo Neho. Jednoducho preto, že mimo Boha to nejde! Tak, ako nemôžete lietať
bez lietadla, ako nemôžete žiť pod vodou bez aqualungu, presne tak isto nemôžete byť ako
Boh bez Boha. Toto je dôležité uvedomiť si! Bez Boha zbožštenie nefunguje!

Lenže… prečo by sme to mali skúšať bez Boha? To je otázka, ktorej je venovaná ďalšia
kapitola.

ČLOVEK TÚŽI BYŤ AKO BOH.
BOH MU PONÚKA, ABY SA NAOZAJ ZBOŽŠTIL.

ZBOŽŠTENIE SA USKUTOČŇUJE ÚČASŤOU NA BOHU
PROSTREDNÍCTVOM JEDNOTY V LÁSKE.

JEDNOTA S BOHOM A ZBOŽŠTENIE SÚ OBSAHOM A PODSTATOU
KRESŤANSTVA.

BEZ BOHA A MIMO BOHA ZBOŽŠTENIE NEJESTVUJE.

„Kresťan“ v preklade znamená „učeník“

V Skutkoch apoštolských sa nachádza jedna veľmi nenápadná, ale súčasne nesmierne
dôležitá veta:

26 Keď ho našiel, priviedol ho do Antiochie. Celý rok pobudli v tamojšej cirkvi a učili početný
zástup. V Antiochii učeníkov prvý raz nazvali kresťanmi.

(Sk 11,26)

Znamená to, že slovo „kresťan“ v preklade znamená „učeník“. To je dôležité, pretože je to
jedna z podstatných vecí, ktoré vymedzovali a vymedzujú kresťanstvo od mnohých
ostatných, hlavne pohanských náboženstiev.

Pohanstvo

Situáciu, v ktorej sa pohanské náboženstvá nachádzali, môžeme dobre pochopiť napríklad
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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 mladých 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.“

(Enuma Eliš, 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.

Kresťanstvo

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
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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.

Byť kresťanom znamená byť synom Boha

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).
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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…

Zaujať miesto Božieho syna 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. Ježiš hovorí:

„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)

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???

„Zákon podobnosti“ a požiadavka učeníctva

Základná logika hovorí, že ak chce byť niekto pilotom, musí sa stať pilotom, aby pilotom
bol. Ak niekto chce byť hokejistom ako Peter Bindra, alebo Peter Štastný, musí trénovať,
aby sa stal takým, ako oni. Nikto nemôže byť tým, čím je a súčasne tým nebyť.

AK CHCEME BYŤ AKO BOH, MUSÍME BYŤ AKO BOH.

AK SA CHCEME STAŤ TAKÍ, AKO BOH, MUSÍME SA STAŤ TAKÍ, AKO BOH.

AK CHCEME ŽIŤ AKO BOH, MUSÍME ŽIŤ AKO BOH.

Logické, že? Nazvime si to pre svoje potreby „Zákonom podobnosti“.

Práve na tomto stojí kresťanstvo a jeho Cesta.
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Je to akoby dialóg medzi Bohom a človekom, v ktorom obaja hovoria zhruba toto:

ČLOVEK: Bože, chcem byť ako Ty! Túžim byť ako Boh.

BOH: V poriadku! Ako chceš byť ako Boh, staň sa takým, ako Boh!

ČLOVEK: Ale ako by som mohol niečo takéto dokázať? Kto zo smrteľníkom by dokázal byť
ako Boh?

BOH: Budem Ťa podopierať svojou milosťou a svojou láskou. Dám Ti svoju Moc a tá spôsobí,
že dokážeš byť a žiť ako ja!

ČLOVEK: Ale k čomu mi to bude? Aj keby som bol ako Boh,  stále  nebudem  Bohom
v skutočnosti, budem len ako Boh, ale nebudem Bohom samotným!

BOH:  Ja  vložím  do  Teba  svojho  vlastného  Božieho  Ducha  a  spôsobím,  že  ak  budeš ako Boh,
mocou môjho Ducha sa staneš jedno so mnou, budeš vo mne a ja v tebe – a ty sa staneš Bohom!

ČLOVEK: Ale odkiaľ viem, ako vlastne vyzerá Boh? Ako môžem ja, v ľudských podmienkach,
žiť ako Ty, Bože, ktorý si tak nekonečne nepodobný smrteľníkom a žiješ v úplne inom svete, než
ja?

BOH:  Stanem  sa  človekom.  Prijmem  ľudskú  podobu  a  stanem  sa  rovnakým  človekom  ako  ty.
Budem žiť obyčajný ľudský život v obyčajnom ľudskom svete a ty budeš môcť vidieť, ako
vyzerá Boh, keď žije život človeka – a budeš sa to môcť odo mňa naučiť.

ČLOVEK: Tak teda dobre, Bože. Zjav sa mi – a ja budem Tvojim učeníkom a Ty budeš mojim
Majstrom a Učiteľom!

A stalo sa.

BOH SA STAL ČLOVEKOM, Ježišom zvaným Kristus. Vďaka Ježišovi vieme, ako
žije, myslí, koná, správa sa a k čomu smeruje Boh v ľudskej podobe.

PRIJAL NÁS ZA SYNOV A DCÉRY BOHA. Stále totiž tu bol rozdiel, o ktorom vraví
Ježiš:

Vy ste zdola, ja som zhora. Vy ste z tohto sveta, ja nie som z tohto sveta.

(Jn 8,23)

Povedané stručne a jasne: Ježiš si na tento svet „odskočil“ ako na nejakú „služobnú cestu“.
A vie, že keď skončí, zase sa vráti k otcovi, domov. Ale my, ľudia, sme len ľudia. Sme tu
doma a naši otcovia sú ľudia, nie Boh.

Aby sa teda vyrovnal aj tento rozdiel, Boh nás prijal za svojich synov a dcéry a tak nás
postavil na úroveň Ježiša Krista, ktorý sa tak stal našim bratom:

15 Lebo ste nedostali ducha otroctva, aby ste sa museli zasa báť, ale dostali ste Ducha adoptívneho
synovstva, v ktorom voláme: „Abba Otče!“ 16 Sám Duch spolu s naším duchom dosvedčuje, že sme
Božie deti. 17 Ale ak sme deti, sme aj dedičia: Boží dedičia a Kristovi spoludedičia
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(Rim 8,15–17)

V rímskom práve nejestvoval rozdiel medzi adoptovaným a zrodeným synom. Pavol
slovom „adoptívne“ nenaznačuje to, že by sme boli nejakými menejcennými synmi, ako
Ježiš. Naopak, konštatuje, že hoci Ježiš je od večnosti Boh, zrodený z Otca a my sme iba
ľudia, stvorení Bohom, predsa nás Boh vo svojej láske pozdvihuje na rovnakú úroveň so
svojim Synom Ježišom Kristom, ako i na inom mieste Písmo hovorí:

3 Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde
som ja.

(Jn 14,3)

11 Spoľahlivé je to slovo: Ak sme s ním zomreli, s ním budeme aj žiť. 12 Ak vytrváme, s ním budeme
aj kraľovať.

(2 Tim 2,11n)

29 Lebo ktorých predpoznal, tých aj predurčil, že sa stanú podobnými obrazu jeho Syna, aby on bol
prvorodený medzi mnohými bratmi.

(Rim 8,29)

NAKONIEC NÁM DAL SVOJHO DUCHA. Veď ako inak by mohol človek, ktorý
nemá Ducha Boha, žiť a konať ako Ježiš, o ktorom Biblia vraví:

16 Keď bol Ježiš pokrstený, hneď vystúpil z vody. Vtom sa mu otvorilo nebo a on videl Božieho
Ducha, ktorý ako holubica zostupoval a prichádzal nad neho. 17 A z neba zaznel hlas: Toto je môj
milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie.“

(Mt 3,16n)

Preto aj nám Boh dáva toho istého Ducha, ktorý spočinul na Ježišovi Kristovi:

38 Peter im povedal: "Robte pokánie a nech sa dá každý z vás pokrstiť v mene Ježiša Krista na
odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Svätého Ducha. 39 Veď to prisľúbenie patrí vám a
vašim deťom i všetkým, čo sú ďaleko; všetkým, ktorých si povolá Pán, náš Boh."

(Sk 2,38n)

Od toho okamihu niet rozdielu: sme ľudia ako bol človekom aj Ježiš. Sme synovia a dcéry
Boha ako je Synom Boha Ježiš samotný. Sme naplnený tým istým Duchom, ktorý zostúpil
na Ježiša.

Ostáva iba posledné: naučiť sa žiť, konať, myslieť ako Boh. Byť ako Boh, aby sme mohli
byť ako Boh.
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Namiesto uctievania nasledovanie

V tomto je rozdiel medzi pohanmi a kresťanmi:

· POHANIA si bohov uctievajú, ale ani na myseľ im nenapadne učiť sa byť
ako bohovia. Jednak vedia, že je to nemožné, jednak… nie je to rúhanie,
chcieť sa vyrovnať nesmrteľným Olympanom?

· KRESŤANIA naopak považujú za zmysel svojho života naučiť sa životu
Boha, stať sa ako Boh.

Biblia o tom hovorí na mnohých miestach úplne otvorene a jasne:

44 Ale ja vám hovorím: 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. … 48 Vy teda buďte dokonalí, ako je
dokonalý váš nebeský Otec.

(Mt 5,44n.48)

1 Napodobňujte Boha ako milované deti 2 a žite v láske tak, ako aj Kristus miluje nás a vydal seba
samého Bohu za nás ako dar a obetu ľúbeznej vône!

(Ef 5,1)

Nie, že by si kresťania Boha nectili. Naopak, kresťan žije život chvály a oslavy Boha –
a bodaj by nie!

Ale v centre je nasledovanie. Kresťan nie je uctievač Boha. Je učeník, ktorý sa od
Boha učí byť ako Boh a s úctou Ho nasleduje a stáva sa Mu podobným. V centre
a srdci kresťanstva je učeníctvo.

28 Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. 29 Vezmite na seba
moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju
dušu.

(Mt 11,28)

8 Vy sa nedávajte volať Rabbi, lebo len jeden je váš Učiteľ, vy všetci ste bratia. 9 Ani Otcom
nevolajte nikoho na zemi, lebo len jeden je váš Otec, ten nebeský. 10 Ani sa nedávajte volať
Učiteľmi, lebo len jediný je váš Učiteľ, Kristus.

(Mt 23,8–10)

12 Keď im umyl nohy a obliekol si odev, znova si sadol k stolu a povedal im: „Chápete, čo som vám
urobil? 13 Vy ma oslovujete: „Učiteľ“ a: „Pane“ a dobre hovoríte, lebo to som. 14 Keď som teda
ja, Pán a Učiteľ, umyl nohy vám, aj vy si máte jeden druhému nohy umývať. Dal som vám príklad,
aby ste aj vy robili, ako som ja urobil vám.



- 24 -

(Jn 13,12–14)

Pokušenie spohanštenia kresťanstva

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…

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. Vieme si iste
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!

PODSTATOU KRESŤANSTVA JE UČENÍCTVO. NA ROZDIEL OD
POHANSTVA KRESŤANIA NIE SÚ V PRVOM RADE UCTIEVAČMI BOHA,

ALE NASLEDOVNÍKMI BOHA, KTORÝ SA OD JEŽIŠA UČIA BYŤ AKO
BOH. BEZ UČENÍCTVA A NASLEDOVANIA KRESŤANSTVO NEJESTVUJE

– AJ KEBY SA TAK JUST VOLALO.

Učeníctvo a jednota s Bohom

Ako sme už asi pochopili, jedno i druhé hlboko súvisí, navzájom sa podmieňuje a jedno
bez druhého nevedie k cieľu, ktorým je zbožštenie človeka, nazývané aj spása.
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Bez podobnosti niet jednoty

Ak chcete s niekým ísť, musíte mať spoločnú cestu. Ak chcete s niekým spolupracovať, musíte
mať spoločnú prácu. Ak chcete s niekým žiť, musíte žiť jeden spoločný život.

Samozrejme, že to platí aj o Bohu. Jednota s Bohom je nemožná bez podobnosti Bohu.
Preto nie je možné vstúpiť do jednoty s Bohom inak, než cez učeníctvo. Ani meditácia, ani
mágia, ani obrady, ani rituály, ale jedine učeníctvo otvára bránu k jednote s Bohom.

V tomto zmysle je potrebné chápať Ježišove slová:

3 Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde
som ja. 4 A cestu, kam idem, poznáte.“ 5 Tomáš mu povedal: „Pane, nevieme, kam ideš. Akože
môžeme poznať cestu?!“ 6 Ježiš mu odpovedal: „Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k
Otcovi, iba cezo mňa.

(Jn 14,3–6)

Bez jednoty niet zbožštenia

Na druhej strane, bez jednoty s Bohom, bez skutočnej jednoty so skutočným, Živým
Bohom, bez spočívania v Ňom, by sme boli iba imitátormi Boha, viac, alebo menej
úspešnými (skôr menej), ale nič viac. Boli by sme iba smiešnymi karikatúrami Boha,
hodnými najskôr poľutovania pre svoje nesplniteľné ambície…

Preto sú pochopiteľné Ježišove veľmi naliehavé slová:

1 Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník. 2 On každú ratolesť, ktorá na mne neprináša
ovocie, odrezáva, a každú, ktorá ovocie prináša, čistí, aby prinášala viac ovocia. 3 Vy ste už čistí
pre slovo, ktoré som vám povedal. 4 Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ratolesť nemôže prinášať
ovocie sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne. 5 Ja som vinič, vy
ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič
urobiť. 6 Ak niekto neostane vo mne, vyhodia ho von ako ratolesť a uschne. Potom ich pozbierajú,
hodia ich do ohňa a zhoria. 7 Ak ostanete vo mne a moje slová ostanú vo vás, proste, o čo chcete, a
splní sa vám to. 8 Môj Otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia a stanete sa mojimi učeníkmi.
9 Ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás. Ostaňte v mojej láske! 10 Ak budete zachovávať moje
prikázania, ostanete v mojej láske, ako ja zachovávam prikázania svojho Otca a ostávam v jeho
láske. 11 Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja radosť a aby vaša radosť bola úplná.

(Jn 15,1–11)
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V čom väzí ten problém?

Niekde tu, samozrejme, musí byť problém. Inak by sme totiž nemuseli túto stránku vôbec
rozvíjať, bola by pre nás samozrejmá. Nie je. V čom teda ten problém väzí?

Kresťanstvo má preň pekný, jadrný a spravidla nepochopený názov:

Hriech…

Stavím sa, že keď počujete toto slovo, vyvoláva vo Vás najrôznejšie pocity. Možno od
pocitu: „No jasné, teraz nás začnú strašiť hriechmi a Božími trestami ako niekedy
v stredoveku“ až po: „No, to sa ma netýka, ja som predsa dobrý človek, nemám žiadne
vážne hriechy!“

Obe vety vyjadrujú dve veľké nepochopenia, ktoré ohľadom hriechu vládnu:

Naozaj zločin?

To obvyklé vyjadrenie „Nikoho som nezabil, nikoho som neokradol…“ odzrkadľuje
presvedčenie, že hriech rovná sa zločin. Zhrešiť znamená vykonať nejaký zlý skutok.
odtiaľ potom aj časté vyjadrenie starších a chorých ľudí, ktorí hovoria: „Nemám žiaden
hriech, lebo veď ja som už len doma, s nikým sa nestretám a tak ani nemám s kým
zhrešiť!“

Je to naozaj tak?

Veľká časť Biblie, Starý zákon, bol napísaný v hebrejčine. Hebrejčina má na hriech tri
slová:

· Jedným je „pašaa“, ktoré označuje vzburu proti niekomu, odmietnutie niekoho.
Hriechom človek odmieta Božiu cestu a Božie pozvanie a začína konať na vlastnú
päsť a kráčať inou, vlastnou cestou.

· Ďalšie dve hebrejské slová pre hriech – „hataa“ a „šagaha“ – znamenajú
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zablúdiť, minúť svoj cieľ.

Hriech teda znamená niečo takéto: Boh ma k niečomu pozýva – ale ja sa proti tomu
vzbúrim, odmietnem to a vydám sa inou cestou. Preto vzbura, odmietnutie.
Problémom je, že iná cesta vedie k inému cieľu. Preto sa to nazýva zablúdením.
Jednoducho inak, než cez jednotu lásky s osobou Živého Boha sa k zbožšteniu (čiže
„spáse“) dostať nedá. Ak ideme inou cestou, možno dosiahneme niečo iné, ale isto nie
zbožštenie.

Znova to lepšie pochopíme na príkladoch:

Príklad 1:

Predstavte si, že chodíte na vysokú školu. Zhrešiť proti svojmu štúdiu na Vysokej škole a proti
svojmu cieľu stať sa právnikom znamená neučiť sa, flámovať, kašľať na školu – ale rovnako aj
dať sa na drogy, krádeže, zapliesť sa do zločinu. Prvé nie je ničím trestným, je to úplne legálne.
Druhé  je  navyše  aj  zločinom.  Nič to  ale  nemení  na  fakte,  že  ste  sa  obaja  ťažko  previnili  voči
svojmu štúdiu a svojmu cieľu – a preto obaja úplne prirodzene a samozrejme zo školy poletíte
a ani jeden ani druhý sa nestanete právnikom.

Príklad 2:

Podobne to platí o manželstve. Niekto môže svoje manželstvo potopiť tým, že sa namiesto
manželke a deťom bude venovať športu. Druhý ho môže potopiť tým, že bude týrať ženu a kaziť
deti. Ten prvý nerobí nič zlé, naopak, dokonca ho za jeho výkony a nasadenie budú chváliť
a oslavovať. Toho druhého možno za jeho zločiny odsúdia do väzenia. Nič to ale nemení na
fakte, že jeden i druhý hrešili proti svojmu manželstvu a ich trestom bude to, že sa ich
manželstvo rozsype.

A to nás privádza k druhému dôležitému zisteniu:

Naozaj trest?

Veľké množstvo ľudí si myslí, že hriech je zločin, za ktorý Boh na ľudí zosiela tresty. Ak
sa nejakému človekovi prihodí niečo zlé, povzdychne si: „Bože, čo som urobil, že ma
takto tresceš?“ Alebo povie na adresu niekoho iného: „Božie mlyny melú pomaly, ale isto,
na každého dôjde!“ Alebo malým deťom pohrozia rodičia: „Pán Boh ťa vidí, ak budeš
robiť niečo zlé, potrestá ťa!“

V skutočnosti je hriech o niečom inom. Katechizmus na túto adresu hovorí:

KKC 1427 Hriech má dvojaký následok. Ťažký hriech nám odníma spoločenstvo s Bohom, a tým
nás robí neschopnými večného života, ktorého strata sa nazýva "večným trestom" za hriech. Na
druhej strane, každý hriech, aj ľahký, zapríčiňuje nezdravé pripútanie k stvoreniam, ktoré potrebuje
očisťovanie tak tu na zemi ako aj po smrti, v stave, ktorý nazývame očistec. … Oba tieto tresty sa
nemajú chápať ako nejaký druh pomsty, ktorú Boh ukladá zvonku, ale ako čosi, čo vyplýva zo
samej povahy hriechu.

„Trest“ teda nie je niečo, čo na nás „zošle“ rozhnevaný Boh ako nejakú pomstu.
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„Trest“ za hriech je prirodzený následok hriechu: Ak pijem, stanem sa alkoholikom. Ak
flákam štúdium, vyhodia ma. Ak do Bratislavy cestujem cestou, ktorá vedie do Košíc,
namiesto do Bratislavy prídem do Košíc. Ak položím ruku do ohňa, popálim sa a ak
vyskočím z piateho poschodia, dolámem sa, ba možno aj zabijem.

Ak odmietnem cestu jednoty s Bohom, nezbožštím sa – a moja túžba po naplnení sa
nikdy nenaplní. Tento stav nikdy nenaplneného smädu sa nazýva „Peklom“. Peklo
nie je žiadne miesto s čertmi a vidlami a kotlami smoly. Nie, je to konečná stanica
ľudí, ktorí si vedome vybrali inú cestu a preto nikdy nedosiahli svoj cieľ.

Stav nedôvery

Charakteristickým znakom hriechu sú dve veci:

· STAV, nie skutok. Hriech je trvalý stav, v ktorom sme. Je jasné, že stav nášho
bytia sa navonok prejavuje skutkami a konaním, ale hriech samotný nie je skutkom.
Je životným postojom, ktorý zastávame, je stavom, v ktorom zotrvávame.

· NEDÔVERA. To je podstatný znak tohto stavu hriechu. Nedôverujeme Bohu,
neveríme, že cesta, na ktorú nás Boh (kresťanstvo) pozýva, naozaj vedie k cieľu,
ktorým je naplnenie. Preto si volíme podľa svojho najlepšieho vedomia nejakú inú
cestu, podľa svojich predstáv, ktorá sa nám samotným pozdáva viacej.

Tradičným „bojovým pokrikom“ hriechu je napríklad vyhlásenie: „No, ja viem, že Biblia
hovorí,…  ALE  JA  SI  MYSLÍM,  že…“; alebo ešte tradičnejšie: „A to je blbosť! PODĽA
MŇA to nemôže fungovať…“ a podobne.

AK SI ZVOLÍME INÚ CESTU, NEŽ JEDNOTU LÁSKY S BOHOM,
ZBOŽŠTENIE SA NEKONÁ.

TAKÉTO ZABLÚDENIE – KEĎ NÁS INÁ CESTA DOVEDIE K INÉMU CIEĽU
– SA V KRESŤANSTVE NAZÝVA HRIECHOM.
HRIECH NIE JE SKUTKOM, ALE STAVOM.

HLAVNÝM ZNAKOM TOHTO STAVU JE NEDÔVERA VOČI BOHU A JEHO
CESTE – A ZVOLENIE SI INEJ CESTY.
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Správne veci na nesprávnom mieste

Hriech spôsobuje, že správne veci sa zrazu ocitajú na nesprávnom mieste. A hneď si to aj
vysvetlíme! Pomôže nám v tom zase príbeh z knihy Genezis:

I vzal Pán, Boh, človeka a umiestnil ho v raji Edenu aby ho obrábal a strážil. A Pán, Boh, prikázal
človekovi: „Zo všetkých stromov raja môžeš jesť. Zo stromu poznania dobra a zla však nejedz! Lebo
v deň, keď by si z neho jedol, istotne zomrieš.

(Gn 2,15–16)

Boh jasne vytyčuje cestu. Je pomerne ľahká a nenáročná: stačí nejesť z jediného stromu
v celom, úžasnom a kúzelnom Raji. Navyše, Boh vysvetľuje aj dôvod: strom je smrteľný.
Je nebezpečný!

Lenže, myslím, už niekde tu sa objavuje prvý presun správnej veci na nesprávne miesto:

Boh na nesprávnom mieste

Kým bol Boh pre Adama a Evu? Obávam sa, že namiesto toho, aby vnímali Božiu lásku
(stelesnenú v nádhere Raja), tak si možno v mysli vraveli niečo takéto:

„Boh si tu s nami robí, čo chce: stvorí si nás, postaví nás sem, nadiktuje nám, čo smieme
a čo nie…“ – a ich vízia Boha je viac o moci a nezávislosti, než o láske. V ich mysli sa
Boh z pozície darujúceho a milujúceho Otca presúva do pozície tyranského despotu,
ktorý s nimi manipuluje a obmedzuje ich. V ich mysli sa slovo „Boh“ dostáva tam, kam
by sa nikdy dostať nemalo.

A v tejto situácii prichádza legendárny Had. Had je chytrý a inteligentný. Vie presne
uhádnuť, na čo človek myslí. Príde ako starostlivý, znepokojený strýčko, aby si na mieste
overil, čo to ten „strašný despota a tyran“ Boh s chudákmi ľuďmi stvára:

1 No had bol ľstivejší ako všetky poľné zvieratá, ktoré urobil Pán, Boh, a vravel žene: „Naozaj
povedal Boh: „Nesmiete jesť z nijakého rajského stromu!?“

(Gn 3,1)

Eva odpovedá… no, možno kúsok otrávene, kúsok ustrašene (náhodou ju Boh začuje!):

2 Žena odpovedala hadovi: „Z ovocia rajských stromov môžeme jesť, 3 ale o ovocí stromu, ktorý je v
strede raja nám Boh povedal: „Nejedzte z neho, ani sa ho nedotýkajte, aby ste nezomreli!“

(Gn 3,2n)
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V tej chvíli ale Had zabrnká na citlivú strunu, ukazuje víziu vymanenia sa spod moci
Boha, spod Jeho kontroly. Zbožštenie bez Boha a napriek Bohu. Eva, myslím, v tej chvíli
vari ani veľmi neverila, že by im Boh nejaké zbožštenie niekedy doprial…:

Tu povedal had žene: „Nie, nezomriete, 5 ale Boh vie, že v deň, keď budete z neho jesť, otvoria sa
vám oči a vy budete ako Boh, budete poznať dobro a zlo.“

(Gn 3,4n)

To znie zaujímavo. Nakoniec – prečo by Boh v dokonalom Raji stvoril jedovatý strom?
Ak tu je nejaký „nebezpečný“ strom – potom tu je asi bez toho, aby to Boh chcel. Možno
Boh naozaj nemá nad Rajom takú kontrolu, ako sa tvári. A možno… možno je
v skutočnosti nebezpečný pre Neho, nie pre nich. Čo ak sa naozaj bojí, že sa Mu
vyrovnajú? Že budú ako On? A už ich nebude môcť ovládať a utláčať a komandovať?

Och, môže niečomu takémuto Eva odolať?

Veľké očakávania od malého stromčeka

V Evinej mysli sa strom posúva na miesto Boha. Už nie malý, dokonca jedovatý
stromček. Eva zrazu v strome a jeho ovocí hľadá niečo, čo je nad sily a možnosti aj toho
najúžasnejšieho stromu:

6 A žena videla, že strom je na jedenie chutný, na pohľad krásny a na poznanie vábivý, nuž vzala z
jeho ovocia a jedla, dala aj svojmu mužovi, čo bol s ňou, a on tiež jedol.

(Gn 3,6)

Bohužiaľ, strom je strom – a nemôže nahradiť Boha, ani darovať život Boha:

7 I otvorili sa obom oči a spoznali, že sú nahí. Zošili figové listy a urobili si zásterky.

(Gn 3,7)

Sú nahí. Túžili sa odiať Božstvom, Božím životom, opustili Boha (ktorému nedôverujú)
a vložili svoju nádej do Stromu – a nič. Na konci sú nahí. Úplne nahí, zraniteľní, krehkí.
Vzbúrili sa proti Bohu – a pomoc zo strany Stromu neprišla. Had ich podviedol! Čo teraz
s nimi bude?

Aj tie figové listy sú na nesprávnom mieste. Očakávajú od nich, že zakryjú ich bytostnú,
existenciálnu nahotu, úbohosť. Môže ale takéto očakávanie naplniť obyčajný figový list?
Veď je to len list, nie štít ani ochrana pred Bohom, ktorého sa teraz desia!
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Veľké očakávania „tam za hranicami“

Kniha Genezis pokračuje hutne a stručne:

8 A potom, keď počuli hlas Pána, Boha, ktorý sa za denného vánku prechádzal po záhrade, skryl sa
Adam i jeho žena pred Pánom, Bohom, medzi stromami záhrady.

(Gn 3,8)

Boh je už definitívne odsunutý na stranu nepriateľa. Už nie Boh, ale nepriateľ. Cítia sa
slabí a nahí a tak robia to posledné, čo dokážu: ukrývajú sa.

9 I zavolal Pán, Boh, Adama a povedal mu: „Kde si?“

(Gn 3,9)

Boh však nie je nepriateľ. Neprichádza v búrke, ani na krídlach pomsty. Prichádza jemne
a mierne, za „denného vánku“. Jeho volanie nie je volaním pomsty, ani výzvou na
posledný boj. Je volaním Otca: „Kde si?“

To už ale Adam ani Eva nedokážu rozlíšiť. Boh je v ich mysli definitívne zaradený do
škatuľky s nápisom „Nepriateľ – smrteľne nebezpečný – vyhýbať sa!“

10 On odpovedal: „Počul som tvoj hlas v záhrade, nuž bál som sa, lebo som nahý a preto som sa
skryl.“ 11 Vravel mu: „Kto ťa upozornil, že si nahý?! Jedol si azda zo stromu, z ktorého som ti jesť
zakázal?!“

(Gn 3,10n)

V tejto chvíli vari všetko zamrelo. Osud sveta je na vážkach. Chvíľa mlčania… váhania…
a potom sa Adamova myseľ znova zahmlí, pred očami sa mu vynorí nápis na skrinke
s Bohom: „Nepriateľ…“ – a Adam začína s Bohom bojovať boj, ktorý Boh nebojuje
a ktorý si ani neželá. Ale Adam to už nevidí, nevníma, Adam vidí len nepriateľa, hrozbu –
a zachraňuje si kožu ako vie:

Adam odpovedal: „Žena, ktorú si mi dal na pomoc, tá mi dala zo stromu a ja som jedol.“

(Gn 3,12)

Nie, Adam je čistý ako ľalia. Na vine je žena – a hlavne je na vine Boh, veď Boh ju stvoril
a dal Adamovi za pomocnicu!

Boh je sklamaný. S Adamom nie je reč. Skúša to teda so ženou:

Potom povedal Pán, Boh, žene: „Prečo si to urobila?!“ A ona odpovedala: „Had ma naviedol, i
jedla som.“
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(Gn 3,13)

Ani so ženou nie je reč. Zvaľuje vinu na Hada, vykrúca sa, uhýba…

Bohu je jasné, že dni Raja sú zrátané. Človek už viac nechce žiť s Bohom. Chce žiť bez
Boha. Ak nenašiel svoje zbožštenie v Bohu, možno ho nájde niekde inde. Možno tam, za
hranicami Raja – kde azda ani nesiaha moc tohto Boha – možno tam dakde sa nachádza
prameň zbožštenia, tajomný nektár a božská ambrózia, ktoré smrteľníka premenia na
Boha!

V mysli človeka sa na miesto Boha presúva okolitý svet. Od sveta za hranicami Raja
teraz človek očakáva to, čo mu môže dať jedine Boh. Boh už je nepriateľom – a tak sa
nádej človeka presúva k tomu najabsurdnejšiemu, čo môže byť: k neplodnej, prázdnej
púšti za hranicami Raja. Ako by však mohla púšť nahradiť Boha? Ako by mohla napojiť
smäd v srdci človeka, keď nevie zahnať ani smäd fyzický?

Boh nie je týmto nápadom nijak nadšený. Nechce Adama ani Evu nútiť, ani im brániť.
Veď či ich nestvoril ako partnerov, ako slobodné bytosti? No ako Otcovi mu nedá, aby ich
naposledy nevaroval:

Nech je prekliata zem pre teba; s námahou sa z nej budeš živiť po všetky dni svojho života. 18 Tŕnie
a bodľačie ti bude rodiť a ty budeš jesť poľné byliny. 19 V pote svojej tváre budeš jesť svoj chlieb,
kým sa nevrátiš do zeme, z ktorej si bol vzatý, lebo prach si a na prach sa obrátiš!“

(Gn 3,17–19)

Ale človek nereaguje. Človek je rozhodnutý ísť. Čo môže Boh urobiť?

Poskytne im poslednú službu, ktorú od Neho dokážu prijať:

21 Pán, Boh, urobil Adamovi a jeho žene kožený odev a obliekol ich.

(Gn 3,21)

Potom človeka vyženie von z Raja:

23 A Pán, Boh, ho vykázal z raja Edenu, aby obrábal zem, z ktorej bol vzatý.

(Gn 3,23)

Akoby mu hovoril: „Tak dobre! Bež! Choď, kam ťa ťahá tvoje srdce! Choď a hľadaj život!
Choď a presvedči sa, ako to naozaj v skutočnosti je! Bež, utekaj!“

A človek odchádza. Na obrázkoch umelci s obľubou vykresľujú plačúceho Adama
a plačúcu Evu, ako neradi a s bolesťou opúšťajú Raj. Myslíte, že to tak naozaj bolo? Oh
nie, som presvedčený, že obaja išli so spevom a výskotom! Nedopadlo to vari lepšie, než
čakali? Nielen že ich Boh nezabil, ani neuväznil, ale dokonca im dovoli odísť, preč spod
Jeho kontroly a moci, za hranice Raja, do novej, neznámej krajiny. Ktovie, možno v nej
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raz nájdu ten pravý strom, ktorý z človeka urobí Boha! Nie, určite neplakali.

Ten, kto plakal, bol Boh. Keď sa Mu obaja „stratili“ za ohybom cesty, urobil posledné
opatrenie:

24 Ba vyhnal človeka a na východ od raja Edenu postavil cherubov a vytasený ohňový meč, aby
strážili cestu k stromu života.

(Gn 3,24)

Veď keby v tomto stave človek siahol na strom večnosti, naveky by ostal chudákom,
oddeleným od Boha. Večný život neznamená nič, ak nie je šťastným večným životom.
Večnosť bez šťastia je Peklom. Preto Boh uzatvára cestu k večnosti. Ešte nie. Teraz by
bola večnosť jedom. Raz, keď sa človek vráti k Bohu, potom aj večnosť bude uzdravená –
a stane sa liekom nesmrteľnosti!
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Nenaplnené očakávania

Dve najzákladnejšie túžby…

Človekom a jeho životom hýbu dve veľmi dôležité, bytostné túžby. Sú do nás od počiatku
vložené Bohom. Sú určené na to, aby boli bezo zbytku naplnené.

Túžba po veľkosti a dôležitosti – „BYŤ AKO BOH“

Vedci zistili, že potreba cítiť sa dôležito je u ľudí silnejšia ako fyziologické potreby, napríklad ako
hlad, pretože keď sa človek naje, už nie je hladný. Potreba dôležitosti je silnejšia ako potreba lásky,
pretože keď človek získa lásku, potreba sa naplní. Je silnejšia aj ako pocit bezpečia, pretože keď je
človek zabezpečený, bezpečie už preňho nie je dôležité. Túžba byť dôležitý je najsilnejšia ľudská
potreba; ňou sa odlišujeme od zvierat. Kvôli nej ľudia nosia značkové odevy, kupujú si luxusné
autá, píšu si tituly na vizitky a vystatujú sa svojimi deťmi. To zapríčiňuje, že mladí ľudia sa stávajú
členmi pouličných gangov. Niektorí sa dokonca stávajú kriminálnikmi alebo vrahmi len preto, aby
si ich okolie všimlo. Vedci zaoberajúci sa výskumom manželstiev dokázali, že hlavný dôvod, pre
ktorý ženy ukončujú dlhodobý vzťah, nie je zneužívanie, násilie alebo tyrania, dôvodom je
nedocenenie. Túžba byť uznávaný, pocit dôležitosti a ocenenia sú všemocné.

(Alan a Barbara Peasovci, Úspešné komunikačné stratégie)

Alebo – povedzme si to rovno – je to TÚŽBA BYŤ AKO BOH. Vyvýšený, skvelý,
uctievaný, milovaný…

Táto túžba v sebe obsahuje potrebu:

· byť uznávaný

· mať pocit ceny, výnimočnosti

· mať vedomie, že to, čo robíme a žijeme, má skutočný presahujúci zmysel

· realizovať sa, rásť,…

Všetko toto sú atribúty, ktoré smerujú k veľkosti Boha, k tomu byť ako On. Ako sme už
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spomenuli, je to túžba legitímna, túžba pochádzajúca od Boha samotného:

Určením človeka, stvoreného do stavu svätosti, bolo, aby sa úplne „zbožštil“ skrze Boha v sláve.

(KKC 398)

Túžba po zjednotení a súzvuku – „ŽIŤ AKO BOH“

Základná potreba splynúť s druhým človekom, aby sme prekročili väzenie svojej odlúčenosti, je
úzko spätá s iným špecificky ľudským prianím, s prianím poznať „tajomstvo človeka“.

(Erich Fromm)

A nielen človeka – ešte viac Boha. Toto je druhá polovica našej túžby byť ako Boh.
Túžba po splynutí, po zjednotení s niekým, po hlbokom súzvuku a harmónii. To je dôvod,
prečo túžime po PRIATEĽOCH; vytvárame PARTY, kluby, klany,…; prežívame
ZAMILOVANOSŤ; vstupujeme do MANŽELSTIEV. Táto túžba v sebe obsahuje:

· prežívať hlboké porozumenie

· vstúpiť do bytostnej jednoty s inou slobodnou bytosťou, osobou

· prežívať súzvuk, harmóniu, splynutie dvoch do jedného

Teda všetko to, čo charakterizuje život Boha v kruhu spoločenstva Trojice. K tomuto
životu sme Bohom povolaní, preň sme určení a preto úplne prirodzene po ňom smädíme:

Milosťou Krstu "v mene Otca i Syna i Ducha Svätého" sme  pozvaní mať účasť na živote
Najblaženejšej Trojice, už tu  v temnote viery, i po smrti vo večnom jase.

(KKC 265)

… ostávajú nenaplnené!

Problémom hriechu je, že bez Boha a mimo Boha ostávajú tieto túžby odsúdené na to, aby
neboli nikdy naplnené. Hriech totiž znamená, že sme v praxi opustili Boha, ktorý je
naplnením týchto našich túžob – a ich naplnenie sme začali hľadať tam, kde nie je a ani
byť nemôže. Inými slovami – na miesto, ktoré náleží Bohu, sme dosadili iné veci
a očakávame, že nám Boha nahradia a umožnia nám tak zbožštiť sa bez Boha a mimo
Boha, ako vraví Katechizmus. Čo je samozrejme naivné…
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Dobré veci na zlých miestach

 „Čo je to s vami mužmi a nahotou? Obzvlášť prsia. Ako vás môžu tak veľmi zaujímať?“ – pýta
sa Julie Roberts Hugha Granta vo filme Notting Hill a pokračuje: „Vážne. Sú to len prsia. Tie má
každý druhý človek na svete. Naviac – sú tak divné, sú len na mlieko, tvoja matka ich má tiež,
videl si ich tisíckrát, tak načo ten hurhaj?“ A Hugh bezradne odpovedá: „Ja vážne neviem, čím to
je…“

Čo v tom je? Prečo sú muži mnohokrát úplne posadnutí sexom?

Možno nájdeme odpoveď u Róberta Blya, ktorý hovorí:

„Dnes, … si muži nepřetržitě pletou pozemské ženy s „ženou se zlatými vlasy". V minulé generaci
miliony Američanů svou touhu po „ženě se zlatými vlasy" převáděly na Marylin Monroeovou ...
Skutečná žena, vybavená žaludkem, tenkým střevem a nepříjemnými zážitky z dětství, (však) není
éterickou bytostí prostoupenou světlem. Osoba, jež nenápadně pšouká ve výtahu, není božskou
bytostí, a to by si měl muž uvědomit. … Muž může donekonečna svádět ženy a pak se cítit zklamaný.
Jeho život probíhá podle jednoho schématu: na večírku nebo v divadle zahlédne ženu a okamžitě ví,
že je to ta „pravá". Opustí svou dosavadní družku a celý rozvášněný a s bušícím srdcem začíná
nadbíhat nové ženě svých snů. Během několika měsíců však jeho chorobná posedlost jejím zjevem a
osobností opadne a žena jeho snů je najednou obyčejná. Muž je zmaten a neví, co si o tom má
myslet. Pak na večírků zahlédne novou zářící tvář a vrací se jeho dřívější jistota. Její tvář jako by
říkala: Všichni, kteří milují „ženu se zlatými vlasy", přicházejí ke mně. Žena si pravděpodobně
neuvědomuje, že takový signál vysílá. Samozřejmě jí to dává velkou moc, protože muži kvůli ní
hodlají pozměnit celý svůj dosavadní život. Není to však skutečná moc, neboť když ji muži opustí,
má pocit nicotnosti, opuštěnosti a bezmoci.“

(Róbert Bly, Železný Jan)

To, po čom muž v skutočnosti túži, je Boh. Blaženosť Boha. Blaženosť, ktorá prekračuje
hranice smrteľného sveta. Pozerá na ženu z mäsa a kostí – a dúfa, že v skutočnosti sa pod
tým povrchom ukrýva oná mýtická „žena so zlatými vlasmi“. Myslí na sex – a v kútiku
srdca dúfa, že dnes to bude niečo… niečo nadzemské. Že konečne prežije rozkoš,
naplnenie, extázu, ktorá jeho život raz a navždy naplní. A potom to prejde… a smäd
ostáva neuhasený, pretože je to „len“ žena, nie je Boh. Nemôže dať to, čo nemá. Nemôže
dať to, čo Boh. Napriek tomu to ale zajtra… pozajtra… o týždeň, či mesiac… skúsi zas.
Pretože túžba v ňom ostáva, hlodá, páli a stále nie je naplnená. Kde ju naplniť? A tak
znova ide… znova skúša… pretože v kútiku duše zúfalo a proti všetkej nádeji dúfa, túži,
že možno už teraz… to konečne bude ONO!

Ako často ľudia tvrdia, že katolíci a Cirkev – tá strašná, spiatočnícka, černokňažnícka,
nenávistná, tyranská Cirkev – nenávidí sex, nenávidí a zakazuje zábavu, nenávidí všetko
pekné a krásne na tomto svete.

V skutočnosti títo dobrí ľudia nechápu jednu veľmi dôležitú vec:

· Všetky veci sú DOBRÉ. Dokonca aj samopal, atómová puma, tank, či morfium
sú veci dobré a užitočné.

· ZLÝMI sa veci stávajú vtedy, ak ich dáme na nesprávne miesto. Ak sa
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atómová puma z miesta užitočného ničiteľa asteroidov, ohrozujúcich zem1

premiestni na miesto zbrane, určenej na zabíjanie ľudí, stáva sa zlou. Protestovať
však netreba proti jadrovej technológii. Protestovať treba proti jej zneužitiu!
Morfium je vynikajúci liek – ale jeho zneužitie ho robí zlým. No protest by mal
smerovať proti jeho zneužitiu a za to, aby bol vrátený na svoje správne miesto, ktoré
mu patrí: lieku, tíšiacemu bolesť.

Cirkev uznáva a vysoko hodnotí sex, ono nádherné a krajné darovanie sa manželov na
vrchole pyramídy lásky, akt, v ktorom Boh a človek spoločne tvoria nového človeka. Veď
ak by tak nebolo, mohla by manželstvo považovať za sviatosť, za niečo veľké, úžasné
a posvätné? Ale je proti tomu, aby sex nahrádzal Boha. Nikdy ho nemôže nahradiť.
Výsledkom sú sklamania, rastúci smäd – a zničenie a vyprázdnenie sexu samotného.

Lenže to isté platí aj o iných veciach: jedlo a jeho rafinované chute, jedlo, ktorého varením
a pečením sme úplne posadnutí! Dúfame, že rozkoš dobrého jedla raz naplní náš hlad po
blaženosti Raja v náručí Boha – lenže táto túžba ostáva nenaplnená…

A čo televízia, internet? Nesedíme azda pred nimi v akejsi nešpecifikovateľnej nádeji, že
možno dnes, teraz narazíme na „niečo veľké“, úchvatné, úžasné… na niečo, čo nám dá
vzrušenie a naplnenie Neba?

A čo šport? Adrenalín? Hudba? Hudba už nie je nástroj pobavenia sa a veselosti. Hľadáme
v nej vytrženie, extázu, niečo, čo prežívali dávni mystici s Bohom a čo my chceme
namiesto Boha prežiť s hudbou. Na steny vešiam obrazy spevákov, obliekame sa na ich
podobu, kupujeme a počúvame ich pesničky… len aby sme nakoniec zistili, že ani hudba
nie je Boh. A smäd ostáva nenaplnený…

Ja viem, väčšinou si nič z toho vedome neuvedomujeme. Alebo len trochu, slabúčko. Ale
zamyslite sa, preskúmajte svoje túžby a pocity – a zistíte, že je to naozaj tak, že za tým
všetkým – silným autom, útulným domom, krásnou záhradou, podmanivou hudbou,
vzrušujúcim sexom, adrenalínom, rafinovaným jedlom a hodovaním, športom, kariérou,
záľubami,… že za tým všetkým hľadáme stratený Raj, vytúžené a zapovedané Nebo,
odmietnutého a odvrhnutého Boha. Sme ako ľudia vytrhnutí so svojich koreňov. Bez nich
bezcieľne poletujeme vo víre sveta a hľadáme spočinutie, ktorého v ňom niet.

Vo svete ani v našom živote nejestvujú zlé veci. Veci sa stávajú zlými vtedy, ak ich
dáme na nesprávne miesto a ak od nich očakávame niečo, čo nám nemôžu dať.

Niet nad dobrú hudbu k dobrej nálade, k tomu trošku vínka, dobré jedlo… Ak ale začneme
od hudby očakávať extázu Neba, od jedla nasýtenie hladu, ktorý nespočíva v bruchu, ale
v srdci, od vína uzdravenie a vyriešenie problémov a od sexu (ktorý k tomu domiešame)
mystické naplnenie – potom sa tieto veci stávajú zlými. Zradia nás a ublížia okoliu a svetu,
v ktorom žijeme!

1 O.K., O.K., vedci by tuto určite spustili mohutnú diskusiu, či je na tento účel A-bomba vhodná. Nech si diskutujú, vyriešenie
tohto problému obrany Zeme nie je cieľom tejto úvahy. Nám to stačí ako názorný príklad a hotovo!
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Ako „byť ako Boh“ bez Boha?

Od čias Adama a Evy sa naše predstavy o Bohu veľmi nezmenili. Stále je v nás tá istá
naivná predstava, že Boh – to je niekto, kto všetkým rozkazuje, robí si, čo chce, nikoho
nemusí poslúchať, nikto na neho nemá, nikomu sa nezodpovedá, všetci si Ho musia
uctievať, klaňať sa Mu, plaziť sa pred Ním, poslúchať Ho… a vo svojej zúfalej túžbe sa
snažíme  aspoň trochu  stať sa  Mu  podobnými…  Chceme  byť ako  On,  tak,  ako  si  Jeho
predstavujeme: svojvoľného, nikomu sa nezodpovedajúceho, na nikoho neberúceho ohľad,
vyvýšeného nad bežných smrteľníkov, skutočného TITANA, búriaceho sa proti všetkému,
pohŕdajúceho všetkým, ktorý si mocnou rukou berie, čo sa mu zobrať zachce a nikomu sa
nezodpovedá zo svojho konania, Titana uctievaného v strachu a s bázňou tými, ktorí zdola
so závisťou hľadia na jeho skvelosť…

Odtiaľ pramení fakt, že hlavne dva nástroje sa nám v tomto úsilí byť ako Boh – ale bez
Boha – javia ako ideálne nástroje svojho vlastného zbožštenia:

Po prvé: SLÁVA

Byť slávny, vyvýšený nad ostatných, byť oslavovaný davmi, uctievaný miliónmi – to
je niečo, čo nás napĺňa eufóriou, čo na nás pôsobí ako droga.

Preto, len preto dokáže športovec neľudsky drieť, drieť viac než baník v podzemí, či
galejník na dávnych galérach. Drie a dúfa v to, že zvíťazí, vystúpi na „bedňu“ a uprostred
burácajúcich štadiónov zažije svoj okamih božských pôct.

„Sláva“ – alebo v iných podobách uznanie, ocenenie, prestíž, atraktívnosť, úroveň,… – je
to, čo nás núti brať ohľad na to, ako vyzeráme, ako hovoríme, čo si o nás iní myslia, čo
nám diktuje móda, okolie…

Sláva sama o sebe nie je zlá. Byť slávnym umožňuje človekovi robiť mnohé dobré veci.
Ak sa ale sláva dá na nesprávne miesto a stane sa nástrojom zbožštenia sa bez Boha –
potom sa stáva zlou, deštruktívnou, stáva sa niečím, čomu otročíme a čo nás pomaly (ako
nejaká droga a ona ňou aj je) stravuje.

Po druhé: MOC

To je druhý podmanivý nástroj. Mať moc, vládnuť a pritom nebyť ovládaný,
rozhodovať o iných – ktorí nás tak nemôžu prehliadať, naopak, musia si nás všímať,
líškať sa nám, plaziť sa pred nami, pretože my máme v rukách nitky od ich životom,
my ich môžeme vyniesť na výslnie, ale aj zraziť do temnoty zabudnutia… To je
podmanivé. Vtedy sa cítime ako bohovia.

Lačnieme po moci, po ovládaní iných – nech už to nazveme slovami autorita, vplyv,
právomoc, kontrola,… akokoľvek. Moc je droga.
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V psychologickom zmysle túžba po moci nekorení v sile, ale v slabosti. Je výrazom neschopnosti
individuálneho ja vydržať sám žiť.

(Erich Fromm)

Samozrejme, sama moc je taktiež dobrá. Mať moc, vplyv – to všetko nám môže umožniť
urobiť mnohé veľké a krásne veci. Ale akonáhle sa moc dá na nesprávne miesto a stane sa
nástrojom zbožštenia sa bez Boha – potom sa stáva zlou, deštruktívnou, stáva sa niečím,
čomu otročíme, čo nás pomaly (ako nejaká droga a ona ňou aj je) stravuje – ale čo súčasne
tyranizuje a zotročuje aj naše okolie, zasieva nenávisť, závisť, hnev a konflikty.

Univerzálna pomôcka: PENIAZE

A majetok všeobecne. Peniaze sami o sebe nemajú cenu a hodnotu v našom zápase
o zbožštenie. Peniaze a majetok ale majú zvláštne čaro, pretože nám umožňujú:

· SLÁVU – mať motorku ako nikto iný, šperky ako žiadna iná, luxusný dom, robiť
luxusné žúry… – to je cesta k závisti, k oslave, k tomu, aby si nás iní všímali, aby
sme boli slávni, aby sme bolo celebritami.2

· MOC – peniaze, to je vplyv. Môžeme podplácať, lobovať, môžeme si najať
najlepších právnikov, môžeme prísľubom odmeny manipulovať iných ľudí.

· A keď nič z toho nevyjde, ešte stále nám dávajú možnosť ÚNIKU
a poslednú, zúfalú nádej, že raz možno toto svoje naplnenie nájdeme v sexe,
jedle, pití, zábave,… v tom všetkom, čo sa dá za peniaze kúpiť. A ak nie naplnenie,
tak aspoň zabudnutie…

Samotné peniaze za to, samozrejme, nemôžu. Peniaze samé sú dobré – kým sú nástrojom
a pomôckou zdravého života. Ale akonáhle sa stanú objektom našich snov a túžob,
akonáhle ich postavíme na miesto, na ktorom by mal stáť Boh – stávajú sa zlom
a otroctvom!

Moderný človek sa premenil v tovar; prežíva svoju životnú energiu ako investíciu, ktorá mu je
prostriedkom k dosiahnutiu čo najväčšieho zisku so zreteľom k jeho postaveniu a k situácii na trhu
osobností. Odcudzil sa sám sebe, ostatným ľuďom i prírode. Jeho hlavným cieľom je výhodný kšeft
jeho schopností, vedomostí - jeho samého, jeho „osobnostného balíčka“ s inými, ktorý majú
rovnaký zámer spravodlivého a výhodného kšeftu. Život nemá iný cieľ než pohyb, inú zásadu než
zásadu spravodlivého kšeftu, iné uspokojenie než konzumovať.

(Erich Fromm)

Na záver malá, kontrolná otázka: Čo myslíte, prečo je dráha politika tak atraktívna? No
samozrejme preto, že kombinuje všetky tri privilegované náhrady Boha: slávu (denne ste

2 Klasický príklad: Mojsejovci
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v novinách, v televízii, všetci vás poznajú), moc (vládnete, rozhodujete) a peniaze (slušne
zarábate, ešte slušnejšie vás podplácajú a v pohode si rozbehnete popri vládnom zamestnaní aj
vlastný bočný biznis…)

AK OPUSTÍME BOHA, TÚŽBA PO ZBOŽŠTENÍ V NÁS STÁLE OSTÁVA.
PRETOŽE ZBOŽŠTENIE V BOHU SA NEKONÁ, MUSÍME SI NÁJSŤ NIEČO,

ČO NÁM BOHA NAHRADÍ. ZAČÍNAME TAK DÁVAŤ VECI NA MIESTA,
KTORÉ IM NEPRISLÚCHAJÚ A OČAKÁVAME OD NICH NAPLNENIE,

KTORÉ DAŤ NEMÔŽU. VECI NIE SÚ ZLÉ, ZLÉ JE LEN TO, KEĎ SÚ NA
NESPRÁVNOM MIESTE A TAK SÚ ZNEUŽITÉ A POKAZENÉ.

VÝSLEDKOM JE RASTÚCI HLAD, RASTÚCI SMÄD, RASTÚCA
POSADNUTOSŤ. „PRIVILEGOVANÉ“ MIESTO MEDZI TÝMITO

NÁHRADAMI BOHA MAJÚ SLÁVA, MOC A PENIAZE.

Svet individualizmu, boja a konkurencie

Nevýhoda slávy, moci a bohatstva je v tom, že môžu byť iba relatívne, iba v porovnaní
s inými ľuďmi.

· Pravdou je, že dnes sme všetci extrémne bohatí a aj tým chudobnejším by závideli
všetci dávni králi a veľmoži.

· Pravdou je ale aj to, že takmer nikto sa bohatým necíti.

Prečo? Pretože na to, aby sme sa cítili bohatými, musíme mať okolo seba masu chidákov,
ktorých prevyšujeme. Je to tak:

· SLÁVA vyžaduje, aby okolo nás bola masa neslávnych

· MOC vyžaduje, aby sme pod sebou mali masu slabších a bezmocných

· BOHATSTVO vyžaduje, aby okolo nás bola masa chudobnejších

V  praxi  to  znamená,  že  si svoj úspech musíme u ostaných tvrdo vybojovať. Musíme
prekonať ostatných v uznaní, ocenení, sláve, vplyve. moci, v peniazoch, spoločenskom
postavení, odsunúť ich nabok – a súčasne zabrániť, aby oni urobili to isté s nami.

Dá sa to dvomi spôsobmi:

· ŤAŽŠÍ spočíva v tom, že naozaj všetkých prekonáme staneme sa skutočne
a bezkonkurenčne najlepšími. Takto fungujú napríklad športovci a sami vidíte, že je
to desná drina.

· ĽAHŠÍ spočíva v tom, že iných ponížime a zadupeme kamsi pod seba. To je
omnoho  ľahšie.  Zvládne  to  hociktorá  tetička  na  rohu,  či  ujo  pri  pive.  Preto  je  tak
obľúbené klebetenie a ohováranie, irónia a výsmech, ponižovania, odpisovanie a
zahanbovanie a ostatné podobné veci. Keď totižto robíme niečo také, ponižujeme
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a ničíme všetkých ostatných – a tým vyvyšujeme seba, dávame „medzi riadkami“
najavo, že nás sa tie hnusné veci, čo o druhých hovoríme, netýkajú, amy sme iní,
lepší, obdivuhodnejší…

V praxi možno používame oba spôsoby.

Ale nech je ako chce, výsledkom je vždy boj, zápas, konkurencia. Niečo, čo je úplne
zadrátované až do samých koreňov ľudskej spoločnosti v celej svojej škále: vojnou počnúc
a klebetením na rohu končiac…

Tento systém vzájomnej konkurencie funguje veľmi dobre, pretože útočí na našu najhlbšiu
túžbu, túžbu byť ako Boh. Preto sa vedome využíva ako motivácia v školách,
v zamestnaní, dokonca aj v skautingu. Stačí si prečítať Foglarove knihy a jasne vidíme, že
predstava zápasu, boj o to prekonať ostatných, vyšvihnúť sa nad nich, je v týchto knihách
všadeprítomná!

Výsledkom je, že súčasný spôsob života je stále viac individualistický. Sme zameraní na
seba, susedov spoznávame stále menej, zámky na dverách pribúdajú, heslom je, že ak sa
každý bude starať sám o seba, bude postarané o všetkých a hotovo…

V praxi to ale tak jednoduché nie je, pretože je tu ešte jedna, druhá túžba, ktorá v nás je:

Ako „žiť ako Boh“ vo svete konkurencie?

Niekedy – napríklad pri zamilovanosti, alebo pri naozaj hlbokom priateľstve – dokáže
túžba po jednote a splynutí s inou osobou prekonať inak dominantnejšiu túžbu po
dôležitosti a osobnej veľkosti – ale len nakratúčko.

Ako ste si isto všimli, práve sme narazili na problém, naozaj veľký problém:

· Pri zbožštení V BOHU sa dôležitosť a zjednotenie nevylučujú, naopak,
vynikajúco sa dopĺňajú. Budeme si o tom hovoriť ešte o niečo neskôr. Zatiaľ stačí
vedieť, že v Bohu sa veľkosť človeka a život v úplnej jednote snúbi v dokonalej
harmónii.

· Pri pokuse o zbožštenie BEZ BOHA však obidve túžby stoja proti sebe
a kruto navzájom zápasia.

Najlepšie to pochopíme na otázke bohatstva:

Ak žijete ako boháč v chudobnej štvrti, máte dve možnosti: Alebo si zvolíte vzťahy a jednotu
s ostatnými ľuďmi – ale potom viac nebudete bohatý,  pretože jednota velí  deliť sa so všetkým.
Alebo si zvolíte byť bohatý – ale potom musíte oželieť jednotu a vzťahy, musíte namontovať na
svoj dom zámky a mreže a udržiavať si odstup. Nemôžete ale mať jedno aj druhé. Možno sa
Vám podarí balansovať na hrane a udržiavať vzťahy sympatického dobrodinca so svojimi
chudáčikmi – ale to už nie je oná hlboká jednota, ktorú hľadáme a po ktorej túžime…
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Veľmi podobne to funguje aj vo všetkých ostatných oblastiach.

A tak je od okamihu svojho zrodenia zmietaný medzi dvoma tendenciami: jednou, vynoriť sa k
svetlu, a druhou, vrátiť sa späť do lona; jednou, ktorá ho ženie do dobrodružstva a druhou, ktorá v
ňom volá po istote; jednou, ktorá ho núti do riskantnej nezávislosti, druhou, ktorá túži po ochrane a
závislosti.

(Erich Fromm)

Odtiaľ pramení veľmi tragická rozorvanosť človeka, ktorý je skutočne zmietaný medzi
oboma túžbami a nenachádza spôsob, ako naplniť obidve naraz. Dokáže sa presadzovať
a budovať svoju vlastnú veľkosť – ale na úkor iných a za cenu straty vzťahov. Alebo sa
otvorí vzťahu, stáva sa zraniteľným – ale riskuje tým podraz, zradu, ranu pod pás a pád na
rebríčku veľkosti a dôležitosti – ostatní sú totiž hnaní rovnakými túžbami ako on
a podobné konanie ľahko pochopia ako slabosť a tým pádom svoju vlastnú príležitosť
poraziť ho a prekonať. A aj keby nie, jednota voči iným ľuďom vopred vylučuje
presadenie sa na ich úkor a namiesto výnimočnosti vedie k priemernosti… Tá je ale na
hony vzdialená našej predstave o naplnení túžby byť ako Boh. Občas sa možno človek
odhodlá ku kompromisu – a zistí, že nakoniec nedosahuje ani jedno, ani druhé.

STÁLE NAVZÁJOM BOJUJEME A ZÁPASÍME O NAPLNENIE.
A KEĎ HO DOSIAHNEME, ZISŤUJEME, ŽE TO ZASE NIE JE TO, V ČO SME

DÚFALI – A SMÄD OSTÁVA.
TÚŽBA PO ZJEDNOTENÍ STOJÍ PROTI TÚŽBE PO DÔLEŽITOSTI. KÝM

JEDNU ZÍSKAVAME, DRUHÚ STRÁCAME A NIKDY TAK NESIAHNEME NA
SKUTOČNÉ NAPLNENIE – LEDA OBČAS A NA KRATÚČKO…

A ČÍM SME STARŠÍ, TÝM VIAC SI UVEDOMUJEME, ŽE SVOJ SEN NIKDY
NEDOSIAHNEME – A TAK UPADÁME DO REZIGNOVANOSTI,

DEPRESIE… AŽ Z NÁS OSTANÚ JEDOVATÍ DEDKOVIA A BABIČKY…
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Nechal nás v tom Boh
napospas?

To je dobrá otázka. Čo Boh v tejto situácii podnikol? Podnikol vôbec niečo?

Ale hej, podnikol. Podnikol presne to, čo by Mu poradili aj moderní pedagógovia:

„Keď dieťa spadne alebo si udrie hlavu o stôl, bolí ho to. Pri spomienke na to má sklon byť
opatrnejšie a pri opakovaní takýchto zážitkov nakoniec vhodne riadi svoje pohyby... Dojem,
vytvorený jednou alebo dvoma udalosťami tohto druhu je taký hlboký, že žiadne prehováranie ho
neskôr nedonúti porušiť tieto pravidlá.“

(Herbert Spencer)

Presne toto aj Boh urobil. Nechal nás slobodne a do vôle si užiť život bez Neho.
Nakoniec, sme slobodné bytosti. Máme právo ísť za svojim snom a svojimi víziami. Boh
nás preto nechal slobodne ísť svojou cestou – až kým sme nezistili krutú pravdu, ktorú
pekne zhrnuli traja múdri muži:

Prvým bol Kazateľ – podľa legendy sám múdry Šalamún:

„Videl som všetko, čo sa deje pod slnkom, - ale to všetko je márnosť a honba za vetrom! Krivé sa
nedá urobiť rovným a čoho niet, to nemožno počítať. … Všetka námaha človeka slúži jeho ústam -
ale tým sa jeho duša nemôže ukojiť. Akúže výhodu má múdry oproti pochabému? A čo bedár, ktorý
vie kráčať pred živými? Lepšie je očami hľadieť (na dobro), ako by sa duša mala (túžbou) pominúť.
Aj to je márnosť a honba za vetrom. … Odstráň mrzutosť zo svojho srdca a odháňaj zlo od svojho
tela, ale tak vek mladosti, ako aj úsvit života je iba - márnosť.

(Kaz 1,14n; 6,7-9; 11,10)

Druhým bol Pavol, jedna z najväčších osobností ľudstva všetkých čias:

„A vieme, že všetko, čo hovorí zákon, hovorí tým, čo sú pod zákonom, aby boli umlčané každé ústa
a aby bol celý svet pred Bohom usvedčený z viny. Lebo zo skutkov podľa zákona nebude pred nim
ospravedlnený nijaký človek. Veď len zo zákona je poznanie hriechu.“

(Rim 3,19n)
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No, nie je to tak? Veď všetci vieme, ako by sa ľudia mali k sebe správať, vieme, ako by
mal svet vyzerať, vyznávame to… a nerobíme to! Ale vďaka tomu spoznávame, že bez
ohľadu na pokrok civilizácie, bez ohľadu na vedomosti pedagógov a psychológov –
riešenie naše dilemy je mimo nás.

Podobáme sa tak trochu ľuďom, ktorí sa konflikty a boj medzi hladujúcim obyvateľstvom
snažia vyriešiť dohováraním a zákonmi namiesto toho, aby rozdali ľuďom chlieb
a odstránili hlad. V našom prípade je tým chlebom Boh – a bez Boha nemôžeme priniesť
nasýtenie. Môžeme dohovárať, môžeme stanovovať zákony a pravidlá – ale nedokážeme
odstrániť hlad. Hlad ostáva a pravidlá sa obchádzajú, zlo rastie a vzmáha sa a my si
uvedomujeme to, čo hovorí Pavol: samotné naše ušľachtilé úmysly a naša neschopnosť
naplniť ich nás usvedčuje, že sme zablúdili, že sme mimo, vedľa, že sme v hriechu…

Tretím múdrym mužom bol Daniel, štátnik a prorok:

„Zhrešili sme, konali sme zlo a páchali neprávosť; vzbúrili sme sa a odklonili sme sa od tvojich
príkazov a od tvojho práva. Nepočúvali sme na tvojich sluhov, prorokov, ktorí v tvojom mene
hovorili našim kráľom, našim kniežatám, našim otcom a celému ľudu krajiny: Tebe, Pane, náleží
spravodlivosť, nám však zahanbená tvár, akú ju majú dnes mužovia Júdska, obyvatelia Jeruzalema
a všetci Izraeliti, blízki i vzdialení v rozličných krajinách, kde si ich zahnal pre ich nevernosť,
ktorou sa proti tebe prehrešili. Nám, Pane, našim kráľom, našim kniežatám a našim otcom, ktorí
zhrešili proti tebe, patrí zahanbená tvár. Pánovi, nášmu Bohu, svedčí milosrdenstvo a zľutovanie,
pretože sme sa vzbúrili proti nemu .“

(Dan 9,5-9)

Áno, je čas priznať pravdu, uznať si svoje zlyhanie, krach našich snov a plánov –
a vrátiť sa späť. K Bohu. K Otcovi.

Lenže… môžeme sa vôbec vrátiť späť? Čo na to Boh? Prijme nás? Vykašle sa na nás?
Bude sa na nás dokonca mstiť za to všetko, čo sme na zemi postvárali? Miliardy obetí
volajú o pomstu za zločiny, spáchané našimi rukami – pretože hoci sme možno sami
nezabíjali kdesi vo Rwande, v Srbsku, v Číne, či v Tibete, predsa sme mlčali, predsa sme
nepohli prstom, aby sme tomu zabránili – a sami sme živili civilizáciu, ktorá splodila tieto
hrôzy, o nacizme a komunizme a ich zverstvách ani nehovoriac…

Čo teda?

V tejto chvíli cítime, že je na čase, aby prehovoril a zasiahol Boh…

Odpoveď sa volá Ježiš Kristus

Vlastne ani neviem, ako o tom hovoriť, pretože je to príliš krásne na to, aby sa to povedalo
len tak…
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Ježiš kedysi rozpovedal jeden nádherný príbeh:

„Istý človek mal dvoch synov. 12 Mladší z nich povedal otcovi: „Otec, daj mi časť majetku, ktorá mi
patrí.“ A on im rozdelil majetok. 13 O niekoľko dní si mladší syn všetko zobral, odcestoval do
ďalekého kraja a tam svoj majetok hýrivým životom premárnil. 14 Keď všetko premrhal, nastal v tej
krajine veľký hlad a on začal trieť núdzu. 15 Išiel teda a uchytil sa u istého obyvateľa tej krajiny a
on ho poslal na svoje hospodárstvo svine pásť. 16 I túžil nasýtiť sa aspoň strukmi, čo žrali svine, ale
nik mu ich nedával. 17 Vstúpil teda do seba a povedal si: „Koľko nádenníkov u môjho otca má
chleba nazvyš, a ja tu hyniem od hladu. 18 Vstanem, pôjdem k otcovi a poviem mu: Otče, zhrešil som
proti nebu i voči tebe. 19 Už nie som hoden volať sa tvojím synom. Prijmi ma ako jedného zo svojich
nádenníkov.“ 20 I vstal a šiel k svojmu otcovi. Ešte bol ďaleko, keď ho zazrel jeho otec, a bolo mu
ho ľúto. Pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku a vybozkával ho. 21 Syn mu povedal: „Otče,
zhrešil som proti nebu i voči tebe. Už nie som hoden volať sa tvojim synom.“ 22 Ale otec povedal
svojim sluhom: „Rýchlo prineste najlepšie šaty a oblečte ho! Dajte mu prsteň na ruku a obuv na
nohy! 23 Priveďte vykŕmené teľa a zabite ho. Jedzme a veselo hodujme, 24 lebo tento môj syn bol
mŕtvy, a ožil, bol stratený, a našiel sa.“ A začali hodovať. 25 Jeho starší syn bol práve na poli. Keď
sa vracal a približoval sa k domu, počul hudbu a tanec. 26 Zavolal si jedného zo sluhov a pýtal sa,
čo sa deje. 27 Ten mu povedal: „Prišiel tvoj brat a tvoj otec zabil vykŕmené teľa, lebo sa mu vrátil
zdravý.“ 28 On sa však nahneval a nechcel vojsť. Vyšiel teda otec a začal ho prosiť. 29 Ale  on
odpovedal otcovi: „Už toľko rokov ti slúžim a nikdy som neprestúpil tvoj príkaz, a mne si nikdy
nedal ani kozliatko, aby som sa zabavil so svojimi priateľmi. 30 No keď prišiel tento tvoj syn, čo ti
prehýril majetok s neviestkami, pre neho si zabil vykŕmené teľa.“ 31 On mu na to povedal: „Syn
môj, ty si stále so mnou a všetko, čo ja mám, je tvoje. 32 Ale patrilo sa hodovať a radovať sa, lebo
tento tvoj brat bol mŕtvy, a ožil, bol stratený, a našiel sa.“

(Lk 15,11–32)

V skutočnosti sa však Boh zachoval ešte úžasnejšie. Ježiš sám to hovorí lakonicky
a stručne:

16 Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí,
ale aby mal večný život. 17 Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho
svet spasil. 18 Kto v neho verí, nie je súdený. Ale kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno
Jednorodeného Božieho Syna. 19 A súd je v tomto: Svetlo prišlo na svet, a ľudia milovali tmu viac
ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé. 20 Veď každý, kto zle robí, nenávidí svetlo a nejde na svetlo, aby
jeho skutky neboli odhalené. 21 Ale kto koná pravdu, ide na svetlo, aby bolo vidieť, že svoje skutky
koná v Bohu.

(Jn 3,16–21)

V skutočnosti ten „starší syn“ prišiel, aby nás našiel, aby nás vyhľadal a odovzdal nám
posolstvo od Otca: „Vráť sa domov! Všetko je odpustené, dlhy vymazané, vykŕmené teľa
zarezané, hostina pripravená a muzika ladí nástroje. Sám Otec ťa čaká pri bráne domu
a s ním sluhovia s drahým oblečením, prsteňom a voňavým kúpeľom, v ktorom zmyješ aj
posledný prach a stopy utrpenia. Poď domov!“

Biblia slávnostne, až velebne, zvestuje túto ohromnú zvesť:

„Mnoho ráz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh otcom skrze prorokov. V týchto posledných
dňoch prehovoril k nám v Synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého a skrze ktorého stvoril aj
svet.“
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(Hebr 1,1n)

„Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. ...
V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A svetlo vo tmách svieti, a tmy ho neprijali. … Pravé
svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet. Bol na svete a svet povstal skrze neho, a svet
ho nepoznal. Prišiel do svojho vlastného, a vlastní ho neprijali. Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc
stať sa Božími deťmi.“

(Jn 1,1n.4.9-12)

Ak si zhrnieme Ježišovu zvesť, znie nejako takto:

· Boh Ťa miluje a to až do krajnosti!

„Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v
neho verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale
aby sa skrze neho svet spasil.“ (Jn 3,16n)

„Bolo pred veľkonočnými sviatkami. Ježiš vedel, že nadišla jeho hodina odísť z tohoto
sveta k Otcovi. A pretože miloval svojich, čo boli na svete, miloval ich do krajnosti.“ (Jn
13,1)

· Boh Ťa adoptuje za svojho skutočného syna (dcéru)!

„Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec: voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme.“ (1
Jn 3,1)

„Veď všetci, ktorých vedie Boží Duch, sú Božími synmi. Lebo ste nedostali ducha
otroctva, aby ste sa museli zasa báť, ale dostali ste Ducha adoptívneho synovstva, v
ktorom voláme: „Abba Otče!“ Sám Duch spolu s naším duchom dosvedčuje, že sme Božie
deti. Ale ak sme deti, sme aj dedičia: Boží dedičia a Kristovi spoludedičia…“ (Rim 8,14-
17)

· Tvoj život konečne dostáva zmysel, cieľ a skvelú perspektívu!

„Nech sa vám srdce nevzrušuje! Veríte v Boha, verte aj vo mňa. V dome môjho Otca je
mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo bol by som vám povedal, že vám idem pripraviť
miesto?! Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste
aj vy boli tam, kde som ja. A cestu, kam idem, poznáte.“ (Jn 14,1-4)

„Veď naša vlasť je v nebi. Odtiaľ očakávame aj Spasiteľa Pána Ježiša Krista. On mocou,
ktorou si môže podmaniť všetko, pretvorí naše úbohé telo, aby sa stalo podobným jeho
oslávenému telu.“ (Flp 3,20n)
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· Nikto a nič nemôže túto Tvoju perspektívu ohroziť!

„Ak je Boh za nás, kto je proti nám? Keď on vlastného Syna neušetril, ale vydal ho za nás
všetkých, akože by nám s ním nedaroval všetko!? Kto obžaluje Božích vyvolencov? Boh,
ktorý ospravedlňuje? A kto ich odsúdi? Kristus Ježiš, ktorý zomrel, ba viac - ktorý bol
vzkriesený, je po pravici Boha prihovára sa za nás? Kto nás odlúči od Kristovej lásky?
Azda súženie úzkosť alebo prenasledovanie, hlad alebo nahota, nebezpečenstvo alebo
meč? Ale v tomto všetkom slávne víťazíme skrze toho, ktorý nás miluje. A som si istý, že
ani smrť ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani
mocnosti, ani výška, ani hĺbka, ani nijaké iné stvorenie nás nebude môcť odlúčiť od Božej
lásky, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.“ (Rim 8,31-35.37-39)

· A to všetko úplne zadarmo,...

„Kto je smädný, nech príde, a kto chce, nech si naberie zadarmo vody života.“ (Zjv 22,17)

„Lebo spasení ste milosťou skrze vieru; a to nie je z vás, je to Boží dar: nie zo skutkov,
aby sa nik nevystatoval. Veď sme jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi pre dobré skutky,
ktoré pripravil Boh, aby sme ich konali.“ (Ef 2,8-10)

· …a úplne pre každého, kto chce!

„Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Neprišiel som volať spravodlivých, ale
hriešnikov.“ (Mk 2,17)

„Toto je dobré a milé pred Bohom, naším Spasiteľom, ktorý chce, aby boli všetci ľudia
spasení a poznali pravdu.“ (1 Tim 2,3n)

10 Sluhovia vyšli na cesty a zhromaždili všetkých, ktorých našli, zlých aj dobrých; a
svadobná sieň sa naplnila hosťami. (Mt 22,10)

Jedným slovom: sme nekonečne veľkí, nekonečne vzácni, cenní a dôležití – a to
absolútne, nielen v porovnaní s  inými  ľuďmi.  Sme  povolaní  byť Bohom  a  to  je
absolútne najvyššie, čo jestvuje i čo si len vôbec možno predstaviť. Práve preto
sme povolaní súčasne aj k zjednoteniu, k hlbokej jednote lásky, ku splynutiu
a harmónii, ku komunite bytostí, ktoré už medzi sebou nemusia zápasiť, nemusia
sa porovnávať, pretože všetky sú si súčasne rovné a súčasne nekonečne veľké
a dôležité! Úchvatné! Konečne je tu ponuka na naplnenie všetkých našich túžob!

A od toho okamihu je to už len a len na nás:

· KTO UVERÍ a vráti sa k Otcovi, zažije naplnenie a jeho život konečne spočinie
v tom, po čom celý život túžil, jeho smäd bude navždy uhasený a túžby vyplnené.

· KTO NEUVERÍ… pre toho už niet čo vykonať. Sám si zvolil svoje odsúdenie,
sám si zvolil svoj údel a vypije svoj kalich horkosti až do dna – pretože si ho vybral
a sám namiešal.
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Aby sme to však mali ľahšie, Ježiš urobil ešte niečo, podal nám dôkaz, aby sme mohli
naozaj uveriť, že nás neklame, nezavádza, že to s nami naozaj myslí úprimne a vážne!

Faktom je, že to, čo Ježiš zvestuje, je tak… nádherné, úžasné, fantastické, krásne, že to
azda… že to azda ani nemôže byť pravda. Je to príliš krásne na pravdu. Žijeme vo svete,
kde toho krásneho veľa nie je a ideálneho nič. Akosi vo vnútri cítime, že ak je niečo príliš
krásne, bude za tým skôr sklamanie a podraz, než splnenie prísľubu…

Preto nám Ježiš zanechal dôkazy, potvrdzujúce Jeho slová.

Ježišov prvý dôkaz – ZNAMENIA

„Medzi farizejmi bol človek menom Nikodém, popredný muž u Židov. On prišiel v noci k Ježišovi a
povedal mu: „Rabbi, vieme, že si prišiel od Boha ako učiteľ, lebo nik nemôže robiť také znamenia,
aké ty robíš, ak nie je s ním Boh.““

(Jn 3,1n)

Ján bol v žalári. Keď počul o Kristových skutkoch, poslal k nemu svojich učeníkov opýtať sa: „Ty si
ten, ktorý má prísť, alebo, máme čakať iného?“ Ježiš im odpovedal: „Choďte a oznámte Jánovi, čo
počujete a čo vidíte: Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a
chudobným sa hlása evanjelium. A blahoslavený je, kto sa na mne nepohorší.“

(Mt 11,2–6)

37 Vy viete, čo sa počnúc od Galiley po krste, ktorý hlásal Ján, dialo po celej Judei; 38 ako Boh
pomazal Ježiša z Nazareta Duchom Svätým a mocou a on chodil, dobre robil a uzdravoval všetkých
posadnutých diablom, lebo bol s ním Boh.

(Sk 10,37n)

Ježišove znamenia dokazujú dve veci:

· ŽE S NÍM JE BOH – Ježiš teda naozaj koná a hovorí v Mene Boha.

· ŽE  BOH  MILUJE  ČLOVEKA  –  žiadne  búrky,  žiaden  oheň z  neba,  ani
zemetrasenie, či pohromy. Namiesto toho prejavy starostlivej lásky: uzdravenie,
oslobodenie, vzkriesenie…

Druhý dôkaz – dôkaz PAR EXCELLENCE

Týmto dôkazom je Ježišov kríž. Biblia o ňom hovorí:

Obávam sa, že Ježišova smrť na kríži je až príliš často nepochopená. Až príliš často sa
prezentuje tak, že je tu na jednej strane Boh, rozhnevaný Boh, ktorý zamýšľa človeka
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kruto potrestať za jeho odbojnosť a zločiny, ktoré vykonal. Preto sa Boží Syn, Ježiš
Kristus, podujme nechať sa potrestať namiesto človeka a tak konečne uspokojiť
rozhnevaného Boha.

Biblia ale hovorí niečo iné:

Kríž ako dôkaz lásky

„Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov. Vy ste moji priatelia...“

(Jn 15,13n)

Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale
aby mal večný život.

(Jn 3,16)

Čo je láska, poznali sme z toho, že on položil za nás svoj život.

(1 Jn 3,16)

Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešnici. … sme
boli zmierení s Bohom smrťou jeho Syna vtedy, keď sme boli nepriateľmi.

(Rim 5,8.10)

Boli sme to my, kto sme potrebovali, aby nám Boh poskytol krajný dôkaz svojej lásky
k nám. A Boh ho poskytol, keď v Ježišovi Kristovi On sám zomrel a položil svoj život
kvôli nám, aby nám dokázal svoju lásku a úprimnosť. Presne tak, ako hovorí Biblia:

28 … Božiu Cirkev, ktorú si získal vlastnou krvou.

(Sk 20,28)

Kríž ako zmierenie človeka s Bohom

„Aj vás, čo ste boli kedysi odcudzení a znepriatelení zmýšľaním a zlými skutkami, teraz (Boh) skrze
smrť v jeho (Ježišovom) ľudskom tele zmieril so sebou, aby si vás postavil pred svoju tvár svätých,
nepoškvrnených a bez úhony.“

(Kol 1,21n)

Takže je to presne naopak: Nie rozhnevaný Boh, ktorý musí byť zmierený s človekom; ale
ČLOVEK, ktorý odišiel od Boha, ktorý Mu neverí, občas Ho nenávidí, občas obviňuje za
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svoju mizériu a za všetko zlo, ktoré človek vo svete napáchal, tento ČLOVEK potrebuje
byť zmierený s Bohom.

A tak Boh prichádza až k človekovi, pokorne a s láskou a ako dôkaz lásky a pozvanie ku
zmiereniu nesie svoj vlastný život, svoju vlastnú krv, vyliatu na kríži!

Kríž ako výkupné za človeka

28 Ako ani Syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a položiť svoj život ako výkupné za
mnohých.“

(Mt 20,28)

5 Lebo jeden je Boh a jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi - človek Kristus Ježiš, 6 ktorý vydal
seba samého ako výkupné za všetkých, ako svedectvo v pravom čase.

(1 Tim 2,5n)

1 Potom som videl, a hľa, Baránok stál na vrchu Sion a s ním stoštyridsatštyritisíc tých, čo mali na
čele napísane jeho meno a meno jeho Otca. 2 A počul som hlas z neba; bol ako hukot veľkých vôd a
rachot mocného hromobitia. Hlas ktorý som počul, znel, ako keď citaristi hrajú na svojich citarách.
3 A spievali čosi ako novú pieseň pred trónom, pred štyrmi bytosťami a pred starcami. A tú pieseň
sa nemohol nik naučiť, iba tých stoštyridsaťštyritisíc vykúpených zo zeme. 4 To  sú  tí,  čo  sa
nepoškvrnili so ženami, lebo sú panici. Tí nasledujú Baránka, kamkoľvek ide. Oni sú vykúpení z
ľudí ako prvotiny Bohu a Baránkovi.

(Zjv 14,1–4)

„Hoden si vziať knihu a otvoriť jej pečate, lebo si bol zabitý a svojou krvou si Bohu vykúpil ľudí z
každého kmeňa, jazyka, ľudu a národa 10 a urobil si ich kráľovstvom a kňazmi nášmu Bohu; a budú
kraľovať na zemi.“

(Zjv 5,9n)

Od koho a od čoho sme boli Ježišovou smrťou kúpení – vykúpení? Biblia to špecifikuje
dosť jasne:

… aby sme sa zriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a žili v tomto veku triezvo, spravodlivo a
nábožne, 13 a tak očakávali blahoslavenú nádej a príchod slávy veľkého Boha a nášho Spasiteľa
Ježiša Krista, 14 ktorý vydal za nás seba samého, aby nás vykúpil z každej neprávosti a očistil si
vlastný ľud, horlivý v dobrých skutkoch.

(Tit 3,12–14)

Ide o vykúpenie z našej nedôvery, vykúpenie z kolobehu hriechu, v ktorom sme –
a z ktorého sa dostávame práve tým, že uveríme Ježišovej zvesti (potvrdenej dôkazom
lásky, ktorý nám na kríži dal) a vrátime sa naspäť k Otcovi! Ježišova smrť nebola
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zaplatením výkupného Bohu, ako sa občas hovorí. Bola tu preto, aby nás vykúpila,
vyslobodila (ako keď niekoho vykúpite z otroctva) z otroctva hriechu, z otroctva
nedôvery, z kolobehu nenaplnených túžob a vzájomných zápasov a zranení a aby nás
oslobodila pre nášho Otca, ktorý je v Nebi!

Preto sa v 1 Tim 2,6 hovorí o tomto „výkupnom dare“ súčasne aj ako o „svedectve“ –
pretože jeho výkupná moc spočíva práve v tomto: že je svedectvom a dôkazom Božej
Lásky k nám!

Posledný dôkaz – VZKRIESENIE

„Anjel sa prihovoril ženám: „Vy sa nebojte! Viem, že hľadáte Ježiša, ktorý bol ukrižovaný. Niet ho
tu, lebo vstal, ako povedal. Poďte, pozrite si miesto, kde ležal. A rýchlo choďte povedať jeho
učeníkom: „Vstal z mŕtvych a ide pred vami do Galiley. Tam ho uvidíte.“ Hľa, povedal som vám
to.““

(Mt 28,5 - 7)

Ježiš vstal z mŕtvych – a tým dokázal, že je naozaj Boh.

Ježiš vstal z mŕtvych – a namiesto pomsty za strašlivú smrť a potupu na kríži zoslal Ducha
Svätého a zopakoval pozvanie na návrat domov, k Otcovi.

V tej chvíli je Ježišov dôkaz Božej lásky k nám definitívne zavŕšený.

Všetko, čo Kristus žil, vykonal, aby sme my mohli žiť v  Ňom aby to mohol On žiť v nás. "Svojím
Vtelením sa Boží Syn  akoby spojil s každým človekom". My sme pozvaní, aby sme  s Ním vytvárali
jednotu, čo prežíval vo svojom tele za nás a ako náš vzor, nám sprostredkúva ako údom Jeho Tela

(KKC 521)

Kríž je jediná obeta Krista "jedného prostredníka medzi  ľuďmi" (1 Tim 2,5). Ale preto, že sa vo
svojej vtelenej  Božskej Osobe "určitým spôsobom spojil s každým človekom"  "poskytuje všetkým
možnosť - spôsobom známym jedine  Bohu - mať podiel na tomto veľkonočnom tajomstve".

(KKC 618)

Naozaj tomu všetkému môžeme veriť?

To je posledná otázka, ktorá v nás hlodá. AK je všetko toto pravda, potom nás naozaj Boh
miluje a je na čase vrátiť sa k Bohu, domov. Boli by sme hlupáci a blázni, keby sme to
neurobili. Lenže – je to všetko, čo o Ježišovi počúvame, naozaj pravda?
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Spoľahlivosť Nového zákona

Lee Strobel vo svojej knihe Kauza Kristus uvádza:

Jeden z význačných Metzgerových predchodcov v Princetonskom teologickom seminári, Benjamín
Warfield, držiteľ štyroch doktorátov, ktorý vyučoval systematickú teológiu až do svojej smrti v roku
1921, to vyjadril takto: „Ak porovnáme súčasný stav novozákonného textu s akýmkoľvek iným
starovekým opisom, musíme... ho vyhlásiť za obdivuhodne presný. S takou veľkou starostlivosťou
bol Nový zákon opisovaný - so starostlivosťou, ktorá bezpochyby vyrástla z hlbokej úcty k jeho
svätým slovám.... Nový zákon nemá medzi spisku staroveku konkurenciu, čo do čistoty textu, s akou
sa neustále používal a odovzdával ďalej.“ Pokiaľ išlo o to, ktoré dokumenty sa prijali do Nového
zákona, vo všeobecnosti nikdy neprišlo k vážnejšej diskusii o dôveryhodnosti dvadsiatich kníh
Nového zákona - od Matúša po List Filemonovi, plus Prvého listu Petra a Prvého listu Jána - zo
všetkých dvadsiatich siedmich. A zvyšných sedem kníh, aj keď niektorí raní cirkevní otcovia o nich
pochybovali, „cirkev vo všeobecnosti nakoniec naplno a s konečnou platnosťou akceptovala", ako
uvádzajú Geisler a Nix.“

a zhrňuje:

„Kedysi som si myslel, že evanjeliá boli obyčajnou náboženskou propagandou, zdeformované
prebujnenou predstavivosťou a evanjelizačným zápalom jeho šíriteľov. Avšak Craig Blomberg,
jeden z najpoprednejších odborníkov na túto otázku nám předložil presvedčivé doklady o tom, že
evanjeliá odrážajú svedectvá očitých účastníkov udalostí a nesú nepopierateľné znaky
hodnovernosti. Tieto životopisy Ježiša Krista sú také skoré, že ich nemožno považovať za
prekrútené legendy. Viera v Ježišove zázraky, vzkriesenie a jeho božskú prirodzenosť v skutočnosti
siaha až do čias zrodu kresťanstva. Blomberg presvedčivo dokázal, že cieľom pisateľov evanjelií
bolo spoľahlivo zachovať históriu. Mali na to predpoklady; vo svojej úprimnosti zapísali aj
materiál, ktorý im celkom nemusel vyhovovať a nedovolili, aby ich predsudky a túžby ovplyvnili ich
záznamy. Súzvuk evanjelií v základných faktoch, znásobený rozdielnosťou v istých detailoch, im
prepožičiava historickú spoľahlivosť. Navyše treba brať do úvahy, že prvá cirkev by sa nemohla
zakoreniť a rozrastať priamo uprostred Jeruzalema, ak by vo svojom kázaní uvádzala fakty, ktoré
by jej súčasníci mohli označiť za prehnané alebo falošné. Evanjeliá úspešne prešli všetkými ôsmimi
dôkazovými testami.

Svetoznámy vedec Bruce Metzger povedal, že v porovnaní s ostatnými starověkými dokumentmi
existuje bezprecedentné množstvo rukopisov Nového zákona, ktoré možno datovať veľmi blízko k
originálom. Moderná verzia Nového zákona sa zhoduje s najstaršími textami na 99,5 percenta a
zvyšných 0,5 percenta sa vôbec netýka hlavných kresťanských doktrín. Kritériá, podľa ktorých raná
cirkev vyčlenila Bohom inšpirované knihy, nám zaistili, že teraz máme k dispozícii tie najlepšie
záznamy o Ježišovi.

„O Ježišovi Kristovi máme lepšiu historickú dokumentáciu než o zakladateľoch ktoréhokoľvek
iného starovekého náboženstva", povedal Edwin Yamauchi. Mimo biblických prameňov potvrdzujú,
že mnoho ľudí verilo, že Ježiš uzdravoval a že bol Mesiášom. Rovnako potvrdzujú, že bol
ukrižovaný, a že napriek tejto potupnej smrti ho jeho nasledovníci, ktorí verili, že stále žije,
uctievali ako Boha. Jeden odborník zdokumentoval tridsaťdeväť starobylých prameňov, ktoré
potvrdzujú viac ako sto faktov o Ježišovom živote, učení, ukrižovaní a vzkriesení. Podľa učenca
Garyho Habermasa sa sedem necirkevných zdrojov a viacero raných křesťanských vyznaní viery
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týka božskej prirodzenosti Ježiša Krista. Táto doktrína bola „určite prítomná v najranejšej cirkvi."

Archeológ John McRay povedal, že archeologické objavy potvrdili hodnovernosť Nového zákona.
Niet objavu, ktorý by kedy vyvrátil čo len jediný biblický údaj. Archeológia dokázala, že Lukáš,
ktorý napísal približne jednu štvrtinu Nového zákona, bol zvlášť precízny historik. Iný expert sa
vyjadril: „Ak bol Lukáš taký dôkladný a presný v menej významných údajoch svojho historického
záznamu, ako by sa dalo logicky zdôvodniť, že bol ľahkovážny alebo nepresný v záznamoch o
veciach, ktoré boli omnoho dôležitejšie, a to nielen pre neho, ale aj pre iných?" Jednou z nich je
napríklad Ježišovo vzkriesenie.“

„Poslednou kvapkou bola pre mňa známa štúdia A. N. Sherwin-Whitea, významného historika z
Oxfordskej univerzity, ktorého spomínal aj William Lane Craig. Sherwin-White dôkladne skúmal,
za aký dlhý čas sa v starovekom svete stala zo skutočnej udalosti legenda. Záver znel takto: Ani celé
dve generácie nepredstavovali dostatočne dlhý čas na to, aby sa stihli objaviť legendy, ktoré by
prekrútili jadro historickej pravdy. Teraz sa zamyslite nad prípadom Krista. Správy o prázdnom
hrobe, záznamy očitých svedkov o jeho zjaveniach po vzkriesení a presvedčenie o tom, že bol naozaj
pravým a jediným Božím Synom, sa z historického pohľadu vynorili prakticky okamžite. Vyznanie
viery z pätnástej kapitoly Prvého listu Korinťanom, ktoré potvrdzuje Ježišovu smrť za naše hriechy
a vymenúva, komu sa zjavil po vzkriesení z mŕtvych, kresťania používali už zhruba dvadsaťštyri
mesiacov po ukrižovaní. Marek prebral svoju informáciu o prázdnom hrobe z materiálu, ktorý sa
datuje do obdobia niekoľkých rokov po samej udalosti. Evanjeliá zachytávajúce Ježišovo učenie,
zázraky a vzkriesenie, existovali už za života Ježišových súčasníkov, ktorí by určite s radosťou
poukázali na nejaké prikrášľovanie skutočnosti alebo klamstvo. A Ježišovu božskú prirodzenosť
potvrdzuje aj najpôvodnejší kresťanský hymnus. Blomberg to zhrnul takto: „V priebehu dvoch
rokov po jeho smrti veľké množstvo Ježišových stúpencov sformulovalo doktrínu o vykúpení. Boli
presvedčení, že Ježiš bol aj s telom vzkriesený z mŕtvych, spájali ho s Bohom a verili, že pre všetky
tieto presvedčenia našli podporu v spisoch Starého zákona." William Lane Craig dodáva: „Časové
rozpätie nevyhnutné pre širší rozvoj legiend okolo evanjeliových udalostí nás privedie do 2.
storočia po Kristovi, čo je práve obdobie, keď sa objavili legendami pretkané apokryfné evanjeliá.
To sú tie mýty, o ktorých hovoria kritici." Mytológia nemohla narušiť historické záznamy o Ježišovi.
Počas života očitých svedkov, ktorí sa na neho osobne pamätali, sa udalosti museli zaznamenať
pravdivo. Keď v roku 1884 nemecký teológ Július Múller vyzval svojich kolegov, aby mu ukázali
aspoň jediný príklad z histórie, keď legenda vznikla tak rýchlo, odpoveďou teológov jeho dní bolo -
a je to tak až dodnes - prenikavé ticho.“

(Lee Strobel, Kauza Kristus)

Evanjelia môžeme skutočne považovať sa dôveryhodný historický dokument o Ježišovi
Kristovi. Dnes už vieme, že ich naozaj písali očití svedkovia a to, čo napísali, napísali
presne. Dokonca ani v Ježišovej dobe Jeho nepriatelia a oponenti nikdy nespochybnili
Ježišove zázraky a skutky, sám židovský Talmud konštatuje, že bol „čarodejník“ a teda
konal zázračné skutky.

Pravdou je, že nemáme ani najmenší dôvod pochybovať o spoľahlivosti zvesti o Ježišovi
Kristovi, ktorá sa nám dodnes zachovala, ktorá je dokázateľne presná a potvrdená
množstvom archeologických nálezov, ktorých počet zo dňa na deň rastie.
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Dôkazy zo súčasnosti

„Pri jednej návšteve, ktorú sme podnikli v roku 1984 v záujme publikovania tejto knižky, nám
podarovali zošit, kde je zaznamenaných 224 svedectiev o uzdraveniach, ktoré sa stali v jednej zo
skupín, čo sa schádzali v dome Guary Rosariovej na Kolumbusovej ulici. Iba na stretnutí 13.
novembra 1975 bolo zapísaných 22 svedectiev o uzdravení. Potom ich však prestali zaznamenávať
písomne, lebo „ich už bolo priveľa". Spýtali sme sa, či sa Pán ešte vždy prejavuje tak často jako
predtým, na čo nám prosto odpovedali: „Nie, nie tak často, pretože teraz už nieto toľko chorých.““

(Emilliano Tardiff)

Isto aj Vy sami máte svoju osobnú skúsenosť s tým, že Boh je naozaj živý, že koná!

Dnes, po 2 000 rokoch skúseností, spoľahlivo vieme, že kresťanstvo naozaj funguje.

Tajomstvo odmietnutia Krista

Pokiaľ napriek tomu stretávate ľudí, ktorí ho odmietajú, rýchlo zistíte, že to robia z dvoch
dôvodov:

· NEVEDOMOSŤ – odmietajú niečo, čo je často naozaj zlé a ošklivé, čo považujú
za kresťanstvo, ale v skutočnosti to kresťanstvo nie je. Alebo ho ani vôbec
nepoznajú v akejkoľvek podobe.

· PREDSUDKY A EMÓCIE sú druhým dôvodom, kedy kresťanstvo odmietajú nie
preto, že by na to mali nejaké rozumné a logické dôvody, ale čisto kvôli
predsudkom, zo strachu pred zmenou vo svojom živote a podobne.

Pravdou je, že nejestvuje žiaden logický a rozumný dôvod, prečo odmietnuť Ježiša
Krista – a súčasne jestvuje množstvo dôvodov, prečo Ho prijať a uveriť Mu, dôvodov
od sféry prírodných vied cez históriu, archeológiu až po dôvody potvrdené
psychológiou, spoločenskými vedami a nakoniec – a to je najdôležitejšie – až po
dôvody vlastnej a priamej skúsenosti s kresťanstvom. Skutočným kresťanstvom,
samozrejme…
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Na rade je človek

Boh svoj krok v ústrety človekovi urobil. Úprimne povedané – čo viac mohol urobiť
a neurobil? Pokiaľ nechcel prekročiť hranicu našej vlastnej slobody a zvrchovanosti, tak
potom už naozaj nikam ďalej ísť nemohol. Ponúkol nám (a stále ponúka) najväčšie možné
gesto lásky, najväčší dôkaz lásky, aký je možné dať.

Naozaj, ak nedokážeme uveriť niekomu a zamilovať sa do niekoho, kto je nekonečne
bohatý, mocný a slávny, kto je nekonečne krásny, skutočne džentlmenský, s ideálnou
povahou a dokonalým rešpektom voči nám ako partnerom, kto svoju lásku k nám
dokázal tým, že za nás položil svoj život – a to len preto, aby nás úplne zadarmo
pozdvihol k sebe, aby nás prijal za svojich synov a bratov a sestry a partnerov
a urobil nás v sebe a skrze seba nekonečne slávnymi, nekonečne vzácnymi,
nekonečne dôležitými, nekonečne bohatými a súčasne nám ponúkol najhlbšiu možnú
skúsenosť a extázu zjednotenia… tak potom do koho by sme sa ešte vôbec zamilovať
chceli???

Faktom ale je, že napriek tomu všetkému s tým máme ohromné problémy. A je asi na čase
sa im začať venovať…

Môže byť hriech dedičný?

Slovo „dedičný hriech“ je slovo, ktoré väčšina z nás počula. To, čo zaň ľudia občas
považujú, je niekedy vskutku bizarné, len napríklad:

Cirkev hovorí na tému dedičného hriechu niečo o Adamovi a Eve, ktorí zhrešili a boli vyhnaní
z raja. My všetci sme vraj tiež počatí v hriechu, čím je nazvané sexuálne spojenie muža a ženy pri
plodení, a tým sa hriech prenáša dokonca aj na deti! Keď sa pozeráte na kvitnúce kvety, počúvate
štebot vtákov alebo sledujete tanec páva, ktorý dvorí samičke, cítite, že je to dobré. Kvety kvitnú,
aby boli oplodnené. Všetko v prírode rastie, vyvíja sa a dosahuje dokonalosť a krásu, aby splodilo
nový život. Bez sexuálneho spojenia by život na Zemi zanikol. Cirkev však z Božieho tvorivého
prejavu urobila zvrhlosť, lebo plodenie nazvala hriechom. Potláčaním prirodzeného však vznikla
neprirodzene vybudená sexualita a úchylnosti rôznych druhov. (poznanie.sk)
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Alebo:

Jedna z charakteristík Boha je, že je nekonečne spravodlivý a milujúci. Prečo potom máme dedičný
hriech? Prečo nám Boh ešte ako malým nevinným bábätkám prisudzuje hriech, za ktorý môže Adam
a Eva, ktorí žili v ďalekej minulosti? (kristofic.blog.sme.sk)

Čo teda „dedičný hriech“ v skutočnosti je?

My už vieme, že hriech nie je skutok, ale stav; že jeho podstata nie je v tom, že konám
zločin, ktorý mi niekto pripočíta a potom ma zaň potrestá. Ak by to tak bolo, dedičný
hriech by bol strašnou nespravodlivosťou. Vieme však, že hriech znamená zablúdenie…

V tej chvíli, keď si to uvedomíme, je nám všetko jasné. Je to niečo prirodzené a normálne,
nad čím sa normálne nikto ani nepozastaví. V živote úplne bežne dedíme po rodičoch, po
predkoch, následky ich životov a ich konania!

Len malý príklad:

Narodil som sa na Slovensku. Nie je to nespravodlivé? Prečo som sa nenarodil v Amerike? Kto
za to môže? Kto je zodpovedný za to, že som Slovák? No, samozrejme, moji rodičia. Tým, že si
zvolili neemigrovať a ostali v našej (vtedy ešte socialistickej) republike, určili aj môj osud.
Zdedil som ho od nich. Narodil som sa na Slovensku a som Slovák. Nie vlastným rozhodnutím,
ale rozhodnutím a pričinením rodičov. Platí to o každom jednom z nás! Keby naši rodičia
namiesto toho odišli niekam preč a cestou stroskotali na ostrovčeku v Pacifiku. Tam by sme sa
im narodili a náš život by bol formovaný skúsenosťou tohto ostrovčeka. Nevedeli by sme
lyžovať ani sánkovať sa, nepoznali by sme žiadnych ľudí okrem rodičov, nevedeli by sme, čo je
to hudba a čo televízia a nikdy by sme nevychodili školu a nezískali vzdelanie. Prečo? Pretože
naši rodičia niekam išli a my sme sa im tam narodili.

A čo výchova? Rodičov sme si nijako nevybrali, skôr oni sa rozhodli pre nás. Niekoho vychovali
lepšie, niekoho horšie, niekto mal dokonca smolu na rodičov alkoholikov, či rozvedených…
a zase sme po nich zdedili následky, za ktoré nemôžeme, ale ktoré sme od nich dostali a basta.

Celý život budeme takto prijímať a dostávať veci dobré i zlé od nášho okolia. Budeme trpieť za
ľudí, ktorí volili populistické vlády, za predkov, ktorí zhumpľovali životné prostredie, z daní
budeme platiť väznice kvôli ľuďom, ktorých sme v živote ani nevideli… Je to bežná životná
situácia.

Platí to tak ale aj o našej vlastnej osobnosti.

Katechizmus o „dedičnom hriechu“ hovorí:

Nasledujúc sv. Pavla, Cirkev vždy učila, že nesmierna bieda, ktorá gniavi ľudí a ich náchylnosť k
zlu a podriadenosť smrti sa nedajú pochopiť bez spojenia s Adamovým hriechom a so skutočnosťou,
že na nás bol prenesený hriech, a jeho nákazou sa všetci rodíme a ten spôsobuje "smrť duše". Pre
túto istotu viery dáva Cirkev Krst na odpustenie hriechov aj malým deťom, ktoré sa ešte nedopustili
osobného hriechu.

(KKC 403)

Boh nás stvoril na svoj obraz, na obraz Boha – Stvoriteľa. To znamená dve veci:
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· SLOBODU – sme naozaj slobodní, naozaj si môžeme robiť, čo chceme!

· ZODPOVEDNOSŤ – pretože sloboda so sebou nutne nesie zodpovednosť.
Najmä ak máme skutočnú stvoriteľskú moc. Môžeme slobodne utvárať svoj život,
svet v ktorom žijeme, môžeme tvoriť, ale môžeme rovnako aj rúcať, pomáhať aj
ubližovať. Bez toho by to nebola sloboda – a bez slobody by sme nemohli milovať
a byť zbožštení…

A tak denne túto slobodu potvrdzujeme tým, že riadime svoje osudy (nakoľko to
dokážeme) – a súčasne zasahujeme so osudov iných ľudí a, samozrejme, aj našich
potomkov, či už v dobrom, alebo v zlom. Naši potomkovia potom dedia následky tohto
nášho konania, nášho spôsobu života, myslenia a správania sa. Je to podmienka slobody,
podmienka zodpovednosti, dôkaz toho, že sme naozaj slobodní spolustvoritelia sveta,
spoločne s Bohom.

Naši predkovia sa vydali na cestu BEZ BOHA.

Ich život bol životom BEZ BOHA a nie podľa Boha.

V našich génoch sú preto zakódované skúsenosti, pudy, inštinkty a reakcie
nesmiernej línie predkov, ktorí takýto život pred nami žili.

Niekedy tieto následky vidíme úplne bezprostredne a viditeľne. Napríklad istá slovenská rodina
si adoptovala asi ročné dievčatko, ktoré sa narodilo dvom narkomanom. Keď malo dievčatko tri
roky, kadiaľ chodila, tam sa snažila ovoniavať a „fetovať“ – ak nič iné, zobrala si aspoň mydlo
z kúpeľne, držala si ho pod nosom a „čuchala“.3 Podobne vidíme aj u detí alkoholikov
náklonnosť k alkoholu a pod.

Nakoniec – to, čo sme my sami robili ako deti to prvé, bolo sebectvo: privlastňovali sme si
hračky, bili sme sa o ne, snažili sme sa presadzovať svoje predstavy – a jedny z prvých slov,
ktoré sme vedeli povedať, boli slová: „Moje!“ „Daj!“ a pod. Kto nás tomu učil? Rodičia? Nie…
jednoducho sme toto sebectvo ako prejav hriechu zdedili po predkoch!

Podobne je v nás zakorenený inštinkt bojovať, zápasiť s inými, presadzovať sa a súťažiť. Sú
v nás zakódované reakcie hnevu i nenávisti a množstvo iných inštinktov, modelov myslenia
a modelov správania, zdedených po predkoch. Stačí si prečítať zopár kníh od manželov
Peasovcov a hneď nám bude jasné, že dedičný hriech – zdedenie následkov života bez Boha po
predkoch – tu NAOZAJ JE!

Je to pochopiteľné, prirodzené, logické, vedecky podložené…

A ešte viac:

Naši predkovia (v Biblii symbolicky označení ako Adam (hebr. to znamená „človeka“)
a Eva) odišli od Boha a začali si budovať svet hriechu, bez Boha.  Narodili sme sa doň
a namiesto skúsenosti Boha denne zažívame skúsenosť zla, podrazov, podmienečnej lásky,
skúsenosť sklamaní, zranení, súperenia, zloby a nenávisti… Takže nielen dedičstvo po
predkoch, ale aj naše osobné životné skúsenosti ešte viac podporujú, rozvíjajú

3 podľa A. Šottníka.
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a prehlbujú toto naše dedičstvo.

Dedičný hriech a vzťah k Bohu

Samozrejme, že tento stav ovplyvňuje aj náš vzťah s Bohom. Máme z Boha prirodzený
strach, pretože niekto, kto je nekonečne mocnejší, nezraniteľný a nepremožiteľný z našej
strany, pre nás predstavuje podvedome hrozbu a nebezpečenstvo. Preto budeme s Bohom
skôr zápasiť – alebo popierať, že vôbec jestvuje a tak sa snažiť toto nebezpečenstvo
„vymazať“, celkom tak, ako keď dieťa pred niečím strašným zatvorí oči, pretože čo
nevidí, to nejestvuje – než by sme Mu dokázali dôverovať. Vôbec, bezvýhradná dôvera,
láska, ktorá je zraniteľnosťou a vydaním sa napospas milovanému – to nie je niečo, čo by
sme mali v našej genetickej výbave. Je to pre nás náročné, pretože to odporuje našim
inštinktom, nášmu najhlbšiemu presvedčeniu – a, žiaľ, aj skúsenostiam, ktoré sme vo
vzťahu s inými ľuďmi nadobudli. Je len normálne, že všetku túto zdedenú i získanú
skúsenosť hriechu a života bez Boha vzťahujeme aj na Boha a vzťah k Nemu!

Ak sa teda chceme vrátiť naspäť k Otcovi – musíme najprv prekonať tento „hriech“
v našom vnútri, hlboký a zakorenený! Budeme k tomu potrebovať nielen vlastné
odhodlanie, ale aj skutočnú a mocnú pomoc zo strany Boha. A dobrou správou je, že Boh
nám túto pomocnú ruku už podal!

Kto uverí a dá sa pokrstiť

Riešenie, ako sa to deje, definuje Ježiš sám, keď hovorí:

14 Napokon sa zjavil samým Jedenástim, keď sedeli pri stole, a vyčítal im neveru a tvrdosť srdca, že
neuverili tým, čo ho videli vzkrieseného. 15 A povedal im: „Choďte do celého sveta a hlásajte
evanjelium všetkému stvoreniu. 16 Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude
odsúdený.

(Mk 16,14–16)

Je to samozrejmé a logické:

Viera v Božiu lásku

Predstavte si dieťa, ktoré vyrastá v rodine, kde otec pije, tyranizuje a zneužíva svoje deti, kde
matka sa o nič nestará a je furt nafetovaná, kde je bieda, strach, odpor… Čo môže takéto dieťa
uzdraviť?

Samozrejme, nová rodina, ktorá by ho naozaj milovala. Skutočné uzdravenie však príde až
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vtedy, ak sa dieťa odváži tejto ich láske naozaj uveriť. Kým jej neuverí, kým ostane stiahnuté do
seba, ustrašené a uzavreté, dovtedy sa uzdravenie, ani nový život nekoná.

Boh nás miluje – a je na nás, aby sme tejto Jeho láske uverili. V okamihu, keď sa tak
stane, naša duša sa konečne uzdraví. Bariéry strachu a obáv, ktoré sme si priniesli zo sveta
a ktoré stoja aj medzi nami a Bohom, konečne spadnú. Zamilujeme sa do Boha a vstúpime
do nového života jednoty s Bohom a v Bohu.

Aký význam ale v tomto všetkom má krst?

Krst ako zavŕšenie

Biblia kladie na krst veľký dôraz, napríklad Peter novoobráteným záujemcom
o kresťanstvo hovorí:

Robte pokánie a nech sa dá každý z vás pokrstiť v mene Ježiša Krista na odpustenie svojich
hriechov a dostanete dar Svätého Ducha.

(Sk 2,38)

Robte pokánie (gr. metanoiete, čiže zmeňte radikálne a do hĺbky svoje myslenie – čo je
inými slovami definovaná viera) a dajte sa pokrstiť. Dva kroky k novému životu s Bohom.

Aby sme tento dôraz na krst pochopili, najprv malé vysvetlenie:

Čo je to: Láska?

„Skutočná láska nie je pocit, ktorý nás pohltí. Je to premyslené a záväzné rozhodnutie. … Ten, kto
skutočne miluje, to robí preto, že sa rozhodol milovať. To znamená, že prijal určitý záväzok, či už je
pocit lásky prítomný alebo nie.“

(M. Scott Peck)

Milovať niekoho nie je len silný cit - je to rozhodnutie, je to úsudok, je to sľub. Keby láska bola len
cit, nebolo by základu pre sľub večnej lásky. Cit prichádza a môže prejsť. Ako môžem usudzovať, že
bude trvalý, ak môj akt nezahŕňa úsudok a rozhodnutie?

(Erich Fromm)

Láska teda nie je nejaký prchavý pocit. Je to hlboký bytostný postoj, v ktorom sa milujúci
daruje milovanému.

Platí to, samozrejme, aj o Božej láske k človekovi. A aj o láske človeka k Bohu.

Záväzok lásky a idea Zmluvy
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Keď preto Boh vyjadruje svoju lásku k človekovi, vyjadruje ju formou záväzku, ktorý voči
človekovi prijíma, napríklad:

„Pánov anjel však aj druhý raz volal na Abraháma z neba:  "Na seba samého prisahám - to je
Pánov výrok -: Pretože si toto urobil a svojho syna, svojho jediného si neušetril predo mnou,
zahrniem ťa požehnaním a prenáramne rozmnožím tvoje potomstvo. Bude ho ako hviezd na nebi a
ako piesku na morskom brehu. Tvoje potomstvo sa zmocní brán svojich nepriateľov  a v tvojom
potomstve budú požehnané všetky národy zeme preto, že si poslúchol môj hlas."“

(Gn 22,15–18)

Od záväzku je už len krôčik k idei, ktorá sa ako červená niť tiahne celou Bibliou – a tou je
ZMLUVA.

Boh pozýva človeka k láske obojstrannej, ku skutočnému partnerstvu, nielen nejakej
„dobročinnosti“ zo strany milostivého Boha voči chudáčikovi – človiečikovi:

„Potom som počul akoby hlas veľkého zástupu a ako hukot mnohých vôd a ako rachot mocného
hromobitia, ktorý volal: "Aleluja! Lebo začal kraľovať Pán, náš všemohúci Boh. Radujme sa a
plesajme, vzdávajme mu slávu lebo nadišla Baránkova svadba a jeho nevesta sa pripravila. A smela
sa obliecť do čistého, skvúceho kmentu; ten kment sú spravodlivé skutky svätých." “

(Zjv 19,6–8)

Výsledkom je Zmluva, ktorú s nami uzatvára Ježiš Kristus:

„Podobne po večeri vzal kalich a hovoril: „Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa
vylieva za vás.“

(Lk 22,20)

Táto zmluva má dva rozmery:

ZMLUVA ADOPČNÁ A DEDIČSKÁ:

„Lebo ste nedostali ducha otroctva, aby ste sa museli zasa báť, ale dostali ste Ducha adoptívneho
synovstva, v ktorom voláme: „Abba Otče!“ Sám Duch spolu s naším duchom dosvedčuje, že sme
Božie deti. Ale ak sme deti, sme aj dedičia: Boží dedičia a Kristovi spoludedičia.“

(Rim 8,15–17)

ZMLUVA MANŽELSKÁ:

31 Preto muž zanechá otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele. 32

Toto tajomstvo je veľké; ja hovorím o Kristovi a Cirkvi.

(Ef 5,31n)
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A ako to súvisí s krstom?

„Jestvuje znamenie tejto zmluvy. V Starozákonnej dobe predstavovala vstup do zmluvy s Bohom
obriezka. V novozákonnej dobe ju Kristus zmenil na krst“

(Scott Hahn)

KRST JE MIESTOM UZATVORENIA TEJTO ZMLUVY.

Je miestom, kde sa Zmluva medzi človekom a Bohom uzatvára.

Je to ako v manželstve: chodíte s niekým, máte sa radi – ale až v okamihu, keď uzatvoríte
vzájomnú, nezrušiteľnú zmluvu lásky, až vtedy sa láska stáva skutočnou, opravdivou – a až
vtedy môžete v úplnej dôvere, bez strachu z podrazu, z opustenia, vstúpiť do nového života
v jednote s tým (tou), ktorého (ktorú) milujete!

Presne toto isté platí aj vo sfére kresťanstva. KRST – to je analógia sobášneho obradu,
uzatvorenia sobášnej zmluvy vo vzťahu človeka a Boha.4

Preto platia Ježišove slová:

· K  novému  životu  je  potrebná  VIERA  a  KRST,  jedno  i  druhé  je
podmienkou skutočnej lásky a skutočného nového života medzi Bohom
a človekom.

· Na odmietnutie nového života ale stačí NEVIERA. Bez viery ani samotný
krst nemá žiaden význam a zmysel!

· A teraz si dobre všimnite, ako taký krst naozaj funguje:

44 Kým Peter toto hovoril, zostúpil Duch Svätý na všetkých, čo počúvali slovo. 45 A  veriaci  z
obriezky, čo prišli s Petrom, žasli, že sa dar Ducha Svätého vylial aj na pohanov, 46 lebo ich počuli
hovoriť jazykmi a velebiť Boha. Vtedy Peter povedal: 47 "Môže ešte niekto zabrániť, aby boli vodou
pokrstení tí, čo dostali Ducha Svätého tak ako my?" 48 A rozkázal ich pokrstiť' v mene Ježiša Krista.
Potom ho prosili, aby u nich niekoľko dní zostal.

(Sk 10,44–48)

· Skutočný krst, spojený s vierou, je bránou k prijatiu Ducha Svätého –
presne podľa Petrových slov:

Robte pokánie a nech sa dá každý z vás pokrstiť v mene Ježiša Krista na odpustenie svojich
hriechov a dostanete dar Svätého Ducha.

4 Všimnite si, čo hovorí Ježiš: „49 Oheň som prišiel vrhnúť na zem; a čo chcem? Len aby už vzplanul! 50 Ale krstom mám byť
pokrstený a ako mi je úzko, kým sa to nestane!“ (Lk 12,49n). Boh podstúpil obrad krstu – teda uzatvorenia Zmluvy s človekom
–  na  kríži,  keď vydal  posledné  a  krajné  svedectvo  vernosti  svojej  lásky.  KRST  ČLOVEKA  je  potom  už  len  pristúpením
k tomuto jednostrannému záväzku Boha, prijatie Zmluvy a jej osvojenie si.
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(Sk 2,38)

Duch Svätý je ten, ktorý potvrdzuje, že naozaj, odteraz sme povolaní žiť nový život
v Bohu a potvrdzuje náš nový status synov a dcér Boha:

16 Sám Duch spolu s naším duchom dosvedčuje, že sme Božie deti.

(Rim 8,16)

13 A že ostávame v ňom a on v nás, poznávame podľa toho, že nám dal zo svojho Ducha.

(1 Jn 4,13)

A v tej chvíli je dedičný hriech uzdravený. Vo svojom vnútri prežívame Božiu Lásku
presne podľa slov Apoštola:

5 A nádej nezahanbuje, lebo Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého
sme dostali.

(Rim 5,5)

Teraz už naozaj vieme, že Boh sa na nás nehnevá. Nechce sa mstiť, neprichádza
trestať. Teraz už naozaj vieme, že nám Boh skutočne odpustil. Cítime, presviedčame
sa,  že  Boh  nás  naozaj  miluje,  miluje  až  do  krajnosti.  A  aj  keď Cesta,  na  ktorú  nás
vedie, bude občas náročná, občas bolestná a ťažká – veď je Cestou rastu a premeny
človeka  –  vo  svojom  vnútri  budeme  s  istotou  vedieť,  že  Boh  nás  miluje.  Sám  Duch
nám o tom bude svedčiť! Staré zranenia, dedičstvo minulosti, sa pomaly stráca a nás
napĺňa úplne nová skúsenosť Božej lásky a my sa stávame novými ľuďmi, novými
a uzdravenými!

Konečne môžeme naplno a bez strachu vstúpiť do manželstva s Bohom, do nového
života detí Boha!

Čo, ak sme boli pokrstení ako deti?

Je jasné, že ako deti sme nemohli s vierou prijať krst. Čo teda v takomto prípade?

Katechizmus k tomu hovorí toto:

„Prax krstiť malé deti je tradíciou Cirkvi od nepamäti. Je výslovne potvrdená už od druhého
storočia. Je však celkom možné, že už od začiatku apoštolského kázania, keď celé "domy" prijímali
krst, boli pokrstené aj malé deti. ... Číre darovanie milosti spásy sa osobitne prejavuje v krste detí.
Cirkev a rodičia by teda pripravili dieťa o neoceniteľnú milosť stať sa Božím dieťaťom, keby mu
neudelili krst krátko po narodení.“

(KKC 1252, 1251)
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Je to teda niečo podobné, ako keď otec urobí svojim dedičom sotva narodené dieťa. To dieťa ešte
nemôže majetok ani prijať, ani spravovať – ale to nebráni otcovi, aby mu ho už teraz nedaroval.
Samozrejme, keď raz dieťa vyrastie, bude sa musieť samo rozhodnúť, či dedičstvo príjme, alebo
odmietne.

Z krstom je to rovnaké:

· Na jednej strane je to Boh, ktorý úplne zadarmo a nezaslúžene ponúka
svoju lásku a zbožštenie každému človekovi. Preto môže byť na znak toho
pokrstené aj celkom malé dieťa.

· Na druhej strane bez prijatia krstu vierou je krst len formalitou, ktorá nemá
žiaden význam. Preto Cirkev hovorí:

„Krst detí už svojou  povahou vyžaduje katechumenát po krste. Pritom nejde len  o potrebu
náboženskej výchovy po krste, ale aj o nevyhnutné  rozvinutie krstnej milosti pri raste osoby.“

(KKC 1231)

· a potom definuje samotný cieľ katechumenátu, ktorým je viera:

„Katechumenát ... má za cieľ im  umožniť, aby ako odpoveď na Božiu iniciatívu a v spojení  s
cirkevným spoločenstvom priviedli k zrelosti svoje  obrátenie a svoju vieru. Ide o "formovanie k
plnému  kresťanskému životu...", ktorým sa učeníci zjednocujú  s Kristom, svojím učiteľom.“

(KKC 1247, 1248)

· A je to jasné: keď človek vyrastie, rozhodne sa stať kresťanom. Na znak
toho zloží krstný sľub a tak uzatvorí Zmluvu s Bohom, ktorú následne prvý
raz slávi v Eucharistii (1. sväté prijímanie). No a potom začína čas
„katechumenátu po krste“, ktorá končí sviatosťou birmovania a vyliatím
Ducha Svätého.5 Tak to aspoň funguje u kresťanov, ktorí sú veriaci…

Mýtus o „kresťanovi od narodenia“

Tu je dobré spomenúť jeden rozšírený mýtus, mýtus o tom, že niekto môže byť
„odmalička“ kresťanom, pretože tak bol vychovávaný a odmalička vedený.

Ako sme spoznali, kresťanom sa človek stáva osobným a veľmi bytostným
rozhodnutím. Bez tohto rozhodnutia – Biblia ho nazýva obrátením – kresťanstvo
nejestvuje.

Je to úplne rovnaké, ako v manželstve: samozrejme, že je normálne, že väčšina z nás bola
odmalička vychovávaná k rodinným hodnotám. Manželstvo bolo (a je) niečo, k čomu sme

5 Aj preto u dospelých sa krst, prijímanie i birmovanie slávia naraz.
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samozrejme smerovali, s čím sme samozrejme rátali. Napriek tomu ale nie sme „manželia od
narodenia“. Nie, manželmi sme sa stali – alebo sa staneme – až vtedy, keď do manželstva
vstúpime, keď uzatvoríme konkrétnu manželskú zmluvu s konkrétnym človekom, mužom, či
ženou, a začneme spoločne žiť. Nie skôr.

Podobne je to aj s kresťanstvom: môžeme byť odmalička vedení k viere, odmalička
chodiť s rodičmi do kostola, recitovať modlitby… ale KRESŤANMI sa stávame AŽ
VTEDY, keď sa rozhodneme uzatvoriť Zmluvu s Bohom, keď v Neho uveríme,
skutočne a hlboko, keď začneme spoločne s Ním žiť – a keď sa vydáme na Cestu, na
ktorú nás On pozval.

V tomto svetle dokážeme veľmi dobre pochopiť slová, ktoré Ježiš povedal Petrovi:

31 Šimon, Šimon, hľa, satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu. 32 Ale ja som prosil za
teba, aby neochabla tvoja viera. A ty, až sa raz obrátiš, posilňuj svojich bratov.

(Lk 22,31n)

Všimnime si jednu vec:

· Peter bol veriaci, nábožný Žid – od svojej mladosti.

· Peter už veril v Ježiša Krista – sám Ježiš to vo v. 32 konštatuje!

· Peter bol ten, kto vyznal Ježiša ako Mesiáša a Syna Božieho (porov. Mt
16,17)

· NAPRIEK TOMU na Petra obrátenie ešte len čakalo!

Nakoniec – Ježiš ohlasoval a vyzýval na pokánie, čiže obrátenie, v 99% prípadov ľudí,
ktorí boli veriaci, nábožní, odmalička vychovávaní vo viere. Robil to preto, lebo vedel, že
bez obrátenia, bez osobného rozhodnutia nasledovať Ježiša spása možná nie je…

17 Keď sa vydával na cestu, k nemu pribehol, kľakol si pred ním a pýtal sa ho: „Učiteľ dobrý, čo
mám robiť, aby som obsiahol večný život? 18 Ježiš mu odpovedal: „Prečo ma nazývaš dobrým? Nik
nie je dobrý jedine Boh. 19 Poznáš prikázania: Nezabiješ! Nescudzoložíš! Nepokradneš! Nebudeš
krivo svedčiť! Nebudeš podvádzať! Cti svojho otca i matku! 20 Ale on mu povedal: „Učiteľ, toto
všetko som zachovával od svojej mladosti.“ 21 Ježiš naňho pozrel s láskou a povedal mu: „Jedno ti
ešte chýba. Choď, predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom
príď a nasleduj ma!“

(Mk 10,17–20)
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Kauza obrátenie

Aby sa teda naše kresťanstvo naštartovalo, je potrebné z našej strany obrátiť sa, čiže
urobiť skutočný KROK VIERY – ako odpoveď na Božie oslovenie a pozvanie
v Ježišovi Kristovi.

Rozdiel medzi mienkou a vierou

Najlepšie to pochopíme na peknom príbehu:

Do istého mestečka prišiel povrazolezec. Keď vysoko medzi domy natiahol lano a prebehol po
ňom, zatlieskal mu nadšený dav. Ešte väčší potlesk zaburácal, keď sa mu podarilo prebalansovať
s tyčou. Napätie vyvrcholilo, keď do rúk zobral fúrik. Ale skôr, akoby sa s ním pustil po špagáte,
zakričal pod seba na divákov: - Veríte, že prejdem aj s týmto fúrikom? Obecenstvo súhlasne
zajasalo. Ale tým sa nadšenie skončilo. Povrazolezec totiž povedal: - Ak veríte, že s fúrikom
prejdem, poďte si sem hore niekto doňho sadnúť, nech vás preveziem. No „tam hore“ neprišiel
nikto.

Tí ľudia tam dole boli tej mienky, že chlapík po lane aj s fúrikom prejde. Viera to ale
nebola…

VERIŤ niečomu znamená úplne a bez problémov do toho vložiť celý svoj život.
Znamená to prijímať to, čomu veríme, bytostne, tak, ako to znova pekne vystihuje
Katechizmus, keď hovorí:

Vierou človek úplne podriaďuje svoju inteligenciu a vôľu  Bohu. Celým svojím bytím prejavuje svoj
súhlas s Bohom  Zjavovateľom. Sväté písmo nazýva túto odpoveď človeka Bohu,  ktorý zjavuje,
"poslušnosťou viery"

(KKC 143)

Poslúchať (po - slúchať) vo viere znamená slobodne sa  podriaďovať počutému slovu, lebo jeho
pravdivosť zaručuje  Boh, samotná Pravda. Vzorom takejto poslušnosti je Abrahám,  ako nám to
predkladá Sväté písmo. Jej najdokonalejším  uskutočnením je Panna Mária

(KKC 144)
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Motívom viery nie je skutočnosť, že sa nám zjavené  pravdy javia ako pravdivé a zrozumiteľné vo
svetle nášho  prirodzeného rozumu. Veríme "autorite samého Boha, ktorý  zjavuje a ktorý sa
nemôže mýliť a ani nás nemôže klamať".  "Pritom však aby sa úctivá oddanosť našej viery
zhodovala  s rozumom, Boh zariadil, že vnútornú podporu Ducha Svätého  sprevádzajú vonkajšie
dôkazy jeho zjavenia". Patria sem  Kristove zázraky, zázračné skutky svätých, proroctvá,
rozširovanie a svätosť Cirkvi, jej plodnosť a stálosť. To  všetko "sú presvedčivé znaky zjavenia,
dostupné rozumovému  chápaniu všetkých", "motívy vierohodnosti", ktoré sú  dôkazom, že súhlas
viery "v žiadnom prípade nie je slepým  hnutím ducha"

(KKC 156)

VIERA nie je slepá. Kým uveríme, starostlivo zvážime všetky dôkazy a argumenty. Ale
v okamihu, keď sa rozhodneme uveriť, tak naozaj UVERÍME – hlboko, bytostne,
bezpodmienečne a bezvýhradne. Práve toto je viera! Príslovie „Dôveruj, ale preveruj“ je
zavádzajúce, pretože ak dôverujem, nepotrebujem preverovať. A naopak, ak preverujem,
je to znak nedôvery. Samozrejme, odzrkadľuje vzťahy a situáciu medzi ľuďmi, kde by
bolo bláznovstvom vkladať do niekoho absolútnu a bezvýhradnú dôveru. Voči Bohu to ale
možné je. A práve k takejto krajnej viere – ktorej ovocím je krajná láska – nás Boh
pozýva.

Zapamätajme si: Kresťanská viera nie je viera v to, že Boh existuje. Kresťanská
viera je triezvym a opodstatneným rozhodnutím bezvýhradne Bohu dôverovať!

Viera je aktom stvorenia

Ježiš vraví:

Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.

(Mk 1,15)

Tento Nový svet už je TU! Už existuje. Vlastne – v Bohu, ktorý je mimo času je tento
svet realitou už od večnosti. Pavol naznačuje:

Veď v ňom si nás ešte pred stvorením sveta vyvolil, aby sme boli pred jeho tvárou svätí a
nepoškvrnení v láske.

(Ef 1,4)

A teraz sa tento nový svet stáva zjavným už aj tu, na tom „našom“ svete. Nový svet už je
tu! Ježiš ohlasuje úžasnú novinu:

Božie kráľovstvo neprichádza tak, že by sa to dalo spozorovať. 21 Ani nepovedia: „Aha, tu je!“
alebo: „Tamto je!“, lebo Božie kráľovstvo JE medzi vami.



- 67 -

(Lk 17,20n)

Tento Nový Boží svet už je tu! Boh ho už vytvoril! To je Ježišova radostná zvesť, Jeho
eu–angelion, Evanjelium!

Priamo medzi nami, všade dookola už jestvuje niečo ako paralelná realita Božieho
Kráľovstva: svet, v ktorom už vládne Ježiš Kristus a Jeho Moc nad všetkým. Svet,
v ktorom ja, Ty, my všetci už sme Boží synovia a dcéry a Boh už je našim Otcom. Svet,
v ktorom sú naše problémy už vyriešené, všetky naše choroby už uzdravené, zranenia
vyhojené, slzy utreté a všetky želania splnené mierou viac než vrchovatou.

Neveríte? Počujte, čo vraví Ježiš:

23 Veru, hovorím vám: Keď niekto povie tomuto vrchu: „Zdvihni sa a hoď sa do mora,“ a vo svojom
srdci nezapochybuje, ale uverí, že sa stane, čo povedal, stane sa mu to. 24 Preto vám hovorím:
Verte, že všetko, o čo v modlitbe prosíte, ste UŽ dostali, a budete to mať.

(Mk 11,23n)

Už dostali! Už je to dávno splnené! Nie je potrebné Boha presviedčať a prehovárať, aby
niečo urobil a splnil to, čo si práve želáme. On poznal naše prosby ešte predtým, než
stvoril svet. A splnil ich v Božom Kráľovstve ešte prv, než nás napadli a než sme ich
vyslovili. Už sú splnené! Nie je potrebné prosiť a prehovárať – skôr ďakovať, chváliť,
velebiť a oslavovať Boha, ktorý už všetko vykonal!

Ukazuje nám to nakoniec sám Ježiš, keď kriesi Lazára. Modlí sa takto:

Otče, ďakujem ti, že si ma vypočul. 42 A ja som vedel, že ma vždy počuješ, ale hovorím to kvôli
ľudu, čo tu stojí, aby uverili, že si ma ty poslal.

(Jn 11,41n)

Ďakuje za to, že Lazár už je oživený. Lazár síce ešte stále leží tuhý v hrobe – ale Ježiš vie,
že Otec ho vzkriesil už dávno pred stvorením sveta. V Novom Svete Božieho Kráľovstva
Lazár už je oživený. Nie je potrebné o to prosiť, dokonca ani vyslovovať túto potrebu.
Otec predsa o nej vedel prv, než stvoril svet. Ostáva už iba poďakovať a priniesť tento
darovaný dar Lazárovi: „„Lazár, poď von!“ 44 A mŕtvy vyšiel.“ (Jn 11,43n).

Iste, teraz sa Vám do mysle tlačí otázka: ak  je  to  všetko  tak,  kde  to  potom  je? Prečo
potom, dofrasa, ľudia stále chorejú, srdcia sa stále lámu, svet je šedivý a bezútešný a lásku
nahrádza adrenalín a meskalín? Kde teda trčí to Božie Kráľovstvo, ak už je tu, ak netreba
nikoho presviedčať, ak Otec už všetko daroval? Kde to teda je?

Pamätáte si, keď sme si vraveli o zbožštení človeka?

Človek, ak má byť zbožštený, musí byť vo všetkom podobný Bohu – a preto musí aj sám
byť skutočným stvoriteľom na obraz Boha Stvoriteľa. Človek má moc skutočne a reálne
tvoriť svet, v ktorom žije. Pavol Evdokimov vo svojej knihe Etapy duchovného života
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píše:

Môžem proti Bohu vybudovať celú ríšu, s ktorou Boh nemôže urobiť vôbec nič; a to je peklo.

(Pavol Evdokimov)

Murárskou lyžicou, ktorou si budujem svoje svet – a, žiaľ, väčšinou naozaj svoje
peklo –  je  VIERA! Samo Peklo je toho dôkazom: Boh nestvoril Peklo – a ono predsa
jestvuje! Kto ho stvoril, kto ho priviedol k existencii?

Predstavte si, že na stole leží položený nôž. K stolu príde umelec a povie: Aké krásne umelecké
dielo! Tie nádherné tvary, to jemné zdobenie… Nádhera! Potom do miestnosti vstúpi bača, uzrie
nôž a povie si: Aha, aký šikovný nožík! Bude dobrý na slaninku. Hoci na stružlikanie sa veľmi
nehodí. Možno keby sa tá hrboľatá nepohodlná rúčka nahradila nejakou hrubšou a omotanou
kožou, bol by vari aj na to súci… No a potom vojde do miestnosti bojovník a povie: Aha, zbraň,
ktorá mi pomôže vybojovať môj boj!

Traja ľudia pri pohľade na jednu a tú istú vec vidia v skutočnosti tri rôzne veci: umelecké dielo,
úžitkový predmet, či zbraň. Vo svete každého z nich tento predmet predstavuje niečo iné,
odlišné… Je to ich presvedčenie, ich viera – a ňou určené videnie reality – ktoré rozhoduje, čo
presne pri pohľade na nôž vidia.

Samozrejme, tento princíp ovplyvňuje v našom živote všetko, nielen vide nie nožíka…J
Je to náš postoj, naša viera, ktorá rozhoduje o tom, ako vnímame ľudí – či ľahostajne, či so
záujmom, so sympatiou, s nenávisťou, s hnevom, ako priateľov, alebo ako nepriateľov…
Rozhoduje o tom, ako vnímame svoj vlastný život, ako vnímame jeho zmysel, ako
vnímame svoju prácu, svoj „osud“, všetko…

Viera okolo nás vytvára akúsi bublinu, akýsi náš vnútorný a SÚKROMNÝ VESMÍR,
ktorý si svojimi predstavami budujeme.

Vždy sa mi pri tom vynorí predstava učiteľky a dvoch žiakov, ktorí obaja za sebou odpovedajú
tak na trojku. Prvého učiteľka považuje za šikovného a usilovného žiaka. Preto si povie: no, dnes
asi nemal svoj deň, nebolo to najlepšie, ale niečo zase vedel – a dá mu dvojku. Potom príde ten
druhý, o ktorom je presvedčená, že je to lajdák a grázel a na jeho odpoveď zareaguje: no, zase
nič nevie. Zase sa neučil, jasné… A keď mu ešte dodá zopár nepríjemnými otázkami, dá mu
štvorku a pošle ho na miesto… No povedzte, nefunguje to až pričasto práve takto?

Ak Vám dvaja ľudia v ten istý deň povedia: Človeče, ty ale vyzeráš! – tak u jedného to
budete vnímať ako kompliment, u druhého ako provokáciu. Presne podľa toho, čo o týchto
ľuďoch veríte a čo od nich vo svojej viere – vo svojom vesmíre, ktorý si vierou vytvárate –
očakávate. Na tom stojí nakoniec aj politika a čaro i tragédia volebného systému: štátnik,
ktorý je v súkromnom svete jedného človeka zločincom, môže byť v súkromnom svete
iného človeka spasiteľom. Záleží na nás, čomu uveríme…

Niekedy tento náš „svet“ narazí. Napríklad žijete vo svete, v ktorom je stará Bratislava
pekné malebné mestečko s úzkym a romantickými uličkami, tajuplne nasvietenými
ojedinelými lampami – a tu vám tento svet doslova a do písmena vytlčú kovovými
trubkami z hlavy ľudia, v ktorých súkromnom vesmíre sú tie isté uličky pre zmenu
revírom, vy lovnou zverou a vaša peňaženka hodnotenou trofejou…
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Je tu ale niekto, kto tento náš súkromný vesmír a naše právo stvoriť si ho rešpektuje
bezvýhradne – a ten Niekto je Boh.

- Predstavte si, že Boh by mal iba tri vlastnosti: uzdravuje choroby, radí prostredníctvom
vnuknutí a udeľuje charizmu modlitby v jazykoch.

- Ak som ateista a neverím v žiadneho boha, potom medzi mojou predstavou o bohu ako
o nejestvujúcom výplode a skutočným Bohom nejestvuje žiadna zhoda. Boh je teda celý a úplne
za hranicami môjho súkromného vesmíru a v mojom súkromnom vesmíre vládne úplné ateistické
prázdno. Keby totiž Boh chcel do tohto môjho sveta vstúpiť, musel by vstúpiť násilne, proti
mojej vôli. Boh ale rešpektuje moju slobodu, moju zvrchovanosť a dôstojnosť. Je gavalier
a preto nebude konať násilne. Ostane za dverami.

- Ak moja predstava boha je: radí prostredníctvom vnuknutí, ale inak do života sveta a človeka
nezasahuje, potom sa v mojej viere objavil jeden-jediný styčný bod: radí prostredníctvom
vnuknutí. V tejto jedinej oblasti a v tejto jedinej podobe môže Boh vstúpiť do môjho života
a konať. V tejto viere teda môžem zažívať Božie rady a vnuknutia, ale už nie uzdravenia, ani
charizmu modlitby v jazykoch, pretože Boh, ktorý by takéto veci konal a udeľoval, v mojom
súkromnom vesmíre, stvorenom mojou vierou, nejestvuje.

- Ak k tejto svojej predstave boha pridám ešte ďalšiu predstavu – napríklad absurdnú predstavu,
že Boh zjavuje budúcnosť v kryštálovej guli – Boh sa samozrejme nebude tejto mojej vyšinutej
vízii prispôsobovať. Boh rešpektuje slobodu mojej viery, ale nepodriaďuje sa jej. Ak teda budem
veštiť s pomocou kryštálovej gule, napriek mojej viere, že Boh mi v nej bude zjavovať
budúcnosť, Boh nič zjavovať nebude. V horšom prípade tak na túto svoju nepresnú vieru
(poveru) dokonca doplatím…

- A, samozrejme, ak uverím všetkým trom vlastnostiam Boha z nášho príkladu, potom sa Boh
v mojom živote prejaví všetkými týmito prejavmi a naplno!

Vráťme sa k Ježišovi a Jeho Kráľovstvu. Všimnite si presne tento princíp v samotnej
Biblii:

· Nazaretčania si svojou vierou vybudovali svet, v ktorom Ježiš bol
tesárom, Jozefovým synom. Hovorili: „55 Vari to nie je tesárov syn? Nevolá
sa jeho matka Mária a jeho bratia Jakub a Jozef, Šimon a Júda? 56 A nie sú u
nás všetky jeho sestry? Skadeže má toto všetko? 57 A pohoršovali sa na ňom.“
(Mt 13,55). Čo môžete dostať od tesára? Uzdravenie? Večný život? Ducha
Svätého? Nebuďte smiešni… Tesár predsa robí stoly, pluhy, lavice – a to je
všetko. A tak Nazaretčania vo svojom svete, stvorenom ich vierou, dostali od
Ježiša presne to, čo mu dovolili: stoly, pluhy a lavice. Žiadne uzdravenie.
Žiadne odpustenie a odpravodlivenie. Žiadneho Ducha Svätého. Žiaden nový
život. Nič z toho Ježiš – tesár v tomto ich svete dať nemohol.

· Žena chorá na krvotok: V Biblii čítame: „Bola tam aj istá žena, ktorá
mala dvanásť rokov krvotok. Veľa vystála od mnohých lekárov a minula celý
majetok, ale nič jej nepomohlo, ba bolo jej vždy horšie. Keď sa dopočula o
Ježišovi; prišla v zástupe zozadu a dotkla sa jeho šiat. Povedala si totiž: „Ak
sa dotknem čo len jeho odevu, ozdraviem.“ A hneď prestala krvácať a pocítila
v tele, že je z choroby vyliečená. Ježiš hneď poznal, že z neho vyšla sila.
Obrátil sa k zástupu a spýtal sa: „Kto sa to dotkol mojich šiat?“ Jeho učeníci
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mu vraveli: „Vidíš, že sa na teba tlačí zástup, a pýtaš sa: „Kto sa ma
dotkol?“ Ale on sa obzeral, chcel vidieť tú, čo to urobila. Žena, vediac, čo sa
s ňou stalo, prišla so strachom a chvením padla pred neho a povedala mu
celú pravdu. A on jej povedal: „Dcéra, tvoja viera ťa uzdravila. Chod’ v
pokoji a buď uzdravená zo svojej choroby.“ (Mk 5,25–34). Ježiš sa predieral
zástupom ľudí, ktorí v podstate verili, že ak Ježiš na niekoho vloží ruky,
uzdraví ho. Jedna žena ale mala trochu odlišnú vieru: V jej svete bol Ježiš
zdrojom sily. Stačí sa Ho dotknúť – a bude uzdravená. Dotkla sa –
a ozdravela! Ostatní sa dotýkali tiež – ale uzdravení neboli. V ich svete, v ich
viere, totiž Ježiš takúto moc nemal… Ježiš jasne komentuje udalosť slovami:
„tvoja viera ťa uzdravila.“ (Mk 5,34).

· Farizeji, zákonníci a saduceji zo Sanhedrinu si svojou vierou stvorili
svet, v ktorom Ježiš bol iba buričom a problémovým človekom. Preto od neho
nedostali ani tie pluhy a lavice. Jediné, čo od Ježiša dostali a získali, boli dlhé
a pre nich nepolodné diskusie a polemiky a potom ešte výčitky svedomia, keď
Ho museli dať s ľútosťou Pilátovi utratiť pre dobro Národa… No ale čo viac
by ste chceli od buriča a rebela, než problémy?

· Galilejčania si naopak svojou vierou stvorili svet, v ktorom Ježiš bol
veľkým prorokom a liečiteľom. Preto sa od Ježiša – proroka mnoho naučili
a Ježiš – liečiteľ vyliečil mnohých chorých od ich telesných chorôb. To ale
bolo všetko. Prorok a liečiteľ už nemá viac čo dať…

· Nakoniec učeníci a apoštoli uverili v Ježišov svet: v Božie Kráľovstvo,
v ktorom je Ježiš Božím Synom, Kráľom, Pánom a Mesiášom a sedí po
Pravici Boha. V ktorom sú oni Jeho bratia, synovia Jeho Otca, spoludedičia
Kráľovstva, spoluvladári a spolusudcovia. Preto mohli od Ježiša prijať
ospravodlivenie – veď jediný a milovaný Syn Otca smie očistiť a odpustiť!
Preto od Ježiša prijali Ducha Svätého – veď je to nakoniec Ježišov Duch!
Prijali od Neho Nový Život – veď kto iný, ak nie Boh, môže oživovať?

Božie Kráľovstvo nemôže byť stvorené iba Bohom samotným. Musíme Ho spoločne
s Bohom stvoriť aj MY ako skutoční spolupracovníci a spolustvoritelia Boží!

Inými slovami: vierou apoštoli stvorili zo svojej strany ten istý svet, ktorý s opačnej
strany – ako keď sa z dvoch strán razí tunel – stvoril v Ježišovi Kristovi Otec: svet
Božieho Kráľovstva. Z jednej strany ho stvoril Otec Ježišovým vtelením a smrťou na kríži,
z druhej strany ho stvorili učeníci svojou vierou. Oba svety sa stretli, prekryli – a všetko
to, čo v Bohu bolo uskutočnené už od večnosti a učeníkmi prijaté vierou, sa tak mohlo
zhmotniť v ich reálnom živote a stať sa reálnou skutočnosťou a oni tak skrze vieru vstúpili
do reality Kráľovstva!

Preto Ježiš hovorí:

Choď a nech sa ti stane, ako si uveril.

(Mt 8,13)
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Inými slovami: všetko je už splnené, všetko už je darované – a je teraz na Tebe, koľko
z toho si svojou vierou aj vezmeš… Ježiš tento fakt nijako nezakrýva:

Veru, hovorím vám: Ak budete mať vieru ako horčičné zrnko a poviete tomuto vrchu: „Prejdi
odtiaľto ta!“ - prejde. A nič vám nebude nemožné.

(Mt 17,20)

dostanete všetko, o čo budete s vierou prosiť v modlitbe.

(Mt 21,22)

7 Ak ostanete vo mne a moje slová ostanú vo vás, proste, o čo chcete, a splní sa vám to.

(Jn 15,7)

Ježiš sľubuje, že dostaneme všetko, na čo si len zmyslíme – len ak máme vieru! Vieru,
ktorou prijímame dary už dávno Otcom splnené a darované!

Kde bolo, tam bolo, vystrojil raz Boh na vysokom vrchu veľkú hostinu, na ktorú zadarmo pozval
všetkých ľudí. Ľudia ale začali mudrovať: „Na vrchu? To je omyl, každý rozumný človek predsa
pripraví hostinu v dedine, v krčme!“ Vybrali sa do krčmy – tam ale nebolo nič. Vyhlásili teda
Boha za luhára a hladní a znechutení odišli na smetisko nariekať nad svojou biedou a hladom. Iní
povedali: „Zadarmo? To bude asi omyl. Neveríme, že niečo môže byť zadarmo! Taká hostina –
to musí aj niečo stáť! Poďme si teda na ňu čím skôr zarobiť! Nech nezmeškáme…“ A tak
namiesto hostiny odišli pracovať v prachu, pote a stonaní pod bremenami otrokárov. Iní si
povedali: „Hostina? Teraz? Nie je predsa čas hostín! Určite to správne malo znieť, že až o desať
mesiacov, kedy budú sviatky!“ A tak odišli preč, čakať na ten čas, kedy hostina nastane. A ďalší
sa vysmiali celej tej báchorke o hostine, ktorú predsa nikto nenašiel ani nevidel. Iba pár detí,
ktoré boli také naivné a hlúpe, že uverili báchorkám o tom, že nejaký hlupák usporiadal hostinu
teraz a dokonca na vysokom vrchu a dokonca zadarmo(!!!) sa tam len tak vybrali a vo svojej
bláznivosti prišli až na vrch, pohliadli do Tváre Boha a ich chute boli nasýtené, slzy usušené
a srdcia naplnené. A spočinuli v Bohu pre svoju bláznivú vieru, nehodnú človeka so zdravým
sedliackym rozumom…

Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva.

(Mt 18,3)

Viera ako zmena životného cieľa

Vždy ideme za tým, v čo veríme

Je zákonom, že náš život, naše konanie, k niečomu smeruje. Má nejaký cieľ. Veľký,
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malý, ale má. A je rovnako zákonom, že veľkosť tohto cieľa určuje naša viera.

Ak máme tú najmenšiu vieru na svete, potom aj naše ciele sú veľmi malé, takmer nijaké.
Človek, ktorý práve stratil sebadôveru a je v depresii, túži už len po tom, čo vidí:
„Nechajte ma tak! Ja už nič nechcem, len mať svätý pokoj. Aj tak sa mi nič nedarí, nemá
zmyslu za niečím ísť. Som unavený, chcem odpočívať. Nechajte ma!“ Je to malý cieľ.
Veľmi malý. Ale je. Primeraný viere, ktorú ten človek v srdci má.

Predstavte si, že jeho dôvera vzrastie. Zrazu sa pred ním objaví nejaká šanca a on uverí, že
má na to, aby ju získal. Napríklad dostane ponuku na zamestnanie, ktoré by sa mu páčilo.
Čo sa stane? S rastúcou vierou sa posúvajú aj jeho ciele o jednu úroveň ďalej. Teraz túži
po peknom zamestnaní, ktoré sa mu núka. Povedzme, že túži byť horárom – a hľa, práve
sa tu kdesi uvoľnil flek! Čo sa v praxi stane? Dve veci:

· Jeho zrak sa upne od toho, čo zažíva a vidí k tomu, čo nevidí, ale verí tomu. Nie
je to nijaká ohromujúca vízia, taká horáreň, ale verí, že by mu to mohlo vyjsť.

· Veci, ku ktorým smeroval doteraz, sa zrazu stávajú nedôležité. Keby mu predtým
niekto povedal: „Vstávaj!“ – odvetil by: „Nechaj ma na pokoji, ja nikam nejdem…“
Ale teraz vstáva sám od seba a pýta sa:  „Čo mám urobiť,  aby som tú prácu dostal
a splnil si tak svoju túžbu? Treba niekam ísť? Telefonovať? Písať žiadosť
a životopis? Ísť na konkurz? To je jedno, urobím hocičo, len nech to dostanem!“

Predstavme si teraz, že flek dostane. Je horárom. Práca pekná, ale náročná a ani platy nie
sú nejaké závratné… Jeho sebadôvera stúpne. Chce viac. Už nie zamestnanie, ale
napríklad vlastniť vlastný súkromný les. A zase sa všetko posúva o jednu úroveň ďalej:

· Keby mu predtým to s tým horárom nevyšlo, desne by ho to sklamalo. Ale teraz?
Teraz chce niečo viac. Ak by kvôli tomu musel zanechať horárničku, nevadilo by
mu to… Teraz už nie.

· Naopak, ak bude treba, stane sa čímkoľvek iným, aj tým, čo predtým odmietal,
stane sa pokojne obchodníkom, politikom, maklérom, čímkoľvek, nezáleží na tom –
len nech mu to splní jeho sen o bohatstve, o luxusnej vilke uprostred súkromného
lesíka…

Obrátenie ako vyvolenie si absolútneho cieľa

Predchádzajúca úvaha nám otvorila cestu k veľmi dôležitej veci a tou je zadefinovanie si
podstaty obrátenia, onej legendárnej metanoie, o ktorej hovorí Ježiš:

„Myslíte si, že títo Galilejčania boli väčší hriešnici ako ostatní Galilejčania, keď tak trpeli? 3 Nie,
hovorím vám, ale ak nebudete robiť pokánie, všetci podobne zahyniete. 4 Alebo si myslíte, že tí
osemnásti, čo na nich padla veža v Siloe a zabila ich, boli väčší vinníci ako ostatní obyvatelia
Jeruzalema? 5 Nie, hovorím vám, ale ak nebudete robiť pokánie, všetci zahyniete podobne.“

(Lk 13,2-5).
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V oboch prípadoch Ježiš používa práve ono slovo metanoia a jasne dáva najavo, bez čoho
sa spása jednoducho nekoná…

Proces obrátenia si na základe minulej úvahy môžeme zadefinovať ako:

PROCES ZMENY ŽIVOTNÉHO CIEĽA NA ZÁKLADE UVERENIA
A NÁSLEDNEJ ZMENY NÁŠHO MYSLENIA.

Bežne sú naše životné ciele sústredené na celkom blízke a pozemské ciele,  ako  sú
zdravie, pokoj, šťastie (pozemské, samozrejme) – a potom, hoci sa k tomu my, kresťania,
neveľmi priznávame, na peniaze, majetok, pekný dom, zábavu a záľuby…

NEBO – to je čosi, o čom síce vieme, ale nedá sa povedať, že by našim cieľom bolo
zrovna to, čo hovorí Pavol: „túžim zomrieť a byť s Kristom, a to by bolo oveľa lepšie…“
(Flp 1,23). Naopak, smrť je skôr tragédia, tragické odtrhnutie človeka od toho, čo miluje,
pre čo žije a čo má rád. Priznajme si to: kdesi v srdci je pre nás Nebo miestom, od ktorého
dúfame, že bude aspoň znesiteľné, ale zvyčajne v podvedomí ani trochu nepredpokladáme,
že by to tam mohlo byť napríklad o triedu lepšie, než tu, na zemi. Akosi samozrejme
cítime, že to hlavné je  tu,  na  Zemi.  Tu  žijeme svoj  skutočný život,  ten  hlavný,  tu  je  náš
skutočný domov, naša vlasť, naše srdce… Presne ako hovorí Ježiš: „kde je tvoj poklad,
tam bude aj tvoje srdce…“ (Mt 6,21). Náš poklad je tu, na zemi.

Boh je v tomto našom životnom systéme iba pomocníkom:

· OČAKÁVAME od Neho, že nám bude v týchto veciach pomáhať. Aj preto, ak
už niekto dá sláviť svätú omšu za živých, spravidla ju dá slúžiť za „zdravie a Božiu
pomoc“. Pomocou sa, samozrejme, rozumie hlavne pomoc pri dosahovaní týchto
pozemských cieľov nášho života.

· PONÚKAME Mu takisto len to, čo neohrozuje tieto naše ciele. Nerobí nám
problém pomodliť sa a v nedeľu ísť do kostola. Kvôli tomu sa nemusíme ničoho
zriekať. A ak hej, tak potom jednoducho sa nestihneme pomodliť, alebo vynecháme
kostol, pretože kolidovali s dôležitejšími, podstatnými záujmami nášho života.
Angažovať sa v Cirkvi podľa požiadaviek Ježiša Krista, prijať vo farnosti nejakú
službu,… to už spravidla nedokážeme. Vyhovoríme sa na to, že nemáme dosť
peňazí, že nemáme dosť času – inými slovami: „Sorry, Bože, ale to by sme museli
kvôli Tebe  obmedziť veci, ktoré sú zmyslom nášho života a to, uznaj, od nás predsa
nemôže nikto čakať. Ani Ty. Ak máme peňazí nazvyš, môžeme niečo prispieť na
Cirkev, ak máme nejaký voľný čas, môžeme občas niekomu pomôcť – ale viac od
nás nečakaj! Nemôžeš si predsa vážne myslieť, že sa teraz budeme kvôli niečomu
tak vedľajšiemu, ako kresťanstvo, obmedzovať, obetovať, alebo hoci i len korigovať
tieto svoje životné ciele!“ Možno sa teraz cítite pobúrene, ale započúvajte sa do
svojho vnútra, odvážne a úprimne – a práve takýto podobný hlas tam začujete!

OBRÁTENIE potom znamená, že najprv urobíme to, k čomu nás pozýva Pavol:

„Hľadajte, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha! 2 Myslite na to, čo je hore, nie na to, čo je
na zemi!”
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(Kol 3,1n).

Zrazu si uvedomíme, že tam, na obzore, sa nachádza čosi veľké. Ohromujúce. Vznešené a
krásne: Ježiš Kristus. Nebo. Božie Kráľovstvo.

A vtedy urobíme ten rozhodujúci krok.

Ako drevorubač, ktorý počas práce v lese náhle čosi v diaľke zbadá, krásnu devu, princeznú –
a odloží sekeru, zabudne na ňu i na strom, ktorému sa práve venoval a vyberie sa tam, za vidinou
v diaľke…

Alebo ako dieťa, ktoré sa hrá na pieskovisku – ale potom zrazu odloží lopatku a kýbliček a
opustí pieskovisko, pretože sa vydá za cieľmi, ktoré sú za jeho hranicami (skutočný dom,
skutočné zamestnanie, skutočná rodina,…) a pieskovisko (dovtedy stred jeho života) ho už viac
nezaujíma, zdá sa mu malé, primitívne, nudné a nehodné jeho pozornosti (k neskonalému úžasu
ostatného drobizgu, ktorý tak ďaleko ešte nedospel…).

Presne toto urobíme aj my: zrazu odložíme všetky plány, všetky sny, všetko ostatné je
zrazu zabudnuté – a my očarení hľadíme na nádheru Boha, Ženícha, ktorý v svojej kráse
stojí pred nami…

Znie to príliš poeticky? Obrazne? Dobre… Technicky sa pri obrátení deje práve toto:

· Ponajprv UVERÍME, že to, čo vidíme, je reálne. Uveríme, celým srdcom,
hlboko a bytostne, že Ježiš Kristus a Jeho Kráľovstvo je lepšie, než čokoľvek
ostatné na tejto zemi – čo je pravda.

· A za druhé, ZMYSLOM SVOJHO ŽIVOTA a životným cieľom urobíme
práve tento cieľ, presahujúci náš život nielen svojou krásou a veľkou skvelosťou,
ale aj tým, že v plnosti sa nachádza až za hranicou nášho pozemského života, za
bránou smrti.

Od tej chvíle je náš zrak upretý za hranice nášho pozemského bytia a ďaleko za hranice
času a priestoru, v ktorom sa odvíjajú dejiny Vesmíru. Znova tu rezonujeme s Pavlom
a jeho slovami:

„Veď kým sme v tomto stánku, vzdycháme pod ťarchou, lebo sa nechceme vyzliecť, ale priodiať
iným, aby život pohltil to, čo je smrteľné. 5 A to nás takto uspôsobil Boh, ktorý nám dal závdavok
Ducha. 6 Sme teda stále plní dôvery a vieme, že kým sme doma v tele, sme vzdialení od Pána; 7

lebo žijeme vo viere, a nie v nazeraní. 8 Sme však plní dôvery a radšej sa chceme vzdialiť z tela a
bývať u Pána.“

(2 Kor 5,4-8).

Následkom toho je, že od tohto okamihu už nič, nachádzajúce sa v hraniciach tohto
sveta, viac nefiguruje na listine našich cieľov. Je niečím, ponad čo hľadíme
k vzdialenejšiemu cieľu,  ktorý  je  za  jeho  obzorom.  Tam je  upretý  náš  pohľad  a  to,  čo je
medzi tým – svet – nás už až tak veľmi nezaujíma. Hej, je tu, nepopierame ho, rátame
s ním – ale už to nie je cieľ. Už je to len pláň, deliaca nás od oázy, cesta, ktorou musíme
prejsť, aby sme mohli ovlažiť svoje srdce vo vodách Života.
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Nezáleží viac na tom, čo budeme jesť (a či budeme jesť), čo budeme piť, kde budeme
bývať a ako budeme bývať (a či vôbec budeme bývať), nezáleží na tom, kde budeme
pracovať ani koľko zarobíme, nezáleží viac na prostredí, na tom s kým a ako, nezáleží viac
na trápnej zábave a iných veciach, ktorým holdujú pohania a ani na majetku, veciach,
vlastnení a podobne. Toto všetko už je vedľajšie. Záleží len na jednom: na Kristovi a Jeho
Kráľovstve. Ono dáva sprostredkovanú hodnotu všetkému ostatnému skrze otázku:
„Priblíži ma to ku Kristovi, alebo nie?“ Ak áno – chcem to, hoci by to aj boli misie medzi
ľudojedmi v divokej Amazónii. Nepriblíži ma to ku Kristovi, ba dokonca vzdiali od neho?
Potom to nechcem, nech by to aj bolo hneď vysnívané miesto generálneho riaditeľa a šéfa
správnej rady kanadských ropných ložísk (mimochodom, druhých najväčších na svete…),
či majiteľa Microsoftu.

Tento postoj je v prvom rade úplne prirodzený. Vždy konáme to, čomu veríme
a smerujeme k tomu, čomu sme uverili. Ak naozaj veríme Kristovi, potom nemôžeme
konať inak! Môže konať len podľa toho, čomu sme uverili! Práve na toto upozorňuje sv.
Ján,  keď hovorí:  „Veď všetko, čo sa narodilo z Boha, premáha svet. A tým víťazstvom,
ktoré premohlo svet, je naša viera.” (1 Jn 5,4). Všimnime si, ako pekne to korešponduje
s definíciou hriechu v Katechizme: „Ťažký hriech … Odvracia človeka od Boha, ktorý  je
jeho posledným cieľom. Pred Božou blaženosťou  uprednostňuje nejaké nižšie dobro.“
(KKC 1885). Ak si to rozpíšeme:

· HRIECH hovorí: „Bože, ja naozaj nie som presvedčený, že by život podľa
Tvojho Evanjelia bol tým najlepším riešením pre môj život. Naopak, myslím si, že
ak budem konať inak, podľa seba, bude to pre mňa lepšie. Samozrejme, to, čo bude
v mojich silách (rozumej: čo neohrozí moje vlastné, súkromné, pozemské ciele
a záujmy), to sa budem snažiť urobiť (snažiť sa! – lebo robiť niečo, o čom nie sme
vôbec vnútorne presvedčení, robiť niečo proti svojmu najvnútornejšiemu
presvedčeniu, je vždycky ťažké a náročné), isto sa budem modliť, chodiť do kostola,
budem sa snažiť byť dobrým človekom… ale viac asi nedokážem!“

· VIERA hovorí naproti tomu asi toto: „Ježišu, ja naozaj verím,  že  TY  si
nekonečne lepší, než všetky bohatstvá tohto sveta. Ja verím, že EVANJELIUM je
tým najlepším riešením pre môj život a nejestvuje nič lepšie, podľa čoho by som
mohol žiť. Samozrejme, že budem žiť PRE TEBA a PODĽA TEBA a všetko, čo by
mi v tom bránilo, alebo prekážalo, nech ide preč a basta!“

Presne to zodpovedá starozákonnej vízii hriechu ako opustenia Boha a zablúdenia od Boha
preč – na cestu za inými cieľmi, než je Boh sám.

Tomuto zodpovedá aj Ježišova jasná požiadavka:

„Tak ani jeden z vás, ak sa nezriekne všetkého, čo má, nemôže byť mojím učeníkom.“

(Lk 14,33).

Ježiš tým, myslím, myslí jednu podstatnú vec: „Zrieknuť sa“ znamená povedať: „Dobre,
už to nie je cieľ môjho života. Oddnes je to pre mňa vec vedľajšia. Mám už totiž nový cieľ
života – a tým je Ježiš!“
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Neznamená to ihneď všetko rozdať ako svätý František (hoci, ako dokazuje práve
František, občas aj hej).

Znamená to len pustiť tieto veci z rúk. Dovtedy sme sa za nimi naháňali, záležalo nám na
nich – a kým sú stále našimi cieľmi, žijeme pre ne, usilujeme sa o ne, sme na ne naviazaní
túžbou, dovtedy naozaj nedokážeme svoj život zasvätiť Kristovi a Kráľovstvu a získať tak
Život! Obrátenie znamená, že prestávajú byť objektom našich túžob. Stávajú sa
vedľajšími. Sú dobré už len ako nástroje. Tak, ako pieskovisko môže dakedy poslúžiť pri
stavbe skutočného domu – a ak nie, je pri stavbe zbytočné – podobne aj všetky tieto veci
tohto sveta, za ktorými sme sa namáhali a po ktorých sme túžili, odteraz alebo poslúžia
našej novej, kolosálnej ceste za Absolútnym Vrcholom, ktorým je naše ZBOŽŠTENIE SA
v Kristovi – alebo sa stávajú zbytočnými a nie sú viac hodné našej pozornosti…

Dobre to vidíme na onom bohatom mladíkovi z Evanjelia. Žije pre svoj majetok na
tomto svete. Večný život – to je niečo, čo by rád získal popri tom. Keď mu Ježiš
vysvetľuje, že to tak nejde, radšej opustí Ježiša – ale nedokáže ísť voči svojim skutočným
túžbam a záujmom a tie smerujú k majetku.  A Ježiš potom hovorí:

„Ako ťažko vchádzajú do Božieho kráľovstva tí, čo majú majetky!“

(Lk 18,24).

Mať „majetok“ znamená, že svoj cieľ, to, pre čo žijeme a pre čo sa namáhame, je na
tomto svete.

Naopak, „zanechať majetok“ jednoducho znamená, že ho prestaneme považovať za
niečo, na čom skutočne záleží, že prestane byť na súpise našich cieľov, prestane byť
našou životnou hodnotou.

Biblia je plná ľudí, ktorí tento krok urobili:

Ešte deň predtým by Petra nikto neprinútil opustiť loď a zamestnanie. O deň neskôr sa ale jeho
pohľad navždy uprie na Ježiša – a loďka, rybárčenie, to je zrazu okrajové, nedôležité, bez
smútku to úplne prirodzene zanechá.

To isté vidíme u Matúša (Léviho) a jeho mýtnice. Ešte včera by sa vysmial každému, kto by od
neho chcel, aby zanechal tento ťažko získaný výnosný flek, o ktorý tak dlho usiloval. Ale dnes,
dnes  spoznal  Ježiša.  On  sa  stal  jeho  cieľom,  zmyslom  jeho  života,  životnou  hodnotou.
A mýtnica? Smiešna maličkosť… A tak Matúš hodí kľúče prvému chlápkovi, kto ide okolo
a potom bez smútku nasleduje Ježiša. Vari stačí…

Otázka: „SME UŽ OBRÁTENÍ?“ preto inými slovami znie: „Je tým našim životným
cieľom, ku ktorému sme celou svojou silou upnutí a ku ktorému zo všetkých síl
smerujeme, Božie Kráľovstvo? Ježiš Kristus? Boh?“

„Počuj, Izrael, JHWH je náš Boh, JHWH jediný! 5 A ty budeš milovať JHWH, svojho Boha, celým
svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou silou. 6 A tieto slová, ktoré ti ja dnes prikazujem,
nech sú v tvojom srdci, 7 poúčaj o nich svojich synov a sám uvažuj o nich, či budeš sedieť vo
svojom dome, či budeš na ceste, či budeš ležať alebo stáť. 8 Priviaž si ich ako znamenie na ruku,
nech sú ako znaky medzi tvojimi očami, 9 a napíš si ich na veraje svojho domu a na dvere.”
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(Dt 6,4–9)

Krajná viera ako podmienka zbožštenia

Okrem odvahy nasledovať Ježiša „kamkoľvek ide“ (Zjv 14,4) má požiadavka krajnej
dôvery a krajnej lásky ešte jeden dôvod – a je ním samotné zbožštenie:

Milosťou Krstu "v mene Otca i Syna i Ducha Svätého" sme  pozvaní mať účasť na živote
Najblaženejšej Trojice, už tu  v temnote viery, i po smrti vo večnom jase.

(KKC 265)

Lenže čo iné je spoločenstvo „Najblaženejšej Trojice“, než spoločenstvo bezhraničnej
a dokonalej lásky, ktorou sú Otec, Syn a Duch zjednotení a z ktorej pramení blaženosť
Trojice?

Byť zbožštený znamená vstúpiť do tohto života bezhraničnej a bezpodmienečnej lásky.
A viete si takúto lásku, takéto úplné a bezpodmienečné darovanie sa predstaviť bez
podobne bezhraničnej, bytostnej dôvery?

Schéma fungovania človeka

Na lepšie pochopenie fungovania viery v našom živote si teraz predstavme takúto schému:

1. krok INFORMÁCIA
2. krok VIERA
3. krok IDENTITA, pohľad na seba
4. krok VZŤAHY
5. krok SKUTKY

Faktom je, že základom pre náš život je informácia. Je to odpoveď, ktorú si dávame na tie
najzákladnejšie životné otázky: KTO SOM? KAM SMERUJEM? ČO CHCEM A NA
ČO MÁM? a možno ešte zopár ďalších.

Aby sme neostávali len v rovine teoretickej, predstavte si normálneho učňovkára, ktorý Boha
nepozná, žije normálnym životom bežného mladého človeka. Jeho odpovede na tieto otázky (aj
keď si ich možno ani neuvedomuje, pretože sú hlboko v jeho srdci a nikdy ich nahlas nevyslovil)
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sú nejaké takéto:

Kto som? Nič… Malý, bezvýznamný
človiečik kdesi v mase
ostatných…

Kam smerujem Nikam… nejako prežiť…

Čo chcem a na
čo mám?

Vyštudovať za lesného
robotníka a potom nejako
prežiť, založiť rodinu, kúpiť si
ojazdené auto… možno ísť
zarobiť niekam do
zahraničia…

Čo myslíte, bude toto vnútorné presvedčenie ovplyvňovať jeho postoj ku škole, ku predmetom
ako slovenčina, či dejepis? Ovplyvní jeho správanie? Samozrejme…

A teraz si predstavte, že príde jeho bohatý strýčko z Ameriky a urobí mu takúto ponuku: odkáže
mu celú svoju exkluzívnu kliniku plastickej chirurgie s ročným pravidelným príjmom $ 25 000
000 pod podmienkou, že jeho synovec absolvuje lekársku fakultu na Harvarde (štúdiá aj všetko
s tým súvisiace mu strýčko, samozrejme, zaplatí). Predstavte si, že synovec mu uverí. Uverí tejto
informácii. Ako sa zmení jeho pohľad na seba samého, jeho identita:

Kto som? Šťastný človek so skvelou
budúcnosťou!

Kam smerujem K neuveriteľne luxusnému
životu niekde na Floride!

Čo chcem a na
čo mám?

Vyštudovať Harvard a tak sa
naplno zmocniť svojej životnej
šance!

Čo myslíte, zmení toto jeho nové vnútorné presvedčenie, nová viera, jeho postoj ku škole, ku
štúdiu, ku predmetom ako slovenčina, či dejepis? Ovplyvní jeho správanie? Jeho vzťah ku
kamarátom? Večerné flákanie sa po ulici? Hádajte…!

Ale teraz si predstavte, že po 1. ročníku na Harvarde mu pri rutinnom screeningu diagnostikujú
AIDS a perspektívu najviac pár mesiacov života. On tejto informácii uverí, prečo by nemal? Ako
sa zmení jeho pohľad na seba, jeho sebaidentita?

Kto som? Chodiaca mŕtvola…

Kam smerujem Nikam…

Čo chcem a na
čo mám?

Nič… všetko je v ťahu, všetko
sa skončilo. Nemám žiadnu
perspektívu…

Čo myslíte, zmení toto jeho nové vnútorné presvedčenie, nová viera, jeho postoj ku škole, ku
štúdiu? Ovplyvní jeho správanie? Jeho vzťah ku kamarátom? Objavia sa vari aj nejaké problémy,
ako depresie?

A teraz si znova predstavte, že po troch týždňoch mu lekári oznámia, že to bol omyl, že v
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skutočnosti je úplne zdravý – a o dva týždne ho čakajú skúšky z 2. ročníka. Čo sa stane? Čo sa
udeje s jeho depresiou? S postojom ku štúdiu?

Takže 4 krát sa úplne zmenil celý model správania sa nášho človeka – len na základe toho, že
skutočne, bytostne, naozaj UVERIL informácii, ktorú dostal – a ktorá dokonca v jednom prípade
ani nebola pravdivá!!!

Presne takto funguje náš život: Najprv je nejaká informácia, ktorej uveríme. Hneď, ako jej
uveríme, zmení sa náš pohľad na nás samotných, na svet, na život, na všetko… A tento
nový pohľad potom úplne samozrejme ovplyvňuje naše vzťahy k ľuďom a veciam naokolo
– i k nám samotným! – a následne aj naše skutky. Konanie, ktoré je v súlade s našou
hlbokou vierou, nám ide prirodzene a ľahko. Konanie, ktoré jej odporuje, ale ide ťažko,
náročne a nedarí sa. Prečo? Pretože konáme niečo, čo je proti nášmu najhlbšiemu
presvedčeniu.

Preto sa toľko „kresťanov“ sťažuje, že žiť podľa Evanjelia je ťažké. Nedivím sa. Väčšina
„kresťanov“ má iba kresťanskú mienku, názor… ale nie vieru. V hĺbke veria v niečo iné. Ak by
to tak nebolo – ako by mohli považovať smrť, návrat domov, za tragédiu, plakať a nariekať?
A predsa to robia – pretože vo vnútri veria niečomu úplne inému. Vo vnútri naďalej veria tomu,
čo im dal svet a nie Boh. A preto žiť podľa Evanjelia im pripadá strašne náročné a ťažké, pretože
to znamená žiť a konať proti ich najhlbšej viere a najhlbšiemu presvedčeniu!

Proces obrátenia, uverenia, teda musí začať na prvom stupni tejto schémy. Začína
informáciou.
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0. krok obrátenia – „SOM HRIEŠNIK“ a mám
problém…

Tri otázky na začiatku obrátenia

Na to, aby niekto radikálne zmenil svoj život, potrebuje zodpovedať na tri dôležité otázky:

· POTREBUJEM TO? Naozaj sa potrebujem obrátiť? Slovensko je plné
„dobrých ľudí“, áno, dokonca „dobrých kresťanov“, ktorí žijú dobre
a spravodlivo, chodia do kostola, modlia sa, nikomu nerobia zle, občas
niekomu pomôžu – prečo by potrebovali obrátenie? Načo? Veď oni sú
v pohode, nie? Obrátiť sa potrebujú pohania, zločinci a tak, nie oni!

· DÁ SA TO? Je v našich silách niečo podobné uskutočniť?

· A AK HEJ – AKO NA TO? Ako to vlastne urobiť, ako sa vlastne v praxi
obrátiť?

Na druhú otázku odpovedá Ježiš, keď nás k obráteniu pozýva. Boh isto vie, čo sa dá
a čo nie. Nevolal by nás k niečomu, čo by bolo nad naše sily, nemyslíte?

Na tretiu otázku si odpovieme v nasledujúcich kapitolách.

Ostáva teda len tá prvá, najdôležitejšia: POTREBUJEME TO? Mnohí, ktorí čítate
tieto slová, odmalička veríte v Boha. Máte „na poriadku“ všetky sviatosti. Denne sa
modlíte, naozaj a úprimne. Chodíte do kostola. Spievate v spevokole v kostole, alebo
miništrujete. Chodíte na stretká a čítate Bibliu. Potrebujete obrátenie? Alebo stačí
„vytrvať“ v dobrom až „do konca“ a potom byť zaslúžene odmenení spásou? Ako to je?

Spravodliví a hriešnici

Slovo „som hriešnik“ v nás nevyvoláva dobrý pocit. My predsa nie sme žiadni zločinci.
Nie sme síce ani dokonalí, ale na druhej strane to sú len také maličkosti: občas
vybuchneme, občas nám pri modlení ujdú myšlienky… ale inak, v zásade, sme v pohode.
Sme dobrí, spravodliví, zbožní ľudia a teda akosi právom očakávame, že po smrti, pri
Súde, Boh ocení tieto naše kvality a po práve nás odmení spásou.

Načo by však potom bola potrebná inštitúcia „Spasiteľa“, čiže „Záchrancu“? My predsa
nepotrebujeme záchranu, potrebujeme len spravodlivé ocenenie našich kvalít a našej
spravodlivosti. Ak Boh nie je slepý a zaujatý, tak musí uznať, že napriek všetkým malým
kazom a slabostiam sme ľudia prevažné a v zásade dobrí a teda hodní odmeny. Spasiteľ je
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možno dobrý pre zločincov, pohanov, neznabohov, to áno, to naozaj sú hriešnici – ale my
k nim nepatríme. My sme dobrí, slušní kresťania, ktorí pravidelne chodíme do kostola
a Boha si ctíme a modlíme sa k Nemu!

To, samozrejme, nie je nič nové pod Slnkom. Už spred dvetisíc rokov čítame Lukášov
postreh:

1 Približovali sa k nemu všetci mýtnici a hriešnici a počúvali ho. 2 Farizeji a zákonníci šomrali:
„Tento prijíma hriešnikov a jedáva s nimi.“

(Lk 15,1n)

Už vtedy sa ľudia delili na dve skupiny: na hriešnikov, ktorí od Ježiša očakávali
záchranu, a na spravodlivých, ktorí od Ježiša očakávali uznanie a ocenenie ich
vlastných kvalít.

Problém je v tom, že Ježiš hovorí:

Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov.

(Mt 9,13)

Prečo nevolá spravodlivých, vysvetľuje Pavol, keď píše:

23 veď všetci zhrešili a chýba im Božia sláva.

(Rim 3,23)

Spravodlivých jednoducho niet…

Spravodlivý

Pre pochopenie je potrebné, samozrejme, najprv pochopiť, čo znamená „byť spravodlivý“.
V starozákonnom vnímaní to znamená „byť dokonalý“, úplne podľa Božích predstáv.
Ak teda predstavou Boha je, že by sme mali byť ako Boh, dokonalí ako On (Mt 5,48),
naozaj zbožštení, plní Ducha – tak potom naozaj „spravodlivého“ na svete niet.

Hriešnik

Odtiaľ aj hebrejský význam slova hriech ako „zablúdenia“, minutia cieľa. „Hriešnik“
neznamená nutne „zločinec“, aj keď aj o tom by sa dalo veľa hovoriť. Hriešnik znamená
„zablúdenec“. Niekto, kto nie je tam, kde má byť, nie je tým, čím má byť – a preto
nutne potrebuje záchrancu, ktorý ho nájde a privedie do cieľa. Potrebuje Spasiteľa:
Ježiša Krista. Ježiš hovorí o hriešnikoch presne v tomto zmysle:
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Ak má niekto z vás sto oviec a jednu z nich stratí nenechá tých deväťdesiatdeväť na púšti a nepôjde
za tou, čo sa stratila, kým ju nenájde? 5 A keď ju nájde, vezme ju s radosťou na plecia, 6 a len čo
príde domov, zvolá priateľov a susedov a povie im: „Radujte sa so mnou lebo som našiel ovcu, čo
sa mi stratila.“

(Lk 15,4–6)

Podobne Peter:

15 Opustili priamu cestu a zablúdili, nasledovali cestu Balaama z Bosoru, ktorý si obľúbil odplatu
za neprávosť.

(2 Pt 2,15)

Naša situácia

A teraz sa vžime do tejto situácie!

Stojíme tu ako ľudia, ktorí ešte ráno nevedeli čítať, ani písať – a poobede majú viesť
diplomatické rokovania medzi Iránom a Izraelom a vzájomnom odzbrojení! Čo by sme v takejto
situácii potrebovali? Potrebovali by sme ZÁCHRANCU, niekoho, kto by nás v tej kaši
zachránil!

O čo viac, keď nás Boh volá na post svojich synov a dcér, na post svojich vyslancov! Keď
nás volá do sveta, o ktorom ani netušíme, do života, ktorý si na začiatku nevieme ani
predstaviť – okrem vágneho, ale lákavého vedomia, že je atraktívny a božský…!

V tomto smere sme naozaj absolútne nekompetentní. Sám Ježiš na to naráža, keď
hovorí:

Hovoríme o tom, čo poznáme, a svedčíme o tom, čo sme videli, a neprijímate naše svedectvo. 12 Ak
neveríte, keď vám hovorím o pozemských veciach; akože uveríte, keď vám budem rozprávať o
nebeských? 13 Nik nevystúpil do neba, iba ten, čo zostúpil z neba, Syn človeka.

(Jn 3,11–13)

Biblia potvrdzuje:

18 Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Boh, ktorý je v lone Otca, ten ňom priniesol zvesť.

(Jn 1,18)

Táto ľudská nekompetentnosť je tak veľká, že Ježiš musí dôrazne povedať:

Ani sa nedávajte volať Učiteľmi, lebo len jediný je váš Učiteľ, Kristus.

(Mt 23,10)
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To nie je nejaké obhajovanie „exkluzivity“ zo strany Ježiša. To je obyčajné konštatovanie:
ON JEDINÝ vie, o čom hovorí a kam vedie cesta, nikto iný. Preto OKREM NEHO niet
nikoho, kto by mohol kompetentne niečo ohlasovať, alebo vyučovať.

Táto nemohúcnosť, nekompetentnosť a neschopnosť človeka je potom v Biblii
zmieňovaná vždy znova a znova:

26 Tak aj Duch prichádza na pomoc našej slabosti, lebo nevieme ani to, za čo sa máme modliť,
ako treba; a sám Duch sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychmi. 27 A ten, ktorý skúma
srdcia, vie, po čom Duch túži: že sa prihovára za svätých, ako sa páči Bohu.

(Rim 8,26n)

Každý, kto pácha hriech, je otrok. 35 A otrok neostáva v dome navždy; navždy ostáva syn. 36 Až keď
vás Syn vyslobodí, budete naozaj slobodní.

(Jn 8,34–36)

3 Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde
som ja.

(Jn 14,3)

12 Ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to nezniesli. 13 Keď príde on, Duch pravdy,
uvedie vás do plnej pravdy, lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť, čo počuje, a
zvestuje vám, čo má prísť.

(Jn 16,12n)

12 A preto moji milovaní, ako ste vždy poslúchli, a nielen v mojej prítomnosti, ale oveľa viac teraz v
mojej neprítomnosti, s bázňou a chvením pracujte na svojej spáse. 13 Veď to Boh pôsobí vo vás, že
aj chcete aj konáte, čo sa jemu páči.

(Flp 2,12n)

5 Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa
nemôžete nič urobiť. 6 Ak niekto neostane vo mne, vyhodia ho von ako ratolesť a uschne.

(Jn 15,5n)

18 A my všetci s odhalenou tvárou hľadíme ako v zrkadle na Pánovu slávu a Pánov Duch nás
premieňa na taký istý, čoraz slávnejší obraz.

(2 Kor 3,18)
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Nepotrebujeme pomocníka, ani oceňovateľa, ale záchrancu!

· BYŤ SPASENÝ znamená byť zbožštený. Nie „vlastniť“ nejaký Raj,
v ktorom budeme žiť takí, akí sme. Znamená to „stať sa“ ako Boh, byť ako
On, premeniť sa.

· JEDINÝ, kto v nás môže túto premenu uskutočniť, je Ježiš a Jeho
Duch. On je naozaj ZÁCHRANCA, Spasiteľ – a ak chceme byť spasení,
musíme si uznať, že sme hriešnici a potrebujeme Ježiša, aby nás zachránil
pred úplným nezdarom na Ceste spásy tým, že za nami príde, ujme sa nás
a vo svojom náručí nás odnesie až tam, kde je Trón Jeho Otca.

· ŽIADNA vlastná snaha na to nikdy stačiť nebude.  Bez  priznania  si
hriešnosti – čiže zablúdenosti a nekompetentnosti, slabosti, neschopnosti,
nemohúcnosti – sa nikdy nedostaneme ďalej, než na hranicu v zásade dobrého
človeka, nie však Božieho syna, či dcéry. Platí to, samozrejme, aj v oblasti
pastorácie: ŽIADNE pastoračné a evanjelizačné plány, žiadne inštitúcie,
plánovanie, ani štúdium nikdy nenahradia Ducha Svätého a Božiu moc.
O skautingu a duchovnej výchove v ňom to platí úplne rovnako. Princíp je
všade ten istý.

Naučte sa byť hriešnikmi!

Samozrejme, nie v tom zmysle, že sa začneme učiť konať zlo. Ale musíme sa nimi
naučiť byť v tom zmysle, že si prestaneme klamať sami seba a priznáme si, že nimi
sme.

Svět ztratil cit pro hřích. Žertuje o něm, jako by byl nejnevinnější věcí na světě. Ochucuje a
nazdobuje pojmem hříchu své výrobky a podívané, aby byly přitažlivější. O hříchu, i o těch
nejtěžších hříších, mluví mazlivě, jako o bříšcích, slabůstkách, které dodávají na „originalitě"
člověku, jenž se jich dopouští... Už se ho nebojí. Má strach ze všeho kromě hříchu … Tento stav
„okolí" má hrůzný vliv i na věřící, jakkoli se právě oni snaží žít podle evangelia. Ukolébává jejich
svědomí jako jakási duchovní anestezie. Je to narkóza hříchem. Křesťané už nepoznávají svého
pravého nepřítele - pána, který je zotročuje - neboť jejich klec pozlatil. Mnozí z těch, kdo o hříchu
mluví, o něm mají naprosto neodpovídající představu. … V současnosti se veškeré síly místo na
osvobození od hříchu soustředí na osvobození od výčitek z hříchu; místo boje proti hříchu se bojuje
proti pojmu „hřích". Děje se právě to, co v jiných oblastech života bývá považováno za nejhorší:
problém se popře místo toho, aby se řešil, zlo se zahání a zakrývá místo toho, aby se odstranilo. Je
to podobná situace, jako když si člověk myslí, že smrt vymýtí, pokud na ni nebude myslet, nebo jako
když se snaží srazit horečku a nedbá na nemoc, jejímž příznakem horečka je. Svatý Jan pravil, že
tvrdíme-li, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe a děláme z Boha lháře (srov. l Jan 1,8-10).

(Raniero Cantalamessa)

To, čo sa musíme naučiť, je priznanie si vlastnej slabosti. Priznať si, že sme hriešnici.
Prestať sa opierať o seba a o svoje schopnosti a zásluhy a kvality a oprieť sa konečne
o Ježiša Krista. Konečne sa Mu zveriť. Konečne namiesto toho, aby sme to skúšali bez
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Neho, začať klásť väčší dôraz na to, aby sme boli v Ňom a On v nás. Vyznať, naozaj
a hlboko, že bez Neho vskutku nemôže nič, ale vôbec nič urobiť. Bez Neho – nielen
bez myšlienok na Neho, bez modlitieb k Nemu, bez viery v Neho – ale vyslovene
a doslovne bez Neho, bez spočívania v Ježišovi Kristovi, bez Jeho Ducha, nič nezmôžeme.
Sme úplne a bezo zbytku závislí na Ňom a odkázaní na Neho. Ak by našou ambíciou
nebolo Nebo a zbožštenie – tak budiž. Peklo a nakoniec aj svet, v ktorom žijeme, je
svedkom toho, že ako-tak sa to dá aj bez Boha. Ale zbožštenie a spása nie. Tam niet
žiadnej alternatívy. V Bohu a skrze Boha – alebo vôbec!

Ak ste vo svojom živote nedostatočne uvažovali o úplnej opustenosti a bezmocnosti osoby
symbolizovanej márnotratným synom, mali by ste si prejsť dvanástimi krokmi Anonymných
alkoholikov. Mnohí duchovní spisovatelia správne predpokladajú, že úplná opustenosť, ktorú tieto
kroky odrážajú, je vlastne duchovný stav všetkých ľudí... Ježiš vyžaduje, aby sa jeho nasledovníci
kajali takým spôsobom, že si priznajú bezmocnosť nad hriechom a neschopnosť spasiť sa.

(Benedict Groeschel)

Musíme sa konečne prestať vykrúcať a priznať si to: sme hriešnici. Sme bezmocní
ako malé deti. Pozvanie, ktoré sme dostali, je nad ďaleko naše sily. Potrebujeme nie
niekoho, kto by uznal naše kvality, pretože na tejto Ceste žiadnych niet! Aj keby sme boli
čnostní ako Cato a múdri ako Sokrates – čo z toho? Ani najdokonalejší človek nie je nikdy
viac, než človek! Našou ambíciou však je byť ako Boh. Byť zbožštení! Ako by sa to dalo
vlastnými silami? To nejde! Ani vo sne.

Potrebujeme preto skutočného záchrancu. Spasiteľa. Niekoho, kto nás vytiahne z našej
bezvýchodiskovej situácie, v ktorej naše túžby nekonečne prekračujú naše možnosti
a schopnosti. Potrebujeme niekoho, komu sa môžeme zveriť, úplne odovzdať a povedať
Mu: „Tak, O.K. Ty, Pane, si ten múdry, Ty vieš, kadiaľ vedie Cesta, Ty máš Moc
premeniť nás – tak nás teda veď!“ Toto nie je nejaké „ponižujúce podriadenie sa“ otroka
svojmu pánovi. Je to celkom normálny vzťah malého synčeka k svojmu veľkému,
skúsenému Otcovi. Je to celkom normálny postoj malého negramotného prváčika voči
svojmu veľkému Učiteľovi. Stroskotanca a bezmocného voči svojmu láskyplnému,
krásnemu a skvelému Záchrancovi a Vykupiteľovi.

Kým si toto neuvedomíme, nepriznáme, kým takto nepristúpime k Ježišovi, ťažko sa
na nás uskutoční čo i len niečo z toho, čo Ježiš sľubuje.

Aká škoda, že dnes je Slovensko plné spravodlivých a dobrých katolíkov, prebudených
charizmatických kresťanov, dobrých a poctivých kňazov, dokonalých a až božsky
neomylných biskupov (o farároch ani nehovorím) – ale len kde-tu narazíte na skutočného
hriešnika, ktorý sa v hlbokom vedomí svojej krehkosti a neschopnosti zveruje do rúk
Ježiša Krista!

Cirkev, ktorá zahrnuje vo svojom lone hriešnikov, svätá a zároveň vždy povinná očisťovať sa,
ustavične sa oddáva pokániu a obnove.

(Lumen Gentium 5)
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Dôvodom je fakt zbožštenia

Kresťanský život nie je o tom, že ak teraz budeme dobrí a slušní, tak potom, po smrti, nás
Boh ako mávnutím čarovného prútika premení na úplne iných ľudí. To by bolo v rozpore
s našou slobodou a zvrchovanosťou.

Naopak, podstatou kresťanstva je to, že sa už tu a teraz, v spolupráci s Bohom
a v Božej moci, meníme na Božích synov a dcéry, stávame sa dokonalí ako Boh – aby
sme mohli potom ostať s Bohom naveky. Presne ako to naznačujú dva výroky v Biblii:

18 A my všetci s odhalenou tvárou hľadíme ako v zrkadle na Pánovu slávu a Pánov Duch nás
premieňa na taký istý, čoraz slávnejší obraz.

(2 Kor 3,18)

On im povedal: „Usilujte sa vojsť tesnou bránou, lebo hovorím vám: Mnohí sa budú pokúšať vojsť,
a nebudú môcť. 25 Keď hospodár vstane a zatvorí dvere a vy zostanete vonku, začnete klopať na
dvere a volať: „Pane, otvor nám!“ A  on  vám  povie:  „Ja  neviem,  odkiaľ ste!“ 26 Vtedy začnete
hovoriť: „Jedli sme s tebou a pili, na našich uliciach si učil.“ 27 Ale on vám povie: „Ja neviem,
odkiaľ ste; odíďte odo mňa všetci, čo pášete neprávosť!“ 28 Tam bude plač a škrípanie zubami, až
uvidíte, že Abrahám, Izák, Jakub a všetci proroci sú v Božom kráľovstve, a vy ste vyhodení von.

(Lk 13,23–28)

Lenže bez Ježiša, bez Ducha Svätého, bez Božej Moci, na tejto Ceste nikdy neuspejeme.
Možno sa kúsok zdokonalíme (ale to sa deje málokedy), ale nezbožštíme sa! Všimnime si,
v tom druhom výroku nejde o to, že by títo ľudia netúžili po spáse. Túžili po nej. Poznali
Ježiša Krista a aj Mu dosť verili. Považovali sa za dobrých, za Jeho priateľov. Ani vo sne
si nepripustili, že by aj oni mohli byť hriešnikmi. Že by potrebovali obrátenie
a zachránenie. Nie. Oni boli predsa v pohode. Oni len jednoducho čakali, kedy Ježiš príde
a ocení ich: „Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad
mnohým: vojdi do radosti svojho pána.“ (Mt 25,21). Preto nikdy na Cestu s Ježišom
nevykročili. Potom zomreli – brána sa zatvorila – a oni šokovane zistili, že sú stále vonku!

Naopak – Ján Mária Vianney a zástup jednoduchých pustovníkov púšte – a nakoniec aj
sami apoštoli, že? – sú dôkazom toho, že ak si uznáme svoju hriešnosť, svoju slabosť, ak
prídeme k Ježišovi ako ku Spasiteľovi, ak sa Mu otvoríme a naozaj spočinieme v Kristovi
ako našom Vodcovi a Učiteľovi – potom ani IQ, ani vedomosti, ani doktorské tituly, nič
z toho nehrá podstatnú úlohu.

Môžeme oželieť všetko – ale nie zotrvávanie v Ježišovi a v Jeho Duchu. Nie
o vedomostiach, nie o modlení sa, nie o doktorátoch, nie o rafinovaných pastoračných, či
duchovných programoch, ani o ničom inom okrem jedného platia Ježišove slová:

5 Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa
nemôžete nič urobiť. 6 Ak niekto neostane vo mne, vyhodia ho von ako ratolesť a uschne.

(Jn 15,5n)
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1. krok obrátenia – INFORMÁCIA

Prvá a podvedomá predstava Boha

Prvá predstava o Bohu sa tvorí už od najranejšieho detstva. Dieťa si totiž prvú predstavu
Boha tvorí na obraz svojich rodičov a na obraz pomerov, ktoré zažíva v rodine a vo
svojom okolí. A korene vnímania rodičov a sveta sa formujú v čase od počatia cez
narodenie až do obdobia troch rokov, kedy sa toto najdôležitejšie obdobie života človeka
končí.

Táto predstava je nutne pokrivená nedostatkami rodičov.  Výsledkom  je démonická
predstava Boha, ktorá sa ukladá do nášho podvedomia a ktorá s Bohom v podstate má len
veľmi málo spoločného.

Neskoršia naučená predstava o Bohu

Tá sa tvorí podstatne neskôr vplyvom čítania Biblie, vyučovania náboženstvu doma
a v škole, prípravy na sviatosti… Má nasledovné znaky:

· je spravidla povrchná a iba na úrovni rozumu a vedomostí;

· veľmi často je tragicky neúplná a detsky deformovaná, keďže u mnohých
„katolíkov“ náboženská výchova v podstate skončila vo veku 7 rokov 1. sv.
prijímaním (birmovka – to bol potom často iba formálna a nič neriešiaca
výnimka z pravidla a ňou u väčšiny „katolíkov“ náboženské vzdelávanie
definitívne skončilo)

V praxi sa to potom prejavuje tým, že:

· na jednej strane vieme „odrecitovať“ naučené vedomosti o tom, kto je Boh;

· na druhej strane o našom skutočnom vzťahu s Bohom rozhoduje naše
podvedomie, v ktorom ale pevne sídli démonická predstava o Bohu – často
vôbec nerozoznaná, potlačená a nepoznaná…
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Démonická predstava o Bohu

1) Vyžadujúci, náročný a preťažujúci boh výkonu:

Vznik: od malička od nás svet niečo vyžaduje: rodičia, škola, zamestnanie… spravidla to, čo
nám nariaďujú, nie je ani príjemné, ani ľahké. Sme zvyknutí, že ak chceme získať odmenu
(cukrík, dobrá známka, výplata), musíme najprv podať výkon a splniť nepríjemné nároky
a príkazy.

Obraz je ešte viac zosilnený pseudokresťanskou výchovou, ktorá namiesto toho, aby človeka
najprv priviedla ku skúsenosti živého Boha a k spoločenstvu s Duchom svätým6, iba moralizuje,
Ježiša nahrádza „kresťanskými hodnotami“7 a kladie na ľudí bremeno, ktoré bez tejto skúsenosti
a bez sily Božieho Ducha nie je možné niesť. Dostojevskij sa o takejto snahe vyslovuje veľmi
trefne v hlavnej myšlienke diela Idiot: samotný mravný zákon evanjelia bez prítomnosti živého
Krista by bol číra ilúzia, ktorá vedie k šialenstvu.8

Aby som pred týmto Bohom obstál, musím pracovať a podávať výkon, musím si Nebo
zaslúžiť svojou prácou a námahou. Boh má na mňa nároky a nikdy si nemôžem povedať,
že som urobil pre Boha dosť. Dokonca ak by som mal splniť všetky božie nároky, tak by
som musel asi zanedbať zamestnanie, rodinu, určite záľuby a zábavu – na to jednoducho
nie je čas!

2) Trestajúci a odsudzujúci boh:

Vznik: Trest za priestupok je denná skúsenosť: od často veľmi nešťastnej „výchovy“ v rodine
(ktorej jediným cieľom je, aby mali rodičia od detí čo najviac pokoja a nesleduje inak žiadnu
koncepciu, či cieľ) cez školu, zamestnanie až po štát so svojim policajným a súdnym aparátom.

Ešte posilnený výchovou typu: „Nerob to! Ježiško to vidí!“ a prezentáciou Boha ako trestajúceho
sudcu, nemilosrdne zvrhávajúceho hriešnikov do pekla a „optimistickým“ pohľadom typu:
„Bože, čo som urobil, že ma takto tresceš?“ a pod.

Boh je ten, ktorý všetko sleduje, všetko zaznamenáva, každému to spočíta a každý bude
musieť odpykať trest za to, čo vykonal. „Božie mlyny melú pomaly, ale isto“ a „na
každého raz príde“. Ak chcem pred týmto bohom obstáť, musím sa usilovať bezchybne
dodržiavať všetko, čo prikázal. Boh ma neustále sleduje a určite ma potrestá za každý
hriech, ktorým sa voči nemu previním.

6 „Cieľom evanjelizácie je pomôcť jednotlivcovi osobne poznať Ježiš Krista. Každý človek, ktorý je evanjelizovaný, by nemal
len vedieť o Ježišovi Kristovi, alebo byť o ňom informovaný z kníh. Božieho Syna by mal poznať ako Osobu, s ktorou sa
stretáva vo viere, nádeji a láske." (Kardinal Francis Arinze, The Essence of Evangelization – in CHD)

7 „Je obrovskou chybou cirkví, keď hovoria najmä o hodnotách. V evanjeliu sa nikdy neobjavuje pojem ,hodnoty'... Keď
rozpráva o pokladoch v nebi, Kristus nehovorí o ,hodnotách', ale o ,Najvyššom Dobre' - o samotnom Bohu ako o osobnej
skutočnosti" (kardinál Frans Herman Groer, From Values to Reality, 30 Days 5/1993 – in CHD)

8 in ZJK.
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3) Vzdialený a nekonkrétny boh – manipulátor:

Vznik: od malička sme si zvykli, že rodičia ani iní ľudia nemôžu byť stále s nami. Majú aj iné
povinnosti a my sme často museli ostať sami, bez ich opory. A spravidla práve vtedy, keď sme
mali skutočný problém (napr. šikan v škole), boli nedostupní a museli sme si pomôcť sami. Tiež
nás často vôbec nechápali (hlavne v puberte – aspoň sa nám to tak zdalo) a často sme sa cítili
nimi jednoducho ovládaní a manipulovaní.

Predstava je ešte viac zosilnená obrazmi Boha ako „deduška na oblaku“ – starý (= nerozumejúci
mladému človekov) na obláčku (= ďaleko, mimo bežného ľudského života a jeho starostí)

Boh je „tam hore“ na nebi. Je príliš ďaleko od nás, ľudí. Možno si ma tu, dole, v tej mase
ľudí, ani veľmi nevšíma. Má nakoniec na starosti celé ľudstvo. A možno „tam hore“ ani
dobre nechápe, čo to vlastne znamená byť človekom a žiť tu, dole, na zemi. Ak
potrebujem jeho pomoc… no, iste nezaškodí poprosiť ho v modlitbe o pomoc, ale
nakoniec si človek spravidla aj tak musí pomôcť sám.

Boh je skôr ako nejaký riaditeľ a správca sveta. Jednotlivci ho možno ani veľmi
nezaujímajú – hlavne keď svet funguje, ako má.

4) Skúpy a obmedzujúci boh smútku a smrti:

Vznik: Nikto nám nemohol dať všetko, po čom sme túžili. Obmedzovanie sa a nedostatok (či už
skutočný, alebo len vzhľadom na naše prehnané túžby) bol našou bežnou skúsenosťou.

Ešte posilnené praxou rôznych deviatníkov a iných ľudových pobožností, ktoré človeka vopred
presviedčajú o tom, že ak nebude najmenej deväť dní žobrať o nejaký dar od boha, nedostane
ho…

Boh ľudí obmedzuje svojimi príkazmi a zákazmi. Keby sme mali žiť iba podľa Evanjelia,
tak to by sme si vlastne ani nikdy nič neužili. To by sme museli byť stále smutní a len sa
kajať za hriechy a stále len odriekať modlitby a ani nikam nechodiť a nič… Kresťania, to
sú takí vážni a smutní ľudia, nad všetkým sa len pohoršujú a na všetko len zvolávajú božie
tresty…

A keď od Boha predsa len niečo chcem, tak to od neho musím strašne dlho prosiť a žiadať
a postiť sa a modliť – a aj tak nemám istotu, že mi to boh dopraje. Boh zvyčajne
kresťanom veľa nedopraje – skôr chudobu a odriekanie…

5) Slabý a senilný boh – „Dedo Mráz“:

Tento obraz Boha je trošku zvláštny a, myslím, stojí mimo štyroch základných modelov.

Vznik: Ako reakcia na pomery, keď sú už príliš ťažké na to, aby sme ich akceptovali. Ak sa
situácia okolo nás stáva neúnosne zlou a z toho plynúca predstava Boha neznesiteľnou, môže sa
stať, že si ako formu protestu vytvoríme predstavu boha, ktorý je presným opakom.

Alebo môže vzniknúť aj ako reakcia na slabú výchovu, kedy rodičia všetko prepáčia, nikdy
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dieťaťu nič nevyčítajú, vždy sa ho vo všetkom zastávajú…

Boh je strašne dobrý. On sa na mňa nikdy nehnevá. On ma chápe. On vie, že som, aký
som a on mi to vždy odpustí. Vždy už nado mnou nejako zavrie oči, pochopí ma…
V podstate si môžem robiť, čo chcem a mať vždy istotu, že boh mi to nakoniec odpustí
a zase ma príjme k sebe. Veď je tak strašne dobrý!

Výsledný obraz má v sebe niečo pravdy – ale na druhej strane robí z Boha senilného deduška,
ktorý sa nechá „ukecať“ našimi modrými očami, cez ktorého nám všetko prejde a ktorý je
zredukovaný na akúsi bútľavú vŕbu, do ktorej sa môžeme vyrozprávať a uľahčiť si tak. Takýto
boh sa potom stáva súčasťou kresťanstva, zredukovaného na folklór. Najlepšie takéhoto Boha
dokáže charakterizovať veta Douglasa Adamsa: „Prevažne neškodný…“

Čo v nás tieto predstavy spôsobujú?

Tieto predstavy o Bohu sú zakorenené v podvedomí každého človeka. Spravidla je naša
osobná predstava o Bohu mixom viacerých týchto predstáv dohromady, zvyčajne ale
jedna z nich je taká dominantná, hlavná.

Ak si túto falošnú, démonickú predstavu Boha neuvedomíme, ak ju neobjavíme
a nevytiahneme na svetlo sveta, môže v nás byť a škodiť bez toho, aby sme si to
uvedomili. Nesmierne ničivý účinok týchto predstáv spočíva v tom, že v našej mysli
stoja na mieste Boha. Kedykoľvek sa teda obrátime na Boha, namiesto neho vidíme iba
takúto démonickú predstavu – a tá nám bráni vytvoriť vzťah so skutočným, živým Bohom.

Dôkazom toho je aj list, ktorý tomuto vymyslenému bohu počas kurzu, ktorý sa
zameriaval práve na odkrytie týchto predstáv, napísal istý 56-ročný rehoľný kňaz:

„Bože! Dnes chcem s tebou po 56 rokoch konečne zúčtovať a povedať ti, čo som sa zo strachu nikdy
neodvážil vysloviť. Teraz sa mi konečne otvorili oči. V minulosti si bol moje „útočište“. Keď som v
tom hroznom živote zlyhával, hľadal som útechu v Tebe, príčina celej mojej biedy! Kde si bol, keď
som bol počatý ako „produkt náhody“ a keď si moji rodičia priali, aby som bol mŕtvy a len s
nechuťou ma brali na vedomie? Nikdy a nikde som nemal domov, ani u teba nie. Pri posledných
sľuboch som si vravel: „Považujem svoj život za cestu k tebe“. Nie je to pustý výsmech, ak sa
obzriem dozadu na svoj doterajší život? Veď som vôbec nežil, skočil som na tvoje zasľúbenia. Až
doteraz som sa životom vliekol a stále znova si prial, aby som sa vôbec nenarodil, alebo konečne
mohol žiť. Život sa pre mňa stal takou trýzňou, že som si prial zomrieť. nemal som ale odvahu
ukončiť svoj život, nato som sa ťa príliš bál! Bože, tak často som si vo vnútri vravel, že som
skrachovaná existencia. Môj život je totálne sfušovaný. Kde je ten zasľúbený „život v plnosti“, ktorý
údajne každému dávaš?

Čo si na mňa za tých 56 rokov dopustil? Žalujem ťa, ó, bože, pretože si mi uprel môj život. Vieš ty
vlastne, aké utrpenie môj život bol? Nenávidím ťa, pretože mne to pripadá, akoby si ma preklial:
„Budeš sa plaziť po bruchu!“ Áno, to si zo mňa urobil a moji rodičia boli tvojimi drábmi. Už ako
dieťa som sa cítil ako červ druhými pohŕdaný, ponižovaný a utláčaný. A v reholi som pokračoval so
svojou stratégiou „Ako prežiť“. Nechal som si všetko páčiť a ešte som sa k tomu usmieval, hoci mi
bolo všelijako! A to som považoval za pokoru a poslušnosť! V skutočnosti to bolo masochistické
sebaničenie. Ty si na vine, lebo si ma preklial. Prečo si mi tak ukrivdil? Počnúc mojim vonkajším
vzhľadom až po moje nepatrné schopnosti? Prečo si ma tak zničil? Kde je život v plnosti, ty
podvodný bože? vysmievaš sa mi aj ty? Pasieš sa na mojom utrpení? Máš radosť, keď sa plazím
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pred tebou a kňučím? Môj bože, čo si to za boha? Teraz sa proti tebe búrim, ty sadistický bože,
volám ťa k zodpovednosti! Už sa nekrčím, ty hrozný diktátor! Urobil si zo mňa žijúci vrak! Ale ty sa
budeš diviť, už sa nenechám umlčať! Píšem ti svoje obžaloby a svoju nenávisť do tváre, aby to
každý videl. Striasam ťa, nebudeš mi už sedieť v pätách so svojim pocitom viny. Chcem žiť a budem
žiť. Aj na to existuje Jeden BOH – ale ty to nie si!“

(Karl Frielingsdorf, Falošné predstavy o Bohu)

Objaviť skutočného Boha Biblie, Boha Ježiša Krista

Biblia nám podáva odpovede na všetky tie démonické predstavy, ktoré sme si o Bohu
vytvorili. Poďme sa teraz na ne spoločne pozrieť:

Ad 1) Darujúci sa a oslobodzujúci Boh – Vykupiteľ:

· Oslobodzujúci a vykupujúci:

Ježiš v synagóge slávnostne vyhlasuje svoje poslanie:

Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným. Poslal ma
oznámiť zajatým, že budú prepustení, a slepým, že budú vidieť; utláčaných prepustiť na slobodu a
ohlásiť Pánov milostivý rok9.

(Lk 4,18–19)

· Boh darujúci sa:

Môžeme hoci aj znova spomenúť text, s ktorým sme už pracovali:

31 Čo teda na to povieme? Ak je Boh za nás, kto je proti nám? 32 Keď on vlastného Syna neušetril,
ale vydal ho za nás všetkých, akože by nám s ním nedaroval všetko!?

(Rim 8,31n)

· Boh milujúci bezpodmienečne:

Z toho nakoniec vyplýva aj posledná vlastnosť Boha darujúceho sa: Jeho Láska nie je

9 Milostivý (jubilejný) rok: sláviť sa mal podľa Biblie v Izraeli každých päťdesiat rokov (Lv 25,8–16). V tomto roku mal byť
zadarmo prepustený na slobodu každý izraelský otrok a mal byť tiež zdarma vrátený dedičný majetok tomu, kto ho v núdzi
musel niekomu predať. Takisto v tomto roku sa neplatili dane a dokonca sa ani neobrábala pôda, aby si mohla odpočinúť
a s ňou i národ. (podľa NBS)
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podmienená tým, že spĺňame Jeho predstavy a nároky. Naopak, Boh miluje naprosto
bezpodmienečne, bez ohľadu na to aký som a čo robím. Jeho Lásku ku mne nemôže
zmenšiť ani ten najstrašnejší zločin, ktorý by som spáchal. A nemôže ju už zväčšiť ani ten
najdokonalejší a najobetavejší život, aký by som kedy žil.

Veľmi pekne túto bezpodmienečnosť Božej Lásky vidíme v tomto slove:

6 Veď Kristus zomrel v určenom čase za bezbožných, keď sme boli ešte bezmocní. 7 Sotvakto
zomrie za spravodlivého; hoci za dobrého by sa azda niekto odhodlal umrieť. 8 Ale Boh dokazuje
svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešnici. 9 Tým skôr sa teda
skrze neho zachránime od hnevu teraz, keď sme už ospravedlnení jeho krvou! 10 Lebo ak sme boli
zmierení s Bohom smrťou jeho Syna vtedy, keď sme boli nepriateľmi, tým skôr už ako zmierení
budeme spasení jeho životom. 11 A nielen to: ešte sa aj chválime Bohom skrze nášho Pána Ježiša
Krista, skrze ktorého sme teraz obsiahli zmierenie.

(Rim 5,6–11)

Ad 2) Boh odpúšťajúci a ospravodlivujúci

Ak si pozrieme Bibliu, určite nám neujde, že Boh akoby sa zo všetkých síl usiloval vyhnúť
súdu a odsúdeniu človeka. Už v Starom zákone čítame:

Či môžem mať záľubu v smrti hriešnika? – hovorí Pán, Boh – a či nie v tom, aby sa odvrátil od
svojich ciest a žil?

(Ez 18,23)

V Novom Zákone potom vidíme niečo ako „ping - pong“ medzi Otcom a Synom. Otec
nechce nikoho súdiť a preto súd prenecháva Synovi:

21 Lebo ako Otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj Syn oživuje, koho chce. 22 A Otec nikoho ani
nesúdi, ale všetok súd odovzdal Synovi, 23 aby si všetci ctili Syna tak, ako si ctia Otca.

(Jn 5,21–23)

Lenže ani Syn – Ježiš Kristus – nie je vyhliadkou na súd nijako nadšený. Jasne zavrhuje
myšlienku odsúdenia a vraví:

47 Ak niekto počúva moje slová a nezachováva ich, ja ho nesúdim, lebo som neprišiel svet súdiť, ale
svet spasiť.

(Jn 12,47)

Ešte presnejšie to vystihuje Katechizmus katolíckej cirkvi, keď o „Božích trestoch“ vraví:

Aby sme pochopili túto cirkevnú náuku a prax, treba si  uvedomiť, že hriech má dvojaký následok.
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Ťažký hriech nám  odníma spoločenstvo s Bohom, a tým nás robí neschopnými  večného života,
ktorého strata sa nazýva "večným trestom" za  hriech. Na druhej strane, každý hriech, aj ľahký,
zapríčiňuje nezdravé pripútanie k stvoreniam, ktoré  potrebuje očisťovanie tak tu na zemi ako aj po
smrti,  v stave, ktorý nazývame očistec. Toto očisťovanie  oslobodzuje od takzvaného "časného
trestu" za hriech. Oba  tieto tresty sa nemajú chápať ako nejaký druh pomsty, ktorú  Boh ukladá
zvonku, ale ako čosi, čo vyplýva zo samej povahy  hriechu. Obrátenia, ktoré pochádzajú z vrúcnej
lásky, môže  dosiahnuť úplné očistenie hriešnika, takže už niet nijakého  trestu.

(KKC 1472)

Boh teda nikomu neukladá nijaké tresty. Znamená to teda, že ani nikoho
neodsudzuje.

Namiesto toho Boh odpúšťa a ospravodlivuje. Veľký objav Nového zákona spočíva
v tom, že objavil, v čom vlastne spočíva Božia spravodlivosť:

21 Ale teraz sa zjavila Božia spravodlivosť bez zákona a dosvedčujú ju Zákon i Proroci: 22 Božia
spravodlivosť skrze vieru v Ježiša Krista pre všetkých, čo veria. Lebo niet rozdielu: 23 veď všetci
zhrešili a chýba im Božia sláva; 24 ale sú ospravedlnení zadarmo jeho milosťou, vykúpením v
Kristovi Ježišovi. 25 Jeho Boh ustanovil ako prostriedok zmierenia skrze jeho krv prostredníctvom
viery, aby ukázal svoju spravodlivosť, lebo v minulosti prehliadal predošlé hriechy 26 vo svojej
božskej zhovievavosti, aby v tomto čase ukázal svoju spravodlivosť: že sám je spravodlivý a že
ospravedlňuje toho, kto verí v Ježiša.

(Rim 3,21–26)

Božia spravodlivosť sa teda neprejavuje (v prvom rade) tým, že by Boh podľa
spravodlivého odsúdenia rozdával odmeny a tresty, ale hlavne tým, že Boh ospravodlivuje
človeka: teda z nespravodlivého hriešnika ho robí v Kristovi spravodlivým a svätým!

· Je teda Boh Sudcom?

Ako potom ale chápať to, že Biblia na mnohých miestach výslovne vraví o Bohu ako
o sudcovi a aj sám Ježiš na iných miestach vraví, že v konečnom dôsledku prichádza súdiť
tento svet?10

Podstatu tohto súdu osvetľuje sám Ježiš, keď vraví v už spomenutom citáte:

44 Ježiš zvolal: „Kto verí vo mňa, nie vo mňa verí, ale v toho, ktorý ma poslal. 45 A kto vidí mňa, vidí
toho, ktorý ma poslal. 46 Ja som prišiel na svet ako svetlo, aby nik, kto verí vo mňa, neostal vo
tmách. 47 Ak niekto počúva moje slová a nezachováva ich, ja ho nesúdim, lebo som neprišiel svet
súdiť, ale svet spasiť. 48 Kto mnou pohŕda a neprijíma moje slová, má svojho sudcu: slovo, ktoré
som hovoril, bude ho súdiť v posledný deň. 49 Lebo ja som nehovoril sám zo seba, ale Otec, ktorý
ma poslal, ten mi prikázal, čo mám povedať a čo mám hovoriť. 50 A viem, že jeho príkaz je večný
život. Čo teda hovorím, hovorím tak, ako mi povedal Otec.“

10 Napr.: „Ježiš povedal: „Súdiť som prišiel na tento svet: aby tí, čo nevidia, videli, a tí, čo vidia, aby oslepli.““ (Jn 9,39)
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(Jn 12,44–50)

A inde zase konštatuje:

16 Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí,
ale aby mal večný život. 17 Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho
svet spasil. 18 Kto  v  neho verí,  nie  je  súdený.  Ale  kto  neverí,  už  je  odsúdený,  pretože  neuveril  v
meno Jednorodeného Božieho Syna. 19 A súd je v tomto: Svetlo prišlo na svet, a ľudia milovali
tmu viac ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé. 20 Veď každý, kto zle robí, nenávidí svetlo a nejde na
svetlo, aby jeho skutky neboli odhalené. 21 Ale kto koná pravdu, ide na svetlo, aby bolo vidieť, že
svoje skutky koná v Bohu.

(Jn 3,16–21)

· Podľa Ježiša každý človek, kto od Neho príjme spásu, je spasený a preto
nemôže byť súdený a ani odsúdený (v. 18) – a zakrátko pochopíme, prečo to
tak je.

· Naopak, kto od Ježiša spásu neprijal, sám sa odsúdil na jej stratu
a nevlastnenie (v. 19). Ježiš ako sudca vlastne iba konštatuje a potvrdzuje toto
samoodsúdenie sa človeka.

Aby sme to lepšie pochopili, uvedomme si, že aj v našom bežnom živote rozoznávame dve
formy súdu:

- Tou prvou je prax trestného súdu. Na tomto súde – ak sa dokáže vina obžalovaného – sudca
svojou autoritou odsúdi obvineného na súd, ktorý mu sám vymyslí (v intenciách zákona) a uloží
podľa svojho úsudku. Tento trest nie je logickým následkom zločinu. Je uložený zvonka a sudca
– keby sa tak rozhodol – by ho vôbec nemusel uložiť.

- Druhou je prax rozhodcu (nazývaného v staršej literatúre často a príhodne aj „sudcom“) napr.
pri futbalovom zápase. On nie je ten, kto na základe nejakého ukazateľa rozhodne, ktoré mužstvo
a o koľko za trest prehralo. Prehra je logickým dôsledkom mizernej hry mužstva a rozhodca
(sudca) iba potvrdzuje, že mužstvo naozaj a práve o toľko a toľko gólov prehralo.

Podľa Biblie Boh súdi týmto druhým spôsobom. Neukladá trest zvonka. Ponecháva človekovi
slobodu, aby sa sám slobodne rozhodol prijať Nám ponúkanú spásu, alebo sa rozhodol ju
odmietnuť. Ak človek spásu príjme, Boh svojim „sudcovským výrokom“ tento fakt potvrdí –
spolu s Neho plynúcim a darovaným „nárokom“ na spoločenstvo Neba. Ak človek tento Dar
odmietne, Boh opäť svojim výrokom – a s veľkou bolesťou – túto jeho voľbu potvrdí a umožní
mu tak žiť zatratenie, ktoré si človek slobodne a vedome vyvolil ako „lepšiu alternatívu“.

Filozof J. P. Moreland na to vraví: „Peklo bude večným monumentom ľudskej dôstojnosti a
veľkosti samostatného rozhodovania sa človeka. Je to chránené miesto, kde Boh hovorí dve
dôležité veci: ,Slobodu rozhodovať sa rešpektujem až tak, že nikoho nebudem nútiť ísť tam, kam
ja chcem, a nositeľov mojej podoby si tak veľmi vážim, že ich nikdy nezničím'." A preto každý
človek, ktorý si toto riešenie zvolí, môže ho slobodne prežívať až naveky…

Katechizmus Katolíckej cirkvi je v tomto smere jasný:

Kristus je Pán večného života. Jemu, ako Vykupiteľovi  sveta prináleží plné právo konečného súdu
skutkov a ľudských  sŕdc. Toto právo "nadobudol" skrze svoj Kríž. Aj Otec  "odovzdal celý súd
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Synovi" (Jn 5,22).607 No Syn neprišiel  súdiť, ale spasiť, rozdávať život, ktorý má v sebe.
Odmietnutím milosti sa v tomto živote už súdi každý sám,  dostane podľa svojich skutkov a
dokonca sa môže odsúdiť  aj naveky, keď odmietne Ducha lásky.

(KKC 679)

Ad 3) Blízky a osobný Boh, ktorý má so mnou osobný vzťah

· Blízky a osobný Boh vzťahu

Biblia od počiatku vraví o Bohu ako o niekom, kto má s každým človekom úzky a veľmi
osobný vzťah. V žalmoch môžeme čítať nádherné vyznanie:

Pane, ty ma skúmaš a vieš o mne všetko;  2 ty vieš, či sedím a či stojím.  Už zďaleka vnímaš moje
myšlienky: 3 či kráčam a či odpočívam, ty ma sleduješ. A všetky moje cesty sú ti známe. 4 Hoci ešte
slovo nemám ani na jazyku, ty, Pane, už vieš, čo chcem povedať. 5 Obklopuješ ma spredu i zozadu a
kladieš na mňa svoju ruku. 6 Obdivuhodná pre mňa je tvoja múdrosť; je taká veľká, že ju nemôžem
pochopiť. 7 Kam môžem ujsť pred tvojím duchom a kam utiecť pred tvojou tvárou? 8 Ak vystúpim na
nebesia, ty si tam; ak zostúpim do podsvetia, aj tam si. 9 I keby som si pripäl krídla zorničky a ocitol
sa na najvzdialenejšom mori, 10 ešte aj tam ma tvoja ruka povedie a podchytí ma tvoja pravica. 11

Keby som si povedal: „Azda ma tma ukryje a namiesto svetla ma zahalí noc,“ 12 pre teba ani tmy
tmavé nebudú a noc sa rozjasní ako deň. Tebe je tma ako svetlo. 13 Veď ty si stvoril moje útroby,
utkal si ma v živote mojej matky. 14 Chválim ťa, že si ma utvoril tak zázračne; všetky tvoje diela sú
hodny obdivu a ja to veľmi dobre viem. 15 Moje údy neboli utajené pred tebou, keď som vznikal v
skrytosti, utkávaný v hlbinách zeme. 16 Tvoje oči ma videli, keď som ešte nebol stvárnený, a v tvojej
knihe boli zapísané všetky moje dni, len pomyselné, lebo som ešte ani jeden neprežil. 17 Bože, aké
vzácne sú pre mňa tvoje myšlienky a ich počet aký je obrovský. 18 Keby som ich všetky chcel
porátať, je ich viac ako zŕn piesku; a keby som prišiel na koniec, ešte stále som pri tebe.

(Ž 139,1–12)

Pavol apoštol vraví o Bohu niečo veľmi podobné:

24 Boh, ktorý stvoril svet a všetko, čo je v ňom, pretože je Pánom neba i zeme, nebýva v chrámoch
zhotovených rukou, 25 ani sa mu neslúži ľudskými rukami, akoby niečo potreboval, veď on dáva
všetkým život, dych a všetko 26 a z jedného urobil celé ľudské pokolenie, aby obývalo celý povrch
zeme; určil im vymedzený čas a hranice ich bývania, 27 aby hľadali Boha, ak by ho dajako
nahmatali a našli hoci od nikoho z nás nie je ďaleko. 28 Lebo v ňom žijeme, hýbeme sa a sme.

(Sk 17,24–28)

Je to ozvena Ježišových slov:

30 Vy však máte aj všetky vlasy na hlave spočítané.

(Mt 10,30)

A inde:
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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)

· Otec

Nič ale asi nedokáže tento osobný vzťah vyjadriť lepšie, ako slovo, ktoré sa ozýva v celom
Novom zákone: Otec. Boh je môj skutočný Otec a má so mnou skutočný a osobný
vzťah ako k svojmu milovanému synovi, či dcére:

9 Ani Otcom nevolajte nikoho na zemi, lebo len jeden je váš Otec, ten nebeský.

(Mt 23,9)

„Môj telesný otec nie je vlastne mojim otcom, iba ak malým kúskom svojej prirodzenosti, a ja som
do neho oddelený; on môže zomrieť a ja žiť. Preto je Nebeský Otec naozaj mojím otcom, pretože
som Jeho syn a všetko, čo mám, mám od neho“

(majster Eckhardt)

· Skúsenosť byť človekom

Okrem toho, že ma Boh pozná a má so mnou veľmi úzky a osobný vzťah, má Boh
v Ježišovi Kristovi aj osobnú skúsenosť ľudského života:

14 Keďže teda máme vznešeného veľkňaza, ktorý prenikol nebesia, Ježiša, Božieho Syna, držme sa
svojho vyznania. 15 Veď nemáme veľkňaza, ktorý by nemohol cítiť s našimi slabosťami; veď bol
podobne skúšaný vo všetkom okrem hriechu. 16 Pristupujme teda s dôverou k trónu milosti, aby
sme dosiahli milosrdenstvo a našli milosť a pomoc v pravom čase.

(Hebr 4,14–16)

V Ježišovi Kristovi sa Boh navždy stal človekom. Nielen prijal podobu človeka na nejaký
čas, ale skutočne sa stal človekom – aj s nesmrteľnou a večnou ľudskou dušou a so
vzkrieseným ľudským telom. Určite teda nie je niekým, kto by nemohol pochopiť, čo to
znamená byť človekom a žiť ako človek na zemi…

Ad 4) Uzdravujúci Boh hojnosti, radosti a plnosti života:

· Uzdravujúci Boh

Sú hriechy, u ktorých sú ich následky – zotročenie – veľmi viditeľné: alkoholizmus,
drogy, výherné automaty… V skutočnosti takto zotročuje každý hriech. A každý
spôsobuje vnútorné zranenie. V súčasnosti už aj medicína začína prichádzať na to, že
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i telesné choroby majú psychické príčiny – inými slovami, sú následkom hriechu v živote
človeka.11

Ježiš je ten, kto ma uzdravuje z týchto zranení a z tejto spútanosti. Nakoniec – správy
o uzdraveniach sú nosnou témou Evanjelií a sám Ježiš ich uvádza ako dôkaz, že je
Mesiáš.12 Podľa Ježiša Mesiáš je ten, kto uzdravuje človeka.

Carlos Amaya bol dobrý človek a snažil sa byť aj dobrým kresťanom. Žiaľ, ako mnohí iní mal jednu
chybu, ktorej sa nemohol zbaviť. Bol alkoholik. Napriek všetkým svojim snahám nevedel odolať
alkoholu. Často prichádzal do Domu zvestovania, aby sme sa za neho modlili, lebo naozaj chcel
zmeniť svoj život. Vo svojej horlivosti urobiť niečo pre druhých snažil sa kolportovať a predávať
moje knihy evanjelizácie. Vždy, keď si prišiel po ďalšie, využili sme čas a pomodlili sme sa za neho.
Zdalo sa však, že Ježiš sa nezaujíma natoľko o jeho uzdravenie, ako sa on zaujíma o predávanie
kníh, keďže sme nevideli nijaký výsledok. Jedného dňa prišiel Carlos do Domu zvestovania
unavenejší a zúfalejší ako inokedy. Nemohol už viac bojovať proti tomu hroznému návyku. Nebol
som doma, a tak vošiel do kaplnky, kde bola vyložená Sviatosť oltárna. Ľahol si na zem pred Pána,
odovzdávajúc mu svoj alkoholizmus, prosil ho, aby sa nad ním zmiloval. Priznal sa, že nevie
premôcť túto slabosť, ale si bol istý, že Boh môže všetko a že len on ho môže oslobodiť. O krátky čas
zistil, že už nepije. Po dvoch týždňoch celkom stratil záujem o alkohol. Nebola to jednoduchá
zdržanlivosť, ale skutočné odmietanie alkoholu. Také hlboké bolo uzdravenie, ktoré urobil Pán.

(Emiliano Tardiff, V ohni Lásky Ducha Svätého)

· Plnosť života:

Ak ideálom súčasnosti je „žiť naplno“, potom naplnením tohto ideálu je Ježiš. Ježiš je ten,
kto prichádza, aby ľudia mali v sebe plnosť života:

10 Zlodej prichádza, len aby kradol, zabíjal a ničil. Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali

11 „Výskumný tím sa vybral do jedného veľkého parku, kde našiel ľudí čítať na lavičkách. Ku každému z nich sa odzadu
priblížil človek toho istého pohlavia, tej istej výšky, podobnej konštrukcie a dal sediacemu kopanec. … Podľa výskumníkov z
Nebrasky možno reakcie zadeliť do troch skupín: Prvá reakcia je reakcia hnevu. Keď vás niekto napadne, okamžite vstanete zo
zeme a začnete sa brániť. Udriete útočníka alebo začnete na neho kričať a s hnevom sa ho spýtate, prečo vás udrel. Toto je prvá
reakcia. Druhá reakcia je reakcia strachu. Ste šokovaní z toho, čo sa stalo. Snažíte sa čo najskôr pozviechať zo zeme, uniknúť
čo možno najskôr a najďalej alebo začnete kričať. Reagujete strachom. Nerobíte nič pre to, aby ste sa ubránili, ale prežívate
veľký strach. Počas tretej reakcie sa snažíte v sebe potlačiť hnev a strach a dostať sa z tejto situácie tak, ako keby sa nič nebolo
stalo. Pomaly sa postavíte sa, oprášite si svoj odev, zoberiete si do rúk noviny, posadíte sa na lavičku a tvárite sa, ako keby ste
čítali ďalej, ako keby sa nebolo nič stalo. Potlačíte v sebe hnev i strach. … Čo je výsledkom tohto výskumu? Tí, čo by
reagovali veľkým hnevom, sú náchylní na srdcové choroby, zápal kĺbov a žalúdočné vredy. Tí, čo by reagovali strachom, sú
náchylní na astmu a na poruchy dýchacích ciest, na bolesti hlavy, migrény a problémy so štítnou žľazou. Do tretej kategórie
patria tí, ktorí sú náchylní na zápalové ochorenia, infekcie, vírusové ochorenia. Ale buďte spokojní, všetci na niečo musíme
zomrieť. Tí, ktorí ste nezdvihli ruky ani pri jednej kategórii, ste náchylní na všetky choroby.“ (Eliáš Vella, Ježiš, môj
Uzdravovateľ)

12 „Ján bol v žalári. Keď počul o Kristových skutkoch, poslal k nemu svojich učeníkov 3 opýtať sa: „Ty si ten, ktorý má prísť,
alebo, máme čakať iného?“ 4 Ježiš im odpovedal: „Choďte a oznámte Jánovi, čo počujete a čo vidíte: 5 Slepí vidia, chromí
chodia, malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa hlása evanjelium. 6 A blahoslavený je, kto sa na mne
nepohorší.““ (Mt 11,2–6)
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hojnejšie.13

(Jn 10,10)

Byť kresťanom teda neznamená zriekať sa života, ale naopak, mať ho viac, než ostatní
ľudia, ktorí ešte Ježiša neprijali a neuverili Mu.

· Plnosť radosti:

Plnosť života nás nakoniec otvára plnosti radosti. Celé Evanjelium je vlastne radostnou
správou o veľkej Božej Láske. A na mnohých miestach vraví práve o radosti ako
o charakteristickom znaku kresťanov:

9 Ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás. Ostaňte v mojej láske! 10 Ak budete zachovávať moje
prikázania, ostanete v mojej láske, ako ja zachovávam prikázania svojho Otca a ostávam v jeho
láske. 11 Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja radosť a aby vaša radosť bola úplná.

(Jn 15,9–11)

24 Doteraz ste o nič neprosili v mojom mene. Proste a dostanete, aby vaša radosť bola úplná.

(Jn 16,24)

46 Deň čo deň svorne zotrvávali v chráme, po domoch lámali chlieb a s radosťou a úprimným
srdcom požívali pokrm.

(Sk 2,46)

17 Veď Božie kráľovstvo nie je jedlo a nápoj, ale spravodlivosť, pokoj a radosť v Duchu Svätom.

(Rim 14,17)

22 Ale ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť dobrota, vernosť, 23 miernosť,
zdržanlivosť. Proti tomuto zákona niet.

(Gal 5,22n)

8 Vy ho milujete, hoci ste ho nevideli. Ani teraz ho nevidíte, ale veríte a jasáte nevýslovnou
radosťou, plnou slávy, 9 že dosahujete cieľ svojej viery - spásu duší.

(1 Pt 1,8–9)

13 gr. slovo perissós značí množstvo, ktoré presahuje obvyklú mieru; čo preteká; plnosť niečoho. (Friberg Greek Lexicon in
Bible Works 4.0.32c)
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· Hojnosť a obdarovanie:

Boh je Bohom štedrosti. Nemá dôvod, aby nás držal v chudobe a v nedostatku. Môže sa
stať, že my sami nie sme schopní uniesť bremeno toľkého bohatstva a požehnania, zlomilo
by nás – a potom Boh musí „priškrtiť kohútik“ – ale inak Božím cieľom je to, aby sme
v slobode a radosti mali hojnosť:

28 Tu sa ozval Peter: „Pozri, my sme opustili všetko a išli sme za tebou.“ 29 Ježiš povedal: „Veru,
hovorím vám: Niet nikoho, kto by pre mňa a pre evanjelium opustil dom alebo bratov a sestry alebo
matku a otca alebo deti alebo polia, 30 aby nedostal stonásobne viac; teraz, v tomto čase, domy,
bratov, sestry, matky, deti i polia, hoci s prenasledovaním, a v budúcom veku večný život. 31 A
mnohí prví budú poslednými a poslední prvými.“

(Mk 10,28–31)

Ad 5) Cieľavedomý Boh mojej spásy:

Hoci ma Boh miluje, odpúšťa mi a zahŕňa ma svojimi darmi, predsa nie je nejakým
slabochom, ktorý by ma rozmaznával, lebo nemá to srdce zaobchádzať so mnou ak treba
„ráznejšie“. To nie. Už vieme, že láska  nie  je cit a už tobôž nie slabosť, ale hlboké
a hlavne premyslené a inteligentné rozhodnutie, ktoré cieľavedome sleduje moje
dobro a moje požehnanie. Preto aj Boh je pripravený vystaviť ma aj tvrdšiemu
zaobchádzaniu, ak vie, že je to potrebné pre môj rast a pre moju spásu:

7 Je na vašu nápravu, čo znášate. Boh s vami zaobchádza ako so synmi. A ktorého syna by otec
nekarhal? 8 Ak ste mimo výchovy, na ktorej dostali účasť všetci, potom ste nemanželské deti, a nie
synovia! 9 A potom aj naši telesní otcovia nás vychovávali a vážili sme si ich. Nepodriadime sa tým
viac Otcovi duchov a budeme žiť?! 10 A oni nás karhali na krátky čas a tak, ako sa im videlo, on
však kvôli tomu, čo je užitočné, aby sme mali účasť na jeho svätosti. 11 Pravda, každá výchova v
prítomnosti sa nezdá radostná, ale krušná; neskôr však prináša upokojujúce ovocie
spravodlivosti tým, ktorých ona vycvičila.

(Hebr 12,7–11)

Biblia – zdroj prvotnej informácie

Prvým a najzákladnejším zdrojom PRAVDIVEJ INFORMÁCIE o Bohu je Biblia, Písmo
Sväté, Božie slovo. Preto prvým krokom na ceste obrátenia je práve toto: vziať do ruky
Bibliu a čítať.

Cirkev o Božom slove na II. vatikánskom koncile vraví:

Cirkev vždy mala v úcte Písmo sväté priam ako samo Telo Pánovo, pretože - najmä v posvätnej
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liturgii - neprestáva prijímať chlieb života zo stola tak slova Božieho, ako aj Tela Kristovho a
podáva ho aj veriacim. Cirkev vždy mala a má sväté Písmo spolu s posvätným podaním za
najvyššie pravidlo viery. Keďže ono, ako Bohom vnuknuté, raz navždy napísané, nepremeniteľne
podáva slovo samého Boha a v slovách prorokov a apoštolov dáva zaznievať hlasu Ducha Svätého.
Preto všetka kazateľská činnosť Cirkvi, ako aj samo kresťanské náboženstvo, má sa živiť a dať
sa viesť svätým Písmom. Veď v posvätných knihách ide s veľkou láskavosťou v ústrety svojim
dietkam Otec, ktorý je na nebesiach, a prihovára sa im. A v slove Božom je toľká sila a účinnosť,
že ono je oporou a životnou silou pre Cirkev a pre jej dietky posilou vo viere, pokrmom pre dušu a
čistým, nikdy nevysýchajúcim prameňom duchovného života. Preto obzvlášť o svätom Písme
platia slová: živé a účinné je slovo Božie„ (Žid 4,12), má silu, aby vás vybudovalo a dalo vám
podiel medzi všetkými posvätenými„ (Sk 20,32; porov. 1Sol 2,13).

(Dei Verbum 21)

Svätý cirkevný snem vyzýva naliehavým a dôrazným spôsobom aj všetkých veriacich, najmä
rehoľníkov, aby si častým čítaním svätého Písma nadobudli nesmierne vzácne poznanie o Ježišovi
Kristovi„ (Flp 3,8). Lebo kto nepozná Písmo, nepozná Krista„Preto nech sa radi oboznamujú s
posvätným textom buď prostredníctvom posvätnej liturgie, ktorá oplýva Božími výrokmi, buď
nábožným čítaním, buď pomocou iných na to vhodných prostriedkov a podujatí, ktoré sa dnes všade
chválitebne šíria so schválením a pod vedením duchovných pastierov. Nech však nezabúdajú, že
čítanie svätého Písma musí sprevádzať modlitba, aby sa nadviazal rozhovor medzi Bohom a
človekom. … Je však úlohou arcipastierov, „ktorí sú nositeľmi apoštolského učenia, náležite naučiť
sebe zverených veriacich dobre používať sväté Písmo, zvlášť Nový zákon a najmä Evanjeliá,
pomocou prekladov posvätných textov, opatrených potrebnými a naozaj vyhovujúcimi
vysvetlivkami, aby sa tak synovia a dcéry Cirkvi bezpečne a osožne oboznámili so svätým Písmom a
dali sa preniknúť jeho duchom.

(Dei Verbum 25)

Je dôležité doslova sa naplniť Božím  slovom,  tak,  aby  preniklo  naše  srdce,  našu
myseľ, celú našu osobnosť.

Pri štúdiu Biblie môžeme použiť návod, ktorý predkladá Tomislav Ivančič:

Najprv si vezmi Nový zákon a prečítaj ho rýchle celý.

Potom ešte raz.

Potom tretíkrát a popodčiarkuj si rozličnými farbami.

Potom to ešte párkrát prečítaj, kým sa ti nezničí tento Nový zákon.

Potom si vezmi nový výtlačok a potom už smieš čítať pomaly. Pretože potom z prečítaného
celku pochopíš aj jednotlivosti.

Až potom začni so Starým zákonom.

Pri čítaní celej Biblie – aj Starého zákona – môžeme postupovať tak, že denne prečítame 3
kapitoly zo SZ a 1 kapitolu z NZ. Takto budete mať za rok prečítať celú Bibliu!

Prečítaním Biblie sa jej štúdium nekončí. Biblia je zvláštna kniha. Môžete ju čítať celý
život – a vždy v nej nájdete veci nové, vždy Vás v nej Boh osloví niečím novým,
nečakaným. Urobte preto z Biblie svoj chlieb každodenný!
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Hlas Cirkvi

Popri Biblii je tu ešte ďalší zdroj informácií: hlas Cirkvi.

V prvom rade sú to dokumenty koncilov, najmä II. vatikánskeho koncilu.

Potom dokumenty pápežov, v ktorých zaznieva Hlas Ducha k nám, v našej dobe.

A nakoniec Cirkvou „autorizované“ diela osobností Cirkvi, napríklad v oblasti
duchovného života a rastu osoby ako Terézia Avilská, Terezia z Lieseux, Ján z Kríža, ale
aj Ján Tauler a podobne…

Je to vlastne akási postupnosť zjavenia:

· BIBLIA – hlas Boha pre všetkých ľudí všetkých čias a všetkých národov

· CIRKEV – hlas Boha k ľuďom súčasnosti, tu a teraz.

· DUCH SVÄTÝ a jeho vnuknutia – hlas Boha ku konkrétnemu človekovi
v konkrétnej situácii

· Všetky tieto prostriedky sa skvelo dopĺňajú a je dôležité využívať naozaj
všetky!
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2. krok obrátenia – UVERENIE

Poznanie Boha ešte nie je viera v Boha. Štúdium samotné plodí teológov – na kresťana je
ale potrebné viac!

Viera ako uvedomenie

Rozdiel medzi mienkou a vierou je  v  tom,  že viera je niečo, čo pramení z najhlbšieho,
najbytostnejšieho vnútra človeka:

„Blízko teba je slovo, v tvojich ústach a v tvojom srdci;“ totiž slovo viery, ktoré hlásame. Lebo ak
svojimi ústami vyznávaš: „Ježiš je Pán!“ a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych,
budeš spasený. Lebo srdcom veríme na spravodlivosť a ústami vyznávame na spásu. Veď Písmo
hovorí: "Nik, kto v neho verí, nebude zahanbený.“

(Rim 10,8-11)

Srdce (hebr. léb) – centrum, ťažisko človeka, jeho „bytostné JA“, vnútorný človek. Uveriť
srdcom znamená – ako by sme to povedali dnes – uveriť existenciálne, bytostne.

Rozdiel medzi mienkou a medzi uvedomením je asi taký, ako keď sa učíte napríklad
matematiku, tlačíte do hlavy poučky, vzorce… a zrazu Vám v mysli niečo „cvakne“, zrazu sa
vám to všetko zleje dohromady a tam, kde predtým boli iba poučky a vzorce, sa objaví celostný
obraz, v ktorom všetko do všetkého zapadá a vy vykríknete: „Jasné! Naozaj je to tak! Skutočne
je to pravda!“ – v tej chvíli ste to pochopili, uvedomili  ste si to.

Niečo podobné je aj viera: hlboké vnútorné uvedomenie si, že je to naozaj tak!

Potrebujeme teda nejaký nástroj, ktorý by nám umožnil prejsť od mienky k tejto hlbokej,
bytostnej viere.

Iba prostriedok, nie cieľ

Viera samotná ešte nie je cieľom, je len prostriedkom. Upozorňuje nás na to Písmo,
keď hovorí:

Veríš, že Boh je jeden? Dobre robíš. Ale aj diabli veria, a trasú sa!

(Jak 2,19)

A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu a keby som mal takú silnú
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vieru, že by som vrchy prenášal, a lásky by som nemal, ničím by som nebol.

(1 Kor 13,2)

Cieľom je teda láska. Láska, v ktorej sa človek zamiluje do Boha tak, ako sa Boh
zamiloval do neho samotného. Preto Ježiš zdôrazňuje:

28 Tu k nemu pristúpil jeden zo zákonníkov, ktorý ich počúval, ako sa hádajú. A keď videl, že im
dobre odpovedal, spýtal sa ho: „Ktoré prikázanie je prvé zo všetkých?“ 29 Ježiš odpovedal: „Prvé
je toto: „Počuj, Izrael, Pán, náš Boh, je jediný Pán. 30 Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého
svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily!“

(Mk 12,28–30)

Cieľom je teda láska. Ako sa rodí láska?

Bázeň ako rodisko lásky

Biblia na mnohých miestach zdôrazňuje strach pred Bohom, napríklad:

18 Všetok ľud pozoroval hrmenie a blesky, zvuk rohov a dymiaci vrch, chvel sa od strachu a
vzďaľoval sa 19 a Mojžišovi povedal: „Ty nám hovor a budeme ťa počúvať. Nech s nami nehovorí
Boh, aby sme nepomreli!“ 20 A Mojžiš odpovedal ľudu: „Nebojte sa, veď Boh prišiel preto, aby vás
skúšal, aby ste sa ho báli a nehrešili.“ 21 Ľud však ostal stáť obďaleč a Mojžiš sa priblížil k mraku v
ktorom bol Boh.

(Ex 20,18–21)

9 Len dávaj pozor na seba a chráň svoju dušu veľmi! Nezabudni na veci, ktoré si videl na vlastné
oči, nech nevymiznú z tvojho srdca po všetky dni tvojho života; lež poučíš o nich svojich synov a
synov svojich synov. 10 Na deň, keď si stál pred Pánom, svojím Bohom, na Horebe, keď Pán ku mne
hovoril: „Zhromaždi ľud, aby počuli moje slová, ktorým ich naučím, aby sa ma báli po všetky dni,
čo budú žiť na zemi, a aby o nich poúčali aj svojich synov.““

(Dt 4,9n)

28 Pán počul vaše reči, čo ste mi hovorili, a povedal mi: „Počul som slová tohoto ľudu, ktoré ti
povedali. Čo vraveli, dobre hovorili. 29 Kiežby tak zmýšľali, aby sa ma báli a zachovávali všetky
moje rozkazy v každý čas, aby sa dobre viedlo im aj ich deťom naveky!

(Dt 5,28n)

a podobne.

Pri  bližšom  skúmaní  zistíme,  že  sa  nejedná  ani  tak  o  strach,  ako  skôr  o bázeň, o úžas,
ohromenie nad Bohom, o pocit, ktorý vedie k láske k Bohu.
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Bázeň pred Bohom je niečo, čo vzniká z hlbokého uvedomenia si troch vecí:

· VEĽKOSŤ BOHA – Boh je obrovský, nepredstaviteľný, mocný,… viac,
než možno povedať, než si možno predstaviť. Predstavte si to najväčšie,
najskvelejšie, najúžasnejšie, najmocnejšie a najvznešenejšie, čo si dokážete
predstaviť – a stále ste sa skutočnej veľkosti Boha ešte ani nepriblížili! Preto
sa už starozákonní ľudia desili pohliadnuť na Boha, lebo vedeli, že keby si
naozaj uvedomili, naplno uzreli veľkosť a velebnosť svojho Boha, neprežili
by to…

· HRIEŠNOSŤ A MALOSŤ ČLOVEKA – V porovnaní s Bohom človek
nie je ničím. Je skutočnou nulou. Ba ešte viac:  Boh je nekonečne svätý, je
číre Svetlo, číre Dobro, číra Láska. Na druhej strane my ľudia sme… hriešni.
Nemyslím teraz len zablúdení, ale skutočne zlí. Stačí sa pozrieť do učebnice
dejepisu, pozrieť si večer televízne noviny a rozhliadnuť sa po prírode
dookola. Boh má naozaj plné právo byť na nás naštvaný, mstiť sa, trestať,
volať na zodpovednosť.

· NAPRIEK TOMU BOH ODPÚŠŤA! To je to ohromné, úžasné,
omračujúce, čo Boh zjavuje v Ježišovi Kristovi. A nielen odpúšťa… Boh nás
napriek tomu miluje, nekonečne, do krajnosti, až na smrť, ktorú prejavuje na
kríži!

A práve zo súčasného uvedomenia si týchto troch faktov sa rodí bázeň pred Bohom.
A z bázne – ako odpoveď človeka, premoženého a zlomeného veľkou Božou Láskou – sa
rodí láska človeka k Bohu.

Bázeň a falošné predstavy o Bohu

Môžeme povedať, že každá z typických falošných predstáv o Bohu vzniká z nerovnováhy
medzi týmito tromi faktami:

· VEĽKOSŤ BOHA pri zanedbaní Jeho lásky spôsobuje, že Boh na nás
pôsobí buď príliš vzdialený, alebo Ho vnímame ako náročného a tvrdého,
vyžadujúceho pána.

· HRIEŠNOSŤ ČLOVEKA pri zanedbaní Božej lásky zase spôsobuje, že
Boha vnímame ako policajta, špeha, sudcu a kata v jednej osobe. Predstavuje
pre nás hrozbu, nebezpečenstvo.

· LÁSKA BOHA pri zanedbaní Jeho veľkosti (a hĺbky našej hriešnosti) zase
vedie k bohu–Hurvínkovi, k „dedovi mrázovi“, k neškodnému senilnému
starčekovi, ktorého si môžeme ako nejakého „pánbožka“ obkrútiť okolo prsta

Potrebujeme teda niečo, čo nám umožní nielen spoznať, ale aj do hĺbky prežiť,
uvedomiť si všetky tri tieto fakty, prebudiť v sebe záchvev bázne… a zamilovať sa.
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Riešenie sa volá lectio divina.

Lectio divina – „nástroj“ zamilovania sa

Lectio divina je spôsob modlitby. Rozjímavej modlitby. Starý takmer ako kresťanstvo
samotné. Hlavne však je dokonale vybrúsený, naozaj účinný. Stačia dve svedectvá
posledných pápežov:

Zvlášť je potrebné, aby sa počúvanie Božieho slova stalo živým stretaním podľa starej, ale ešte vždy
platnej tradície "lectio divina", ktorá nám umožňuje čerpať v biblickom texte živé slovo, ktoré
kladie otázky, usmerňuje a stvárňuje život.

(Ján Pavol II., Novo millenio ineunte, 39)

Obnovenie skúsenosti čítania Písma Svätého je blízke srdcu Benedikta XVI. Nedávno poukázal na
to, že štyri „priečky“ Lectio Divina – čítanie, rozjímanie, modlitba a kontemplácia – boli rebríkom,
po ktorom kartuziánski mnísi vystupovali zo zeme do Neba.

(Zenit)

Jeden z dvoch nástrojov

Samozrejme, lectio nie je jediným nástrojom, ktorý k dispozícii máme. Jestvuje ešte jeden,
minimálne rovnako účinný – a ním je spoločenstvo už veriacich kresťanov. Práve
spoločenstvo kresťanov je miesto, kde sa zdieľa skúsenosť Boha. Ak už túto skúsenosť
máme a sme obrátení kresťania, spoločenstvo túto skúsenosť znásobuje. Ak ešte túto
skúsenosť nemáme, spoločenstvo kresťanov je miesto, kde ju môžeme zažiť
sprostredkovane cez toto spoločenstvo. Nakoniec, to je dôvod, prečo ľudia putujú do
Taize, alebo vyhľadávajú spoločenstvá ako Komunita blahoslavenstiev a podobne.

V dnešnej dobe však nie je ničím jednoduchým takéto spoločenstvo nájsť a v ňom
sprostredkovane zažiť skúsenosť Boha, Jeho veľkosti, moci a Lásky. Napriek tomu by sme
sa mali o nájdenie takéhoto spoločenstva veľmi usilovať. V okruhu do sto kilometrov
určite zopár nájdete…

Ak sa nám ale napriek tomu spoločenstvo, ktoré by nás na tejto ceste „potiahlo“,
nájsť nepodarí, potom ostáva už len cesta vnútornej modlitby – nakoniec, toto bol aj
prípad Ježiša Krista samotného. Ježiš nemal komunitu, ktorá by na tejto Ceste bola pred
Ním. On bol prvý. Preto všetku svoju silu viery ako človek čerpal z hlbokej modlitby
a neraz o ňom čítame slová ako sú tieto:

12 V tých dňoch vyšiel na vrch modliť sa a strávil celú noc v modlitbe s Bohom.
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(Lk 6,12)

Rozjímavá modlitba ako „prvá komnata“

Ak sa viera a láska rodia z uvedomenia si a z bázne pred Bohom – a ak cestou k tomu,
prístupnou všetkým bez rozdielu, je rozjímavá modlitba, potom nás isto neprekvapia slová
Terézie Veľkej, mystičky a jednej z najväčších odborníčok na duchovný život v dejinách.
Píše ich v knihe Vnútorný hrad, kde duchovný život prirovnáva k hradu s mnohými
komnatami, ktorými postupne prechádzame. Hovorí:

Nakoľko to ja chápem, vstupnou bránou... je modlitba a rozjímanie. Nie som viac pre rozjímavú,
než pre ústnu modlitbu, pretože pri každej modlitbe je potrebné aj rozjímať. Nenazývam totiž
modlitbou to, keď si niekto neuvedomuje, s kým hovorí, kto to s ním hovorí, čo žiada a od koho
žiada, aj keď pri tom pohybuje ústami.

(Terézia Avilská, Vnútorný hrad)

Preto je pre nás dôležité, aby sme sa tejto forme naučili. Ako malé deti sme sa modlili
ústne. Možno sme mali šťastie a rodičia nás odmalička učili modlitbe vlastnými slovami,
možno nás naopak naučili iba niečo „recitovať“… Tak či tak, je čas „postúpiť vyššie“:
k rozjímaniu. Ono je prirodzeným vstupom do skutočného kresťanstva.

Štruktúra lectio divina

Lectio divina je rafinovanou metódou rozjímavej modlitby, ktorá pomáha spoznanú
pravdu o Bohu aj skutočne prežiť.

Štandardne obsahuje Lectio tieto tradičné kroky:

1. ČÍTANIE

Pre rozjímavú modlitbu je východiskom biblický text, jasný, čitateľný a primerane
zrozumiteľný pre každého gramotného človeka… Božia Láska je v ňom zjavená doslova
viditeľne a hmatateľne a to aj pre toho duchovne najmenej vnímavého človeka. Pre
potreby Lectia si vždy vyberieme jeden krátky úryvok s ucelenou myšlienkou. Túto
myšlienku (text) si niekoľkokrát za sebou pomaly a pozorne prečítame.   Cieľom  je,
aby nás tento text oslovil, aby v ňom niečo zarezonovalo, niečo, s čím budeme v ďalších
krokoch pracovať.

Vzhľadom na to, že text Nového zákona bol napísaný v úplne inom prostredí, inou
kultúrou, v inej dobe a pred dvomi tisícročiami, je vhodné na jeho lepšie pochopenie
využiť aj pomôcky, ktoré sa nám ponúkajú, hlavne:

BIBLICKÉ SLOVNÍKY – pre potreby rozjímania je obzvlášť vhodný Biblický slovník od
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Adolfa Novotného, ktorý dokonale spĺňa tie požiadavky, ktoré na neho pri lectio kladieme.

BIBLICKÝ SOFTWARE – umožňuje analyzovať text aj s prihliadnutím k pôvodným
jazykom, rýchlo vyhľadávať paralely, konzultovať lexikóny... Vynikajúci je napr. BIBLE
WORKS, od verzie 5.0 obsahuje aj slovenský katolícky preklad Písma svätého.

„DOSLOVNÝ“ PREKLAD – čiže čo najbližší pôvodine. Napr.: Jeruzalemská Biblia, ale
veľmi dobre poslúži aj starý Kralický preklad Biblie. Obidva sú súčasťou BIBLE
WORKS.

Dôležité je aj čo najdôkladnejšie POZNANIE PÍSMA, ktoré nám umožňuje vnímanie
textu v kontexte celej Biblie, vo vzťahu k paralelným miestam,…

2. ROZJÍMANIE

Rozjímanie spočíva v dvoch krokoch:

· ROZJÍMANIE SAMOTNÉ – ktoré je analýzou tej časti úryvku Písma,
ktorá nás pri čítaní osobne oslovila. Nie je to však nejaká teoretická analýza.
Rozjímanie musí vždy byť osobné.  Počas  neho  sa  pýtame:  Čo mne osobne
hovorí tento úryvok o Bohu? O Jeho veľkosti? O mne? O Božej láske ku
mne? A potom aj ďalšie otázky: Čo odhaľuje o svete? O Kráľovstve? O mne?
atď. Výsledkom rozjímania je silná myšlienka, myšlienka, ktorá je priam
nabitá emóciami – skonkrétnená najlepšie v jednej krátkej „meditačnej vete“,
ktorá v sebe obsahuje celú bohatosť, ktorú sme v texte odkryli. Nie je
dôležité, aby veta bola všeobecne zrozumiteľná. Dôležité je, aby bola
zrozumiteľná pre nás a aby pre nás osobne obsahovala celú bohatosť
predchádzajúceho rozjímania.

· MEDITÁCIA – je prežívaním tejto spoznanej pravdy. Počas meditácie
nechávame na seba túto pravdu, odhalenú v rozjímaní, pôsobiť, necháme sa
ňou unášať, pohltiť, necháme ju, aby v nás vyvolala mocné city, emócie, ktoré
pôsobia ako most, po ktorom spoznaná informácia zostupuje do nášho srdca
a tam sa stáva zážitkom, uvedomením, vierou… Je vhodné medzi rozjímanie
a meditáciu zaradiť krátke stíšenie sa, napríklad krátku relaxáciu.

3. MODLITBA

V tej chvíli, v závere meditácie, sa v našom srdci časom začne objavovať skutočná viera
a skutočná láska. Sprvu možno len na pár okamihov, možno len na pár minút počas lectia
sa odvážime naozaj otvoriť a „vydať na pospas“ Bohu. Ale aj to stačí, aby sa dvere nášho
vnútra otvorili a aby Boh vstúpil.

Vtedy prichádza na rad MODLITBA, čiže POZVANIE Boha do nášho života, do nášho
vnútra:
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Ohnivým promlouváním rozpaluje duše svou touhu, tak projevuje své pocity, takovými vzýváními
přivolává svého snoubence. Ale Pán, jehož oči vždy bdí nad spravedlivými a jehož sluch je nejenom
nakloněn k modlitbám, ale je přítomen v jejich modlitbách, nečeká ani, až ona dokončí svou řeč,
uprostřed modlitby ji náhle přeruší a spěchá, aby sám vstoupil.

(Guigo Kartuzián, Scala paradisi)

V tej chvíli nastáva zlomový okamih lectia: Boh naozaj VSTUPUJE!

4. KONTEMPLÁCIA

Od tohto okamihu už nekonáme my, ale je to Boh, ktorý koná.

Kontemplácia je fáza pasívna: našou úlohou je neprekážať Bohu, byť uvoľnení pre Boha a
Jeho konanie a proste v tomto stave zotrvávať. Charakteristickým znakom kontemplácie je
MLČANIE a zanechanie akéhokoľvek vlastného ÚSILIA v tejto časti modlitby. Je to
jednoducho ZOTRVÁVANIE ZAMILOVANÉHO V NÁRUČÍ MILOVANÉHO:

Ale Pán, jehož oči vždy bdí nad spravedlivými a jehož sluch je nejenom nakloněn k modlitbám, ale
je přítomen v jejich modlitbách, nečeká ani, až ona dokončí svou řeč, uprostřed modlitby ji náhle
přeruší a spěchá, aby sám vstoupil. Toužící duši rychle běží vstříc, vylévá se v rose nebeské radosti
a v pomazání nejlepšími mastmi. Znavenou duši občerstvuje, hladovou sytí, vyprahlou zavlažuje,
způsobuje, že duše zapomíná na věci pozemské, zapomíná na sebe. a v tomto umírání ji
podivuhodně oživuje, opojením ji přivádí do stavu rozumné střízlivosti. A tak jako při některých
tělesných úkonech duše je tak přemožena tělesnou žádostí, že zcela ztrácí rozum a člověk se stává
jakoby celý tělesným, tak zde naopak v tomto nejvyšším nazírání duše tak převyšuje a pohlcuje
všechna tělesná hnutí, že tělo v ničem duchu neodporuje a člověk se stává jakoby celý duchovním.

(Guigo Kartuzián, Scala Paradisi)

A Wilfrid Stinissen k jej „technike“ a priebehu poznamenáva:

„Úplně stačí v klidu a v tichu zaměřit svou pozornost a lásku na Boha, v naprosté nečinnosti a bez
pocitu rozrušení..." (Temná noc I, 10, 4). V Plameni lásky žhavé se vyjadřuje Jan od Kříže ještě
jasněji: „Duše nechť nečiní nic jiného, než pouze upírá svou láskyplnou pozornost k Bohu bez
jakýchkoli jiných úkonů. Duše musí být pasivní, nevynakládat osobní námahu. Musí v tomto
zaměření a v této láskyplné pozornosti setrvávat prostě a přirozeně, tak jako ten, kdo v láskyplné
pozornosti udržuje oči otevřené" (111,33). Jan od Kříže není sám, kdo používá výrazu „láskyplná
pozornost". Nacházíme jej také u Ruysbroecka a Taulera a není vyloučeno, že jej Jan od nich
převzal. V lásce máme být spojeni s Bohem, aniž bychom na to mysleli či o tom hovořili. Taková
láskyplná pozornost se vyskytuje i v běžném životě.

(Wilfrid Stinissen)
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3. krok obrátenia – ZMENA IDENTITY

Vlastne toto je ono legendárne, povestné obrátenie, metanoia, zmena myslenia, zmena
srdca…

Uveriť v Boha ako v „zmysel“

Takto charakterizuje kresťanskú vieru pápež Benedikt XVI. Hovorí, že kresťan je človek,
pre ktorého sa Boh stáva zmyslom vesmíru, zmyslom dejín – a zmyslom jeho
vlastného života i samého bytia. Je to logické: ak tu je Boh, ktorý stvoril svet, ľudstvo,
ktorý stvoril nás samotných – a ak to tento Boh urobil s nejakým zámerom a cieľom – tak
potom zmysel všetkého, východisko a cieľ každej veci, kameňom na ceste počnúc cez
hviezdy a galaxie až po človeka samotného, je ukrytý práve v Ňom.

Ešte viac tento moment zaznieva po Ježišovom pozvaní:

1 Nech sa vám srdce nevzrušuje! Veríte v Boha, verte aj vo mňa. 2 V dome môjho Otca je mnoho
príbytkov. Keby to tak nebolo bol by som vám povedal, že vám idem pripraviť miesto?! 3 Keď
odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som
ja. 4 A cestu, kam idem, poznáte.“ 5 Tomáš mu povedal: „Pane, nevieme, kam ideš. Akože môžeme
poznať cestu?!“ 6 Ježiš mu odpovedal: „Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba
cezo mňa. 7 Ak poznáte mňa, budete poznať aj môjho Otca. Už teraz ho poznáte a videli ste ho.“ 8

Filip sa ozval: „Pane, ukáž nám Otca a to nám postačí.“ 9 Ježiš mu vravel: „Filip, toľký čas som s
vami a nepoznáš ma?! Kto vidí mňa, vidí Otca. Ako môžeš hovoriť: „Ukáž nám Otca?!“ 10 Neveríš,
že ja som v Otcovi a Otec vo mne? Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám zo seba, ale Otec,
ktorý ostáva vo mne, koná svoje skutky. 11 Verte mi, že ja som v Otcovi a Otec vo mne. Ak nie pre
iné, aspoň pre tie skutky verte! 12 Veru, veru, hovorím vám: Aj ten, kto verí vo mňa, bude konať
skutky, aké ja konám, ba bude konať ešte väčšie, lebo ja idem k Otcovi. 13 A urobím všetko, o čo
budete prosiť v mojom mene, aby bol Otec oslávený v Synovi. 14 Ak ma budete prosiť o niečo v
mojom mene, ja to urobím.

(Jn 14,1–14)

V tom okamihu je nám jasné, že ak je to pravda, tak potom Ježiš Kristus je meradlom,
cieľom, zmyslom, východiskom, alfou a omegou VŠETKÉHO. Všetko má svoj vlastný
zmysel a význam odvodený od Neha a len vo vzťahu k Nemu. Mimo Ježiša Krista
nejestvuje žiaden skutočný zmysel. Všetko je dobré, alebo zlé, dôležité, alebo banálne
jedine vo vzťahu k jednému – a tým je Kristus.

Práve tým sa líši „učeník“ od jedného zo „zástupov“:

Zástupy prichádzajú k Ježišovi, vypočujú si Ho, uctia a oslávia Ho, nechajú sa uzdraviť, vyriešiť
problémy a ťažkosti – a potom sa vracajú naspäť do svojich životov, k svojim záujmom.
Zmyslom ich života sú ich životy samotné. Chorý prichádza k Ježišovi a pýta sa: „Chcem žiť
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zdravý a spokojný život. Môže mi Ježiš v tomto pomôcť a uzdraviť ma?“ Zelóti prichádzajú
k Ježišovi a hovoria si: „Našim cieľom, zmyslom nášho snaženia, je oslobodiť Judeu od
Rimanov. Môže nám v tomto úsilí Ježiš pomôcť?“ atď. Ježiš nie je zmyslom ich života. Ježiš je
len jedným z mnohých pomocníkov, ktorých dosahujú pri dosahovaní vlastných cieľov
a vlastného zmyslu života.

Naopak, učeník je človek, ktorý spoznal, kto je Ježiš. Domyslel si to až do dôsledkov. Preto
urobil to, čo je jediné rozumné, jediné logické: „14 Ako šiel okolo, videl na mýtnici sedieť
Alfejovho syna Léviho a povedal mu: „Poď za mnou!“ On vstal a išiel za ním.“ (Mk 2,14)

Obrátenie teda spôsobilo tri zmeny v našom vzťahu k Bohu a ku svetu:

VIERA V BOHA AKO V BOHA – Nie v Boha ako „pánbožka“, od ktorého si žiadame
„zdravie a Božiu pomoc“ pre naše pozemské životy, ale v Boha, ktorý je alfou a omegou,
počiatkom, zmyslom i cieľom sveta, vesmíru, ľudstva – i nášho osobného života. Uveriť v
Boha, ktorý je zmyslom, dôvodom a cieľom všetkého čím sme, čo konáme, čo vlastníme,
čo dokážeme... všetkého! Mimo Neho viac žiaden zmysel nejestvuje. Len takýto boh je
naozaj BOHOM:

Ja som Alfa a Omega, Prvý a Posledný, Počiatok a Koniec. Blahoslavení sú tí, čo si vypierajú
rúcha: budú mať moc nad stromom života a budú môcť vstúpiť bránami mesta.

(Zjv 22,13n)

VIERA, ŽE TÝMTO BOHOM JE JEŽIŠ KRISTUS –  Uveriť,  že  tento  Boh  ku  mne
prichádza v mužovi, ktorý žil na tejto zemi v rokoch 4 pr. Kr. až 30 po Kr. na území
dnešného štátu Izrael, kde bol popravený ukrižovaním a volal sa Ježiš z Nazareta,
prímením Kristus. Uveriť v Ježišovo posolstvo o Božej láske a o pozvaní k zbožšteniu ako
v posolstvo tohto Boha. A teda prijať Ježišovo slovo ako informáciu, ktorá dáva zmysel a
stanovuje cieľ a cestu pre celý vesmír, pre celé dejiny ľudstva – pre môj vlastný život!

Vtedy ho mnohí z jeho učeníkov opustili a viac s ním nechodili. Ježiš povedal Dvanástim: „Aj vy
chcete odísť?“ Odpovedal mu Šimon Peter: „Pane, a ku komu by sme išli? Ty máš slová večného
života. A my sme uverili a spoznali, že ty si Boží Svätý.“

(Jn 6,66-69)

NASLEDOVAŤ JEŽIŠA – Uveriť, že Ježišovo pozvanie je to, čo konečne odhaľuje
zmysel a význam všetkého, ono ukazuje cestu i cieľ ľudského života. To, či je náš život
úspešný, alebo nie, sa odteraz bude merať podľa jediného kritéria a tým je zhoda
s Ježišovým Evanjeliom. Znamená to zanechať starý život, v ktorého strede a ktorého
zmyslom bol život samotný: mať sa dobre, byť zdravý, úspešný, postaviť dom, venovať sa
záľubám,... a Boh nech to všetko požehná a ešte zveľadí a vybrať si nový život, ktorého
stredom a zmyslom je Ježiš, nasledovanie Ježiša Krista – jediná rozumná vec, pre ktorú sa
zoči-voči Ježišovi môžeme rozhodnúť! Toto nasledovanie je odteraz zmyslom a cieľom
všetkého, čím sme, čo konáme, čo vlastníme, čo dokážeme...

Veru, veru, hovorím vám: Ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo. Ale ak
odumrie, prinesie veľkú úrodu. Kto miluje svoj život, stratí ho, a kto svoj život nenávidí na tomto
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svete, zachráni si ho pre večný život. Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje! A kde som ja, tam bude
aj môj služobník. Kto bude mne slúžiť, toho poctí Otec.

(Jn 12,24-26)

Uverenie Bohu spôsobuje radikálnu zmenu celého nášho života a pohľadu naň:

Predtým Potom

POZEMSKÝ ŽIVOT je to hlavné, absolútne.
Raz zomrieme a tým sa náš život skončí.

POZEMSKÝ ŽIVOT je len predohra,
„prenatálne obdobie“ ku skutočnému ŽIVOTU,
ktorý sa smrťou (aký hnusný názov pre tak
krásny okamih) ešte len začne!

21 Veď pre mňa žiť je Kristus a zomrieť zisk.
22 Ale ak žiť v tele znamená pre mňa plodnú
prácu, neviem, čo si vyvoliť. 23 Oboje na
mňa dolieha: túžim zomrieť a byť s
Kristom, a to by bolo oveľa lepšie, 24 ale
zostať v tele je zasa potrebnejšie pre vás.

(Flp 1,21–24)

ZDROJ DÔLEŽITOSTI – je ním
porovnávanie sa s inými ľuďmi ako so
„štandardom“: som múdrejší, šikovnejší, krajší,
bohatší, slávnejší, vplyvnejší, silnejší, lepší,…

ZDROJ DÔLEŽITOSTI – je ním fakt, že sme
Boží synovia a dcéry. Nie je potrebné sa
porovnávať, veľkosť a dôležitosť je totiž
absolútna, najvyššia možná.

ŽIVOTNÝ ŠTÝL – konkurencia, boj,
presadzovanie sa ako forma napĺňania túžby po
dôležitosti.

ŽIVOTNÝ ŠTÝL – pokoj, mier, jednota vo
vzťahoch lásky a spoločenstva, v ktorom
navzájom zdieľame obdivuhodnú skúsenosť
zbožšťovania, Božieho synovstva, spoločenstva
s Bohom…

VÝZNAM POZEMSKÉHO ŽIVOTA – čo
najviac dosiahnuť, čo najviac si užiť,… Snahou
je tento život čo najviac chrániť.

VÝZNAM POZEMSKÉHO ŽIVOTA – škola,
v ktorej sa učíme plne si osvojiť Božie
synovstvo, stať sa ako Boh:

Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý
váš nebeský Otec.

(Mt 5,48)
Život sám sa stáva iba nástrojom dosahovania
tohto cieľa, nezáleží na dlhom, či krátkom živote.
Záleží na dosiahnutí cieľa.

ŽIVOTNÝ CIEĽ – čo najviac získať,
dosiahnuť, sebarealizácia, zisk, prospech,…

ŽIVOTNÝ CIEĽ – Dokonalá láska, podobnosť
Bohu.

Určite uznáte, že takáto zmena myslenia je naozaj radikálna vec. Všetko sa zrazu obracia,
dôležité je zrazu vedľajšie – a vedľajšie sa zrazu stáva podstatným. Nie nadarmo sa tomu
hovorí obrátenie!
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Zomrieť…

Nebo nie je miesto, kam sa dá ísť, ani vec, ktorá sa dá dostať – ako nejaký cukrík.

Práve nepochopenie tejto skutočnosti spôsobuje niečo, čo by sme mohli nazvať „cukríkovým
kresťanstvom“. Ľudia si jednoducho myslia, že Nebo – to je nejaké pekné, luxusné miesto, kam
Boh pustí, koho chce. Myslia si, že je to ako s matkou, ktorá kúpila synovi cukríky. Prišla domov
a keď zistila, že syn doniesol zo školy päťku, nahnevala sa a cukríky odložila. Ale syn ju tak
dlho prehováral, až sa nad ním nakoniec zľutovala a cukríky mu predsa len dala. Aj títo ľudia si
hovoria: No, veď nás ten Pán Boh do toho Neba hádam nejako pustí. Veď sa už len nad nami
nejako zmiluje. Hádam nás už len nevyhodí preč. Nie sme síce dokonalí – ale veď aspoň
chodíme do kostola a modlíme sa. Ako by nás teda mohol vyhodiť von? Určite nie je taký krutý.
Veď ak by už nevzal do Neba nás – tak koho potom?

Nebo však nie je ani miesto, ani vec, Nebo je stav. Je to stav, kedy sme Božími synmi
a dcérami a žijeme život Boha v kruhu Trojice. Hej, presne tak to definuje aj Katechizmus
hneď vo svojom prvom bode:

Boh, nekonečne dokonalý a blažený sám v sebe, podľa  celkom milostivého plánu slobodne stvoril
človeka, aby mu dal účasť na svojom blaženom živote. Preto je v každej dobe a na  každom mieste
blízky človekovi. Volá ho a pomáha mu, aby ho  hľadal, poznal a miloval zo všetkých síl. Všetkých
ľudí, roz delených hriechom, povoláva do jednoty svojej rodiny, do Cirkvi. Robí to prostredníctvom
svojho Syna, ktorého poslal  v plnosti časov ako Vykupiteľa a Spasiteľa. V ňom a skrze neho
povoláva všetkých ľudí, aby sa v Duchu Svätom stali jeho  adoptovanými deťmi, a tak aj dedičmi
jeho blaženého života.

(KKC 1)

Preto sa Nebo a spása skôr než cukríku podobajú lístku do kina, ktorý matka prinesie synovi. Dá
mu ho zadarmo – ale ak syn chce film vidieť, musí sa obliecť a odísť do kina. Ak to urobí, film
uvidí. Ak to neurobí, ak ostane ležať doma na posteli, potom niet tej moci, ktorá by spôsobila,
aby ten film napriek tomu videl – a ani najobetavejšia láska matky s tým nič neurobí. To nie je
otázka toho, či ho matka miluje a či mu ten film dopraje. Matka koná jedno i druhé. Výsledok ale
závisí od toho, či syn jej dar využije, alebo nie – a toto jeho využitie nedokáže nikto a nijak
nahradiť.

Nebo spočíva – ako naznačil katechizmus v poslednej vete – v novej identite Božieho
syna, ktorý žije život Božieho syna, život Boha.

V praxi môžeme mať iba jednu identitu. Alebo si ponecháme starú identitu človeka –
a zriekneme sa identity Božieho dieťaťa, alebo zanecháme identitu starého človeka –
a potom môžeme prijať identitu Božieho syna (dcéry) a obliecť si tak Krista:

26 Veď skrze vieru v Kristovi Ježišovi ste všetci Božími synmi. 27 Lebo všetci, čo ste pokrstení v
Kristovi, Krista ste si obliekli. 28 Už niet Žida ani Gréka, niet otroka ani slobodného, niet muža a
ženy, lebo vy všetci ste jeden v Kristovi Ježišovi. 29 A keď ste Kristovi, ste Abrahámovým
potomstvom a podľa prisľúbenia dedičmi.

(Gal 3,26–29)

Takisto môžeme v praxi žiť iba jeden život. Boží život sa nedá mať, nie je to vec. Dá sa
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iba žiť. A žiť sa dá len jeden život. Preto sa znova musíme rozhodnúť: alebo budeme ďalej
žiť svoj doterajší život – a rozlúčime sa s Nebom a s Božím životom, alebo zanecháme
svoj doterajší život – a prijmeme nový život, darovaný Ježišom Kristom. Prijatím novej
identity Božích synov a dcér, oblečením si Krista, ako vraví Pavol, prijímame aj Kristov
život, ku ktorému sme povolaní:

Kto neverí Bohu, robí ho luhárom, pretože neuveril svedectvu, ktoré vydal Boh o svojom Synovi. 11

A toto svedectvo je, že Boh nám dal večný život a tento život je v jeho Synovi. 12 Kto má Syna, má
život; kto nemá Syna, nemá Boží život.

(1 Jn 5,10–12)

Tento nový život je životom Boha, ktorý je láska – a preto aj sám život je láskou, láska,
krajná láska, je jeho podstatou:

13 Bratia, nedivte sa, ak vás svet nenávidí. 14 My vieme, že sme prešli zo smrti do života, lebo
milujeme bratov. Kto nemiluje, ostáva v smrti. 15 Každý, kto nenávidí svojho brata, je vrah. A viete,
že ani jeden vrah nemá v sebe večný život. 16 Čo je láska, poznali sme z toho, že on položil za nás
svoj život. Aj my sme povinní dávať život za bratov.

(1 Jn 3,13–16)

Preto bezpodmienečným krokom, ktorý je nevyhnutný k prijatiu novej identity
a nového života, je najprv zomrieť starej identite a starému životu!

1 Čo teda povieme? Budeme zotrvávať v hriechu, aby sa rozhojnila milosť? 2 Vonkoncom nie! Veď
sme zomreli hriechu! Ako by sme v ňom ešte mohli žiť? 3 Alebo neviete, že všetci, čo sme boli
pokrstení v Kristovi Ježišovi, v jeho smrť sme boli pokrstení? 4 Krstom sme teda s ním boli
pochovaní v smrť, aby sme tak, ako bol Kristus vzkriesený z mŕtvych Otcovou slávou, aj my žili
novým životom. 5 Lebo ak sme s ním zrástli a stali sa mu podobnými v smrti, tak mu budeme
podobní aj v zmŕtvychvstaní. 6 Veď vieme,  že náš starý človek bol s ním ukrižovaný, aby bolo
hriešne telo zničené, aby sme už neotročili hriechu. 7 Lebo kto zomrel, je ospravedlnený od
hriechu. 8 Ale ak sme zomreli s Kristom, veríme, že s ním budeme aj žiť. 9 Veď vieme, že Kristus
vzkriesený z mŕtvych už neumiera, smrť nad ním už nepanuje. 10 Lebo keď zomrel, zomrel raz
navždy hriechu, ale keď žije, žije Bohu. 11 Tak zmýšľajte o sebe aj vy: že ste mŕtvi hriechu a žijete
Bohu v Kristovi Ježišovi.

(Rim 6,1–11)

Ak ste teda s Kristom vstali z mŕtvych, hľadajte, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha! 2

Myslite na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi! 3 Veď ste zomreli a váš život je s Kristom ukrytý
v Bohu.

(Kol 3,1—3)

17 Kto je teda v Kristovi, je novým stvorením. Staré sa pominulo a nastalo nové.

(2 Kor 5,17)
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14 Ale ja sa nechcem chváliť ničím iným, iba krížom nášho pána Ježiša Krista, cez ktorý je svet
ukrižovaný pre mňa a ja pre svet. 15 Lebo ani obriezka nie je nič, ani neobriezka, ale nové
stvorenie. 16 A nad všetkými, čo sa budú riadiť týmto pravidlom, pokoj a milosrdenstvo, aj nad
Božím Izraelom.

(Gal 6,14–16)

Neochota zomrieť starému človekovi, neochota zanechať starý život nám preto môže
bezpečne znemožniť osvojenie si nového života a novej identity. Ježiš pred touto
neochotou varuje veľmi vážne:

16 Tu k nemu ktosi pristúpil a pýtal sa ho: „Učiteľ, čo dobré mám robiť, aby som mal večný život?“
On mu povedal: 17 „Prečo sa ma pýtaš na dobré? Len jeden je dobrý. Ale ak chceš vojsť do života,
zachovávaj prikázania!“ 18 On sa ho opýtal: „Ktoré?“ Ježiš odpovedal: „Nezabiješ! Nescudzoložíš!
Nepokradneš! Nebudeš krivo svedčiť! 19 Cti otca i matku a milovať budeš svojho blížneho ako seba
samého!“ 20 Mladík mu povedal: „Toto všetko som zachovával. Čo mi ešte chýba?“ 21 Ježiš  mu
vravel: „Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v
nebi. Potom príď a nasleduj ma!“ 22 Keď mladík počul toto slovo, odišiel smutný, lebo mal veľký
majetok. 23 A Ježiš povedal svojim učeníkom: „Veru, hovorím vám: Bohatý ťažko vojde do
nebeského kráľovstva. 24 Ba hovorím vám: Ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly, ako boháčovi vojsť
do Božieho kráľovstva.“ 25 Keď to učeníci počuli, veľmi sa divili a hovorili: „Kto potom môže byť
spasený?“ 26 Ježiš sa na nich zahľadel a povedal im: „Ľuďom je to nemožné, ale Bohu je všetko
možné.“ 27 Vtedy mu Peter povedal: „Pozri, my sme opustili všetko a išli sme za tebou. Čo z toho
teda budeme mať?“ 28 Ježiš im povedal: „Veru, hovorím vám: Pri obnovení sveta, keď Syn človeka
zasadne na trón svojej slávy, aj vy, čo ste išli za mnou, zasadnete na dvanásť trónov a budete súdiť
dvanásť kmeňov Izraela. 29 A každý, kto pre moje meno opustí domy alebo bratov a sestry alebo
otca a matku alebo deti alebo polia, dostane stonásobne viac a bude dedičom večného života. 30 A
mnohí prví budú poslednými a poslední prvými.

(Mt 19, 16–30)

Boháč je človek, ktorý je naviazaný na svoj majetok, ako naznačuje Ježiš na inom mieste:

19 Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich moľ a hrdza ničia a kde sa zlodeji dobýjajú a
kradnú. 20 V nebi si zhromažďujte poklady; tam ich neničí ani moľ ani hrdza a tam sa zlodeji
nedobýjajú a nekradnú. 21 Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce.

(Mt 6,19–21)

To, či niekto je v Ježišovom ponímaní boháč, alebo nie, nezávisí od počtu núl na jeho
konte, ale od závislosti na tom, čo má. V tomto ponímaní môže byť boháčom aj
bezdomovec, žijúci v kartónovej krabici v parku vedľa stanice… Ak je jeho pokladom
pozemský život, tak potom tam je aj jeho srdce. Nedokáže zomrieť starému životu, starej
identite – a preto ani nedokáže vojsť do Neba, čiže prijať novú identitu v Ježišovi Kristovi
a začať žiť nový život Ježiša Krista. Najprv by totiž musel to staré zanechať a to nedokáže.
Presne toto potvrdzuje aj záver stretnutia s oným mladíkom, kedy Peter hovorí: „Pozri, my
sme opustili všetko a išli sme za tebou. Čo z toho teda budeme mať?“ A Ježiš potvrdzuje,
že takéto zanechanie starého života a starej identity otvára bránu k tomu, aby človek prijal
Ducha Svätého a s ním novú identitu Božieho syna a nový život Božieho syna (resp.
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dcéry).

Dávajme si na to teda veľký pozor! Závislosť na veciach, na uznaní, na verejnej
mienke, na pohodlí,… na všetkom tom, na čo sme si doteraz zvykli a čo tvorí našu
starú identitu a starý život – môže byť neprekonateľnou prekážkou spásy
a zbožštenia, ak ju nedokážeme prekonať a zomrieť sebe!!!

… a znova sa narodiť z Boha

V prológu Jánovho Evanjelia sú slová:

9 Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet. 10 Bol na svete a svet povstal skrze
neho, a svet ho nepoznal. 11 Prišiel do svojho vlastného, a vlastní ho neprijali. 12 Ale tým, ktorí ho
prijali, dal moc stať sa Božími deťmi: tým, čo uverili v jeho meno, 13 čo sa nenarodili ani z krvi
ani z vôle tela ani z vôle muža, ale z Boha.

(Jn 1,9–13)

Smrť starého človeka otvára cestu k znovuzrodeniu. V čom toto znovuzrodenie spočíva,
pekne ilustruje kardinál Ratzinger – Benedikt XVI.:

Syn jestvuje ako Syn a nakoľko je Synom, vôbec nie je zo seba, je teda úplne jedno s Otcom,
pretože mimo neho nie je ničím. Tento Syn tvrdí, že nemá nič vlastného, čo by bol iba on, nič, čo by
patrilo iba jemu, nič rozdielne od Otca, nemá žiadny vyhradený priestor pre čisto svoje vlastné,
preto je celkom rovný Otcovi. … Slovo „Syn" znamená pre Jána „bytie pochádzajúce od iného;"
týmto slovom definuje teda bytie tohto človeka ako bytie od iného a zamerané na iného, ako Bytie
… Táto zásadná výpoveď o Kristovi je zároveň, ako sme videli, vysvetlením kresťanskej existencie.
Kresťanské bytie pre Jána znamená: Byť ako syn, stať sa synom, nestáť teda na sebe a v sebe,
ale žiť úplne otvorene vo vzťahu „od" a smerom „ku". Nakoľko je kresťan „kresťanom",
natoľko to o ňom platí. A, prirodzene, z takýchto výpovedí mu bude jasné, ako málo je kresťanom.
Zdá sa mi, že tým sa z celkom nečakanej strany prejavuje ekumenický charakter Jánovho textu. Iste,
každý vie, že Ježišova „veľkňazská modlitba" Jn 17), o ktorej hovoríme, je základnou chartou
všetkého úsilia o jednotu Cirkvi. Ale nezostávame pritom často príliš na povrchu? Z našej úvahy
vyplýva, že kresťanská jednota je v prvom rade jednotou s Kristom, ktorá je možná tam, kde
prestane honosenie sa vlastným ja a na jeho miesto nastúpi bezvýhradne čisté bytie „od" a „ku". Z
takéhoto bytia s Kristom, ktoré úplne vstupuje do otvorenosti toho, ktorý nepovažoval nič za svoje
vlastné (pórov, aj Flp 2,6n), vyplýva úplná jednota - „aby všetci jedno boli, ako sme my jedno".
Každá nejednota, každý rozkol spočíva na skrytom nedostatku skutočného kresťanstva, na
zdôrazňovaní svojho, čím sa vylučuje zhoda jednoty.

(Benedikt XVI. – Úvod do kresťanstva)

Byť synom, Božím synom, znamená úplne odznovu odvodiť svoju identitu, svoje bytie,
svoj život z nového základu, ktorým je Boh, Otec. Znamená to postaviť svoj život na
Bohu, nie vedľa Boha, ale na Bohu a z Boha, ako naznačuje Ježiš:

24 A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si
postavil dom na skale. 25 Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica a oborili sa na ten



- 116 -

dom, ale dom sa nezrútil, lebo mal základy na skale. 26 A každý, kto tieto moje slová počúva, ale ich
neuskutočňuje, podobá sa hlúpemu mužovi, ktorý si postavil dom na piesku. 27 Spustil sa dážď,
privalili sa vody, strhla sa víchrica, oborili sa na ten dom a dom sa zrútil; zostalo z neho veľké
rumovisko.

(Mt 7,24–27)

Znamená to zanechať starý život, v ktorom sme boli „Jožkom Mrkvičkom“, ktorý
korenil vo verejnej mienke, spoločenskom postavení, v majetku, v kariére, v zábave,…
a odznova sa narodiť pre úplne nový život, v ktorom už viac nie sme nič iné, len
„Boží synovia“ a celý náš život vychádza z Boha, stojí na Bohu a k Bohu sa vracia,
aby tak „bol Boh všetko vo všetkom“ (1 Kor 15,28).

K zbožšteniu je toto znovuzrodenie z Boha nevyhnuteľné:

3 Ježiš mu odpovedal: „Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí zhora, nemôže uzrieť Božie
kráľovstvo.“ 4 Nikodém mu vravel: „Ako sa môže človek narodiť, keď je už starý? Azda môže druhý
raz vojsť do lona svojej matky a narodiť sa?“ 5 Ježiš odpovedal: „Veru, veru, hovorím ti: Ak sa
niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. 6 Čo sa narodilo z tela, je
telo, a čo sa narodilo z Ducha, je duch. 7 Nečuduj sa, že som ti povedal: Musíte sa znova narodiť.

(Jn 3,3–7)

„Čo sa narodilo z tela je telo“ – je to len starý človek, žijúci starý, pozemský život hriechu,
čiže život bez Boha. Život bez Boha už vo svojej podstate nikdy nemôže byť Nebom,
preto Pavol hovorí:

Ak jestvuje živočíšne telo, jestvuje aj duchovné. 45 Tak je aj napísané: „Prvý človek, Adam, sa stal
živou bytosťou;“ posledný Adam oživujúcim Duchom. 46 Ale nie je prv duchovné lež živočíšne, až
potom duchovné 47 Prvý človek zo zeme, je pozemsky; druhý človek je z neba. 48 Aký je ten
pozemský, takí sú aj ostatní pozemskí; a aký je nebeský, takí sú aj ostatní nebeskí. 49 A  ako  sme
nosili obraz pozemského, tak budeme nosiť aj obraz nebeského. 50 Hovorím však bratia, že telo a
krv nemôžu byť dedičmi Božieho kráľovstva, ani porušiteľnosť nebude dedičom
neporušiteľnosti.

(1 Kor 15,44–50)

„Tu“, „Tam“ a „mentálne presťahovanie sa“

O čo sa pri tomto kroku zmeny identity jedná, si môžeme ilustrovať ešte z jednej strany:

V živote každého človeka jestvuje naše „TU“. To  sú  veci,  ktoré  tvoria  náš  skutočný,
reálny život: potreba opraviť strechu na dome, ísť na nákup, okopať záhradku, vyjednať si
konflikt so šéfom, prípadne si nájsť iné zamestnanie, zohnať nový lacný televízor, lebo
starý už doslúžil, zistiť, ako sa darí deťom v škole s prospechom… Toto sú veci, ktoré
tvoria naše „tu“, oni tvoria náš skutočný, reálny život.

Potom sú tu veci, ktoré tvoria naše „TAM“. To sú veci, ktoré tu síce sú, ale do nášho
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skutočného života zasahujú len okrajovo, ak vôbec. Patrí sem napríklad otázka globálneho
otepľovania, medzinárodného terorizmu, lovu veľrýb, ale aj otázky domácej politiky:
väčšina ľudí si zanadáva, keď vláda spíska nejakú hlúposť, ale inak nekonajú nič.
Predstava nejako sa v tejto veci angažovať je pre ne cudzia, to predsa nie je ich úloha, to je
úloha tých „tam“, nejakých politikov a tak.

Do tejto oblasti patrí pred obrátením aj Boh. Áno, väčšina ľudí u nás „vie“, že nejaký
Boh jestvuje. Vedia, že jestvuje Cirkev. Vedia, že čosi kdesi sa konal nejaký II. vatikánsky
koncil, či ako sa mu to hovorí. A vedia, že kdesi „tam“ jestvuje aj nejaké Nebo a tak. Ale
všetko toto je mimo ich reálneho, bežného, každodenného života, je to „tam“. Ich
každodenný život tvorí šéf v robote, reďkovka v záhrade a seriál v televízii, nie Boh
a Cirkev a nejaký koncil… Boha sa dotknú ráno a večer v modlitbičke a ešte v nedeľu
v kostole (niektorí), ale je to ako telefonát so strýčkom v Amerike: položíte telefón
a strýčko je „tam“ a vy ste „tu“ a musíte si tu poradiť, ako najlepšie viete.

Tento postoj vidieť dobre na postoji k smrti. Oficiálne by smrť mala byť návratom domov,
prechodom do nekonečne lepšej reality, zavŕšením milostného vzťahu človeka a Boha.
Oficiálne s tým mnohí ľudia aj súhlasia. Ale v praxi, keď niekto zomrie, hovoria o
„odchode“, o „tragédii“, hovoria o tom, že si „ešte mohol požiť“ a podobne. V skutočnosti
je ich presvedčenie úplne opačné, tvrdo nekresťanské a pohanské…

Ježiš sa tejto tematiky dotýka, keď hovorí:

19 Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich moľ a hrdza ničia a kde sa zlodeji dobýjajú a
kradnú. 20 V nebi si zhromažďujte poklady; tam ich neničí ani moľ ani hrdza a tam sa zlodeji
nedobýjajú a nekradnú. 21 Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce.

(Mt 6,19–21)

Obrátenie znamená hlboké uvedomenie si celej reality Božieho kráľovstva. Znamená, že
ono nereálne „tam“, čo sa doteraz pohybovalo kdesi na pomedzí legiend, rozprávok
a folklóru, sa zrazu stáva realitou – a my do nej vstupujeme. V tej chvíli nastáva to, čo by
sme mohli nazvať „mentálnym presťahovaním sa“ a čo Ježiš nazýva presunom nášho
pokladu, našich aktív, na stranu Neba:

· Naše „TU“ začína tvoriť Nebo, Božie Kráľovstvo. Cirkev, Boh, viera,
duchovný život,… toto všetko odteraz tvorí náš každodenný, normálny, bežný
život, to žijeme, v tom žijeme, o tom uvažujeme, v tom konáme.

· Naopak, do nášho „TAM“ sa sťahujú veci, ktoré predtým boli „tu“, ale
teraz sa ocitli na okraji, na periférii, ako veci, ktoré tu síce sú, treba sa nimi
zaoberať, ale inak nie sú nijako závažné, ani podstatné a vlastne sú tak trochu
„vyrušovaním“ od toho podstatného: starosť o dom, o záhradu, o peniaze,…

O tomto procese hovorí Biblia na viacerých miestach, ale najlepšie opisuje svoje vlastné
mentálne presťahovanie sa Pavol, keď hovorí:

3 Veď obrezaní sme my, čo slúžime v Božom Duchu a chválime sa v Kristovi Ježišovi a nevkladáme
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nádej do tela, 4 hoci ja by som mohol aj do tela vkladať nádej. Ak si niekto iný myslí, že môže mať
nádej v tele, tým skôr ja: 5 na ôsmy deň obrezaný, z Izraelovho rodu, z Benjamínovho kmeňa,
Hebrej z Hebrejov, čo sa týka zákona farizej, 6 čo do horlivosti prenasledovateľ Cirkvi, čo do
spravodlivosti ktorá je v zákone, žil som bezúhonne. 7 Ale čo mi bolo ziskom, kvôli Kristovi
pokladám za stratu. 8 A vôbec všetko pokladám za stratu pre vznešenosť poznania Krista Ježiša,
môjho Pána. Preň som všetko stratil a pokladám za odpadky, aby som získal Krista 9 a našiel sa v
ňom bez vlastnej spravodlivosti, ktorá je zo zákona, ale s tou, ktorá je skrze vieru v Krista -
spravodlivosťou z Boha, založenou na viere -, 10 aby som poznal jeho, moc jeho zmŕtvychvstania a
účasť na jeho utrpení tým, že sa mu pripodobním v smrti, 11 aby som tak nejako dosiahol aj
vzkriesenie z mŕtvych. 12 Nie že by som ho už bol dosiahol, alebo že by som už bol dokonalý, ale
bežím, aby som sa ho niekedy zmocnil, ako sa aj Kristus Ježiš zmocnil mňa. 13 Bratia,  ja  si
nenamýšľam, že som sa už zmocnil. Ale jedno robím: zabúdam na to, čo je za mnou, a uháňam za
tým, čo je predo mnou. 14 Bežím k cieľu, za víťaznou cenou Božieho povolania zhora v Kristovi
Ježišovi.

(Flp 3,3–14)

Podobne naznačujú aj iné miesta v Biblii – napríklad Ježiš na adresu učeníkov hovorí:

14 Dal som im tvoje slovo a svet ich znenávidel, lebo nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. 15

Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred Zlým. 16 Nie sú zo sveta, ako ani ja
nie som zo sveta. 17 Posväť ich pravdou; tvoje slovo je pravda. 18 Ako si ty mňa poslal na svet, aj ja
som ich poslal do sveta 19 a pre nich sa ja sám posväcujem, aby boli aj oni posvätení v pravde.

(Jn 17,14–19)

Učeníci síce ešte sú „vo svete“, ale svet sám je pre nich už „tam“. Ich „tu“ je Božie
kráľovstvo, ako vraví zase Pavol:

20 Veď naša vlasť je v nebi.

(Flp 3,20)

Preto aj keď žijeme na zemi – a nezanedbávame veci, s tým súvisiace – predsa sa
zaraďujeme do dlhej tradície tých, ktorí sa „presťahovali“ dávno pred nami:

13 Všetci títo umierali vo viere, aj keď nedosiahli to, čo bolo prisľúbené, ale z diaľky to videli a
pozdravovali; a vyznávali, že sú na zemi iba cudzincami a pútnikmi.

(Hebr 11,13)

Zdravé sebavedomie

Znakom tejto zmeny je zdravé sebavedomie, to isté, ktoré vidíme na Ježišovi, ktorý na
jednej strane nijako neukrýva svoju veľkosť – a pritom jasne cítime, že je to obyčajné
konštatovanie, nie je v tom nič z pýchy.

Vo svojej podstate je pýcha snahou zdať sa viac, než sme. Je to snaha presadiť sa na úkor
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iných, je to snaha prekonať ich, prevýšiť ich a tak zasadnúť na trón slávy a úspechu.

Ale tam, kde je veľkosť a dôležitosť absolútna – v Bohu – stráca niečo podobné význam.

A tak kresťana spoznáte podľa dvoch znakov:

· SEBAVEDOMIE – je si vedomý toho, že je vzácny, že je skutočne
hodnotný, dôležitý, veľký. Preto akceptuje sám seba, má tu správnu, zdravú
lásku k sebe samému – veď ako ho miluje Boh sám, prečo by nemohol
milovať aj on sám seba?

· POKORA – ktorá je všetkým iným, len nie pokryteckou poníženosťou.
Pokora – to je akceptovanie svojich chýba nedostatkov, pretože už ich viac
netreba ukrývať, už neškodia našej túžbe byť ako Boh, Boh nás predsa miluje
a prijíma aj napriek nim! A je to súčasne aj absencia potreby porovnávať sa
s inými, hrať frajera, predvádzať sa…

Každá frajerina, namyslenosť, oprsklosť,… pramení v komplexe menejcennosti, vo
frustráciách, ktoré hlodajú kdesi vo vnútri. Nemajú nič spoločné so skutočnou veľkosťou.
Ako konštatuje John Eldredge:

Veľmi ma zaujalo, keď som čítal denníky veliteľov občianskej vojny. Ako muži, o ktorých by si si
myslel, že sú naozajstnými hrdinami, skončia práve naopak. „Tí, ktorí sa zdajú byť tvrdými, ktorí sa
doma zapájali do pouličných bitiek, sú pokrytcami na otvorenom vojnovom poli," vyhlásil istý
major. Seržant z tej istej divízie súhlasil: „Neviem ani o jednom mužovi, ktorý sa rád bije päsťami,
žeby zároveň nebol zbabelým vojakom." Násilie nezávisle na tom, akú má formu, je rúškom pre
strach.

(John Eldredge, Divoký v srdci)

Pretože kresťan ničím z toho netrpí, veď je uzdravovaný Božou láskou, nič také sa u neho
nevyskytuje. V kresťanstve nejestvuje frajerina – iba skutočná veľkosť!
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4. krok obrátenia – ZMENA VZŤAHOV

Takáto veľká premena nášho pohľadu na nás, na Boha, na ľudí a na svet potom úplne
samozrejme a zákonite mení všetky naše vzťahy.

Vrátiť veci na ich miesta

Už sme si vysvetlili, že jedným z aspektov hriechu je to, že sa správne veci dostanú na
nesprávne miesta.

Teraz je čas, aby sa tieto veci vrátili na svoje miesta:

· BOH z miesta sluhu a sčasti nepriateľa na miesto zmyslu a cieľa nášho
života.

· ŽIVOT z miesta cieľa a najvyššej hodnoty na miesto nástroja, určeného na
dosiahnutie cieľa: spoločenstva s Bohom, zbožštenia.

· VECI, ktoré doteraz slúžili nášmu životu a konzumu (dosť márne) sa teraz
automaticky zameriavajú na službu Bohu, službu spoločenstvu s Ním a službu
zbožštenia

V tej chvíli sa všetky veci stávajú dobrými, dokonca aj jadrové zbrane a yperit sú veci
sami v sebe dobré. Ak sú na zlom mieste – stávajú sa prekliatím. Ale ak ich vrátime na ich
miesta, ktoré im patria, ak ich zapojíme do služby Bohu, do služby lásky – potom aj z nich
môže vzísť len a jedine požehnanie.

Jeden je váš Otec…

Presne ako hovorí Ježiš:

9 Ani Otcom nevolajte nikoho na zemi, lebo len jeden je váš Otec, ten nebeský.

(Mt 23,9)

A majster Eckhardt k tomu dodáva:

„Môj telesný otec nie je vlastne mojim otcom, iba ak malým kúskom svojej prirodzenosti, a ja som
do neho oddelený; on môže zomrieť a ja žiť. Preto je Nebeský Otec naozaj mojím otcom, pretože
som Jeho syn a všetko, čo mám, mám od neho“
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(majster Eckhardt)

To, čo zvykneme nazývať „prirodzenými vzťahmi“ ustupuje do pozadia a je nahrádzané
podstatne pevnejším zväzkom, ktorý už nie je založený len na udalostiach ako sú
narodenie sa a podobne, ale ktoré sú založené v Bohu a preto sú mocnejšie
a intenzívnejšie, než tie prirodzené. Práve na túto premenu vzťahov naráža Pavol, keď
hovorí:

14 Lebo nás ženie Kristova láska, keď si uvedomíme, že ak jeden zomrel za všetkých, teda všetci
zomreli. 15 A zomrel za všetkých, aby aj tí, čo žijú, už nežili pre seba, ale pre toho, ktorý za nich
zomrel a vstal z mŕtvych. 16 Preto odteraz nepoznáme nikoho podľa tela. A ak sme aj poznali
Krista podľa tela, teraz už nepoznáme. 17 Kto  je  teda  v  Kristovi,  je  novým  stvorením.  Staré  sa
pominulo a nastalo nové.

(2 Kor 5,14–17)

Vy všetci ste bratia…

Ak je Boh môj Otec – a ak je aj tvoj Otec – potom sme naozaj bratia, skutočná rodina,
skutoční a nefalšovaní súrodenci!

A tak vznikajú medzi kresťanmi vzťahy skutočnej rodiny, skutočnej súrodeneckej lásky.
Veľmi pekne to zase ilustruje Biblia:

8 Vy sa nedávajte volať Rabbi, lebo len jeden je váš Učiteľ, vy všetci ste bratia.

(Mt 23,8)

20 No neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa, 21 aby všetci boli jedno,
ako ty, Otče vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás, aby svet uveril, že si ma ty poslal. 22 A slávu,
ktorú si ty dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako sme my jedno - 23 ja v nich a ty vo mne. Nech
sú tak dokonale jedno, aby svet spoznal, že si ma ty poslal a že ich miluješ tak, ako miluješ mňa.

(Jn 17,20–23)

19 Teda už nie ste cudzinci ani prišelci, ale ste spoluobčania svätých a patríte do Božej rodiny.

(Ef 2,19)

11 Potom už niet Gréka ani Žida, obriezky ani neobriezky, barbara, Skýta, otroka, slobodného, ale
všetko a vo všetkom je Kristus.

(Kol 3,11)

26 Veď skrze vieru v Kristovi Ježišovi ste všetci Božími synmi. 27 Lebo všetci, čo ste pokrstení v
Kristovi, Krista ste si obliekli. 28 Už niet Žida ani Gréka, niet otroka ani slobodného, niet muža a
ženy, lebo vy všetci ste jeden v Kristovi Ježišovi.
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(Gal 3,26–28)

12 Lebo ako je jedno telo a má mnoho údov, ale všetky údy tela sú jedno telo, hoci ich je mnoho, tak
aj Kristus. 13 Veď my všetci, či Židia alebo Gréci, či otroci alebo slobodní, boli sme v jednom
Duchu pokrstení v jedno telo. A všetci sme boli napojení jedným Duchom. … 26 Ak teda trpí jeden
úd, trpia spolu s ním všetky údy, a ak vychvaľujú jeden úd, radujú sa s ním všetky údy. 27 Vy ste
Kristovo telo a jednotlivo ste údy.

(1 Kor 12,12n.26n)

Uverenie sa prejavuje tým, že tieto vzťahy vznikajú úplne samozrejme a spontánne:

41 Oni prijali jeho slovo a dali sa pokrstiť; a v ten deň sa pridalo asi tritisíc duší. 42 Vytrvalo sa
zúčastňovali na učení apoštolov a na bratskom spoločenstve, na lámaní chleba a na modlitbách. 43

Všetkých sa zmocňovala bázeň; prostredníctvom apoštolov sa dialo množstvo divov a znamení.
Všetci, čo uverili, boli pospolu a všetko mali spoločné. 45 Predávali pozemky a majetky a
rozdeľovali ich všetkým, podľa toho, ako kto potreboval. 46 Deň čo deň svorne zotrvávali v chráme,
po domoch lámali chlieb a s radosťou a úprimným srdcom požívali pokrm. 47 Chválili Boha a boli
milí všetkému ľudu. A Pán každý deň rozmnožoval tých, čo mali byt' spasení.

(Sk 2,41–47)

Nezhromažďujte si poklady… buďte služobníkom všetkých

Majetok – ale ani ostatné veci, hlavne sláva a moc – už nehrajú žiadnu podstatnú úlohu. Sú
to nástroje a sú dobré len natoľko, nakoľko slúžia cieľu – a tým je zbožštenie sa v Kristovi
skrze dokonalú lásku.

Preto úplne samozrejme platia Ježišove slová:

19 Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich moľ a hrdza ničia a kde sa zlodeji dobýjajú a
kradnú. 20 V nebi si zhromažďujte poklady; tam ich neničí ani moľ ani hrdza a tam sa zlodeji
nedobýjajú a nekradnú. 21 Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce.

(Mt 6,19–21)

25 Ježiš ich zavolal k sebe a povedal: „Viete, že vládcovia národov panujú nad nimi a mocnári im
dávajú cítiť svoju moc. 26 Medzi vami to tak nebude. Ale kto sa medzi vami bude chcieť stať
veľkým, bude vaším služobníkom. 27 A kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude vaším sluhom. 28

Ako ani Syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a položiť svoj život ako výkupné za
mnohých.“

(Mt 20,25–28)
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Radikálny postoj ku zlu

Posledným novým vzťahom je veľmi radikálny postoj ku zlu, k hriechu. Dominik Sávio
žil podľa zásady (a nielen on): „Radšej zomrieť, ako zhrešiť“. Mnohým ľuďom to znie
neskutočne, až fanaticky. Vravia: „No, veď viete. Dnes je taký svet. A veď to len tak
trošku… občas poklebetíme… niečo z roboty zoberieme… občas zaklameme… ale nie je
to nič vážne, to len tak, trochu… sme ľudia… a svet je taký…“

Biblia takémuto správaniu vraví smilstvo a myslí tým „podvádzanie Boha“, ktorý je
Ženíchom.

Predstavte si, že by muž povedal svojej manželke: „Miláčik, veď ja to s tými inými ženami… len
tak trochu. Veď vieš, dnes je taký svet… ale nie je to nič vážne… len tak dva – tri krát do
týždňa, len sa spolu vyspíme… ale inak nič!“ Znelo by to absurdne, že? Hoci aj takéto
absurdnosti už dnes mnohí považujú za normálne…

Boh je ten, kto je Svetlom a z celej duše nenávidí zlo. Boh miluje hriešnika – ale bytostne
nenávidí zlo. Ako by sme mohli teda na jednej strane milovať Boha ako nevesta svojho Ženícha
– a na druhej strane Ho podvádzať so zlom, s Diablom, s hriechom?

Nie, skutočného kresťana spoznáte podľa toho, že radikálne odmieta každé zlo.
Žiadne „veď to len tak, trochu… veď dnes je taká doba…“ – a motívom (okrem Cesty
k vlastnému zbožšteniu a dokonalosti) je práve láska, obrovská a hlboká láska, láska
nevesty k svojmu Ženíchovi, syna k svojmu najúžasnejšiemu Otcovi!

Od inštitúcie k Ženíchovi a neveste

Teraz dokážeme lepšie porozumieť etapám duchovného vývoja, ako ich popísal M. Scott
Peck:

1. etapa – asociálno-chaotická

· Do  tejto  etapy  sme  sa narodili. Vyznačuje sa tým, že jediným hybným
motorom nášho konania je naše vlastné chcenie.

·  Táto fáza je chaotická preto, lebo v nej chýbajú normy konania a
správania a samotný život postráda nejaký „pevný a záchytný bod“ v podobe
istoty: „toto je správne a toto nie je správne“.

·  Je takisto asociálna, lebo znemožňuje (pochopiteľne) vytváranie
spoločenstva s ostatnými ľuďmi.

·  Podľa odhadov asi 20% ľudí má smolu a z tejto fázy sa nevymotajú ani
do dospelosti.
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·  Život v tejto fáze vývoja je totižto (podľa ich vlastného vyjadrenia) desivý.
Neposkytuje totiž žiadnu istotu.

·  Ak takýto ľudia natrafia na miesto, kde vládne určitý systém, disciplína,
(napr. väzenie, armáda), môže to byť pre nich vykúpením.

2. etapa – formálne-inštitucionálna

· Základnou potrebou človeka je potreba pocitu istoty a bezpečia: NIEKAM
PATRIŤ a POZNAŤ PRAVIDLÁ hry, podľa ktorých môžeme napredovať
a uspokojovať tak svoj smäd po veľkosti, dôležitosti, správnosti, zmysle, po
tom, aby sme boli súčasťou „niečoho väčšieho“ a pod. Pre ľudí v tejto fáze
vývoja je dôležitá vonkajšia príslušnosť k nejakej inštitúcii, či organizácii a
dodržiavanie vonkajších pravidiel.

·  Pre väčšinu ľudí je touto prvou istotou spravidla cirkev, alebo nejaká iná
skupina, reprezentovaná určitým morálnym kódexom.

·  Do tejto etapy dieťa vstupuje najskôr v troch rokoch života, kedy začína
pozvoľna prijímať od rodičov ich ideály a predstavy. V 5. – 7. roku už
môžeme nájsť u dieťaťa pomerne jasné predstavy o tom, čo je dobré a čo je
zlé a niekedy v 7. – 10. roku života dieťa preberá náboženstvo (vieru) svojich
rodičov

·  Mnohí v tejto fáze vývoja bohužiaľ končia...

3. etapa – skepticko-individuálna

· Objavuje sa spravidla niekedy s nastupujúcou pubertou, asi tak okolo 12.
– 14. roku života. Súvisí s rozvojom rozumových schopností mladého
človeka, ale aj s rozvojom jeho osobnosti.

· SKEPTICKÁ – mladý človek úplne zákonite pochybuje o hodnotách,
ktoré doteraz vyznával – a to veľmi úspešne. Jeho „vierovyznanie“ totiž
spočívalo naozaj iba vo vonkajšej príslušnosti „niekam“ a na dodržiavaní
nejakých vonkajších pravidiel.

· INDIVIDUALISTICKÁ – mladého človeka neuspokojuje „príslušnosť
niekam“ na úrovni inštitúcie, či cirkvi a hľadá miesto, kde by jeho vzťah
mohol byť osobný. Nenecháva si tiež veľmi radiť, ale hľadá svoj cieľ sám.

·  Toto obdobie je veľkým obdobím hľadania – hľadania skutočných
hodnôt, niečoho, čo je reálne, autentické, hlboké.

Práve v tejto etape je okamih, v ktorom sa odohráva obrátenie. Súčasne (alebo práve preto)
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je to aj etapa riskantná, pretože ak k obráteniu a ďalšiemu rastu nedôjde…

V tejto fáze sa rysuje niekoľko možností, ako sa to všetko skončí:

· STRACH – „Bože, veď ja už neverím! To nesmieme!“ môže spôsobiť, že
sa násilne vrátime z tejto kľúčovej etapy naspäť do etapy II. Množstvo
starších ľudí v Cirkvi urobilo presne tento krok a aj po desiatkach rokov stále
zotrvávajú na úrovni detskej viery, niekde v duchovnom živote primeranom
desaťročnému dieťaťu.

· SKEPSA – v presvedčení „Veď ja kresťanstvo poznám, odmalička chodím
do kostola, aj som miništroval…“ spolu s mýlnym presvedčením, že II. fáza
už bola tým skutočným autentickým kresťanstvom a nič viac tam nejestvuje –
vedie k praktickému zanechaniu duchovného života. Prototypom takéhoto
človeka sú často muži, ktorí síce na sviatky občas zavítajú do kostola, ale je to
už len na úrovni tradície a folklóru, v skutočnosti sú to číri a čistí materialisti.

· SEKTY – sú v tejto fáze nebezpečné z toho istého dôvodu. V presvedčení,
že kresťanstvo nie je nič viac, než inštitúcia, hľadajú duchovnú skúsenosť
inde. Mnohokrát na pochybných miestach. Väčšinou o ich smerovaní
rozhodujú city, nie rozum – a práve v týchto kalných vodách sa sektám dobre
darí.
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4. etapa – mysticko-spoločenská

· Ak má mladý človek aj v tretej etape šťastie a niekto ho prevedie (alebo sa
mu to pošťastí samému) až sem, konečne objavuje skutočnú duchovnú
realitu.

· MYSTICKÁ – „zákonníctvo“ a „obradníctvo“ sa mení na osobný a
hlboký vzťah s osobou skutočného, živého Boha.

· SPOLOČENSKÁ – objavenie Cirkvi nie ako „inštitúcie“, ale ako rodiny,
komunity, miesta intenzívnych a obohacujúcich vzťahov.

· ZRELÁ OSOBNOSŤ, slobodná, naplnená, šťastná, schopná vzťahov a
hlavne toho najdôležitejšieho: hlbokej lásky.

Práve na tejto úrovni prichádza k tej najúžasnejšej zmene:

Cirkev sa zrazu z organizácie a inštitúcie mení na rodinu, nádherné a útulnú spoločenstvo
skutočnej, hlbokej lásky a zdieľanej skúsenosti Boha.

Samotný vzťah s Bohom sa mení zo vzťahu ŠÉF–ZAMESTNANEC na veľmi hlboký,
intímny, dôverný, krásny a vskutku romantický vzťah lásky medzi NEVESTOU, ktorou je
Cirkev – a teda my – a ŽENÍCHOM, ktorým je Boh:

31 Preto muž zanechá otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele. 32

Toto tajomstvo je veľké; ja hovorím o Kristovi a Cirkvi.

(Ef 5,31n)

Alebo ako hovorí John Eldredge:

Okrem iného je kresťanský život aj ľúbostnou záležitosťou srdca. Nemôžeme ho žiť v prvom rade
ako zoznam princípov a etických noriem. Nemôžeme ho brať ako postupnosť krokov alebo ako
program. Ako odpoveď na otázku náboženského experta, ktorý sa opýtal Ježiša, čo musí robiť, aby
získal naozajstný život, Ježiš odpovedá tým, že mu tiež položí otázku: ‚Čo je napísané v Zákone? ...
Ako tam čítaš?‘ On odpovedal:  ‚Milovať budeš Pána,  svojho Boha,  z celého svojho srdca, z celej
svojej duše, zo všetkých svojich síl a z celej svojej mysle a svojho blížneho ako seba samého!‘
Povedal mu: ‚Správne si odpovedal. Toto rob a budeš žiť!‘ (Lk 10,26-28) Náboženskí technokrati
Ježišovej doby ho konfrontovali s úrovňou života, o ktorej verili, že sa Bohu páči. Tvrdili, že
vonkajší život, život povinností, toho, čo by sme mali robiť, život služby je to, čo má význam. ‚Úplne
sa mýlite,‘ povedal Ježiš, ‚v skutočnosti ste úplne mŕtvi (obielené hroby). To, o čo Bohu ide, je
vnútorný život, život srdca.‘ (Mt 23,25-28) V celom Starom aj Novom Zákone je život srdca veľmi
jasne Božím základným záujmom. Keď izraelský ľud úplne upadol do vonkajšieho života rituálu a
dodržiavania noriem, Boh sa sťažoval: ‚Tento ľud... si ma ctí iba perami, ale ich srdce je ďaleko
odo mňa.‘ (Iz 29,13)

(Brent Curtis a John Eldredge)

Tu niekde začína skutočné, autentické kresťanstvo.



- 127 -

· Dá sa povedať, že II. etapa historicky zodpovedá Starému zákonu,
postavenému na príkazoch a zákonoch. Je to etapa dôležitá, ale nesmie byť
konečná.

· Cieľom je, aby nás priviedla k etape IV., ktorá zodpovedá Ježišovi
Kristovi, dielu a svetu Nového Zákona, Božieho Kráľovstva.

V tomto zmysle je potrebné chápať aj slová, ktoré zaznievajú v Biblii hlavne od Pavla:

1 Hovorím však: Kým je dedič maloletý, ničím sa nelíši od otroka, hoci je pánom všetkého. 2 Je pod
poručníkmi a správcami až do času ktorý určil otec. 3 Tak aj my, keď sme boli maloletí, slúžili sme
podriadení živlom sveta. 4 Ale keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho Syna, narodeného zo ženy,
narodeného pod zákonom, 5 aby vykúpil tých, čo boli pod zákonom, a aby sme dostali adoptívne
synovstvo. 6 Pretože ste synmi, poslal Boh do našich sŕdc Ducha svojho Syna a on volá: „Abba,
Otče!“ 7 A tak už nie si otrok, ale syn; a keď syn, tak skrze Boha aj dedič.

(Gal 4,1–7)

13 Ale v Kristovi Ježišovi ste sa teraz vy, čo ste boli kedysi ďaleko, stali skrze Kristovu krv blízkymi.
14 Veď on je náš pokoj! On z oboch urobil jedno a vo svojom tele zbúral medzi nimi múr rozdelenia,
nepriateľstvo, 15 tým, že zrušil zákon prikázaní, spočívajúci v nariadeniach, aby v sebe z tých dvoch
vytvoril jedného nového človeka, a nastolil pokoj; 16 aby v jednom tele skrze kríž v sebe samom
zabil nepriateľstvo a zmieril oboch s Bohom. 17 Prišiel a zvestoval pokoj vám, čo ste boli ďaleko, a
pokoj tým, čo boli blízko; 18 lebo skrze neho máme obaja v jednom Duchu prístup k Otcovi.

(Ef 2,13–18)

Mimochodom, práve III. etapa by mala zodpovedať etape záverečnej prípravy na sviatosť
birmovania – a vstup do IV. etapy je okamihom, kedy sa birmovanie udeľuje a na
kresťana – ako svadobný dar Ženícha neveste – zostupuje Duch Svätý.

Začiatok, nie koniec!

Hoci by sa to na prvý pohľad mohlo zdať, IV. etapa nie je niečím, čím sa kresťanstvo
završuje, niečo, kam by sme mali vstúpiť niekedy na sklonku života.

Táto etapa je začiatkom skutočného kresťanstva. Preto by jej začiatok mal byť prítomný už
u birmovancov. Veľmi pekne tento fakt konštatuje istý psychológ:

Myslím, že Scottovy fáze mají velkou platnost, a domnívám se, že je budu ve své praxi užívat, ale
pamatujte si, že to, co Scotty nazývá IV. fází, je začátek.

(Ph. D. Paul Vitz)

Kresťanstvo celé sa odohráva na IV. etape duchovného rozvoja – všetko ostatné je len
cesta k nemu. A isto nie je cieľom, aby kresťanstvo bolo niečo, čo dosiahneme až na
sklonku života. Mnoho svätých, ktorí dosiahli dokonalosť v mladom veku – Dominik
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Sávio napríklad – sú toho dôkazom.

Nech sa ti stane, ako si uveril

Všetky tieto zmeny sú dôsledkom uverenia niečomu. Je dôležité znova si uvedomiť, aká
dôležitá je v našom živote viera a to vo všetkých jeho oblastiach!

Viete, prečo je na svete veľa chudobných ľudí? Niekto by povedal, že nemali šťastie
a podmienky na to, aby zbohatli. V skutočnosti je ale problém niekde inde: „Většina lidí si zvolí
chudobu. Pro devadesát procent obyvatelstva je bohatství „příliš složité“. Tak si vymýšlejí
průpovídky jako: „Peníze mě nezajímají.“ Nebo „Nikdy nebudu bohatý.“ Nebo „Jsem ještě
mladý, nemusím si dělat starosti.“ Nebo „Až si nějaké peníze vydělám, budu myslet na
budoucnost.“ Nebo „Můj manžel (moje manželka) se stará o finance.“ Problém s těmito výroky
je, že okrádají dotyčného, který takto uvažuje, o dvě věci: o čas, což je naše nejcennější aktivum,
a o možnost se učit, jestliže se neučíte, neměli byste se vymlouvat na to, že nemáte peníze. Ale je
to volba, kterou děláme denně.“ (Robert Kyiosaka). A prečo títo ľudia takto uvažujú? Pretože
NEVERIA, že by sa im niečo také ako úspech a bohatstvo mohlo podariť! Keby tomu verili,
študovali by trh, obchodovali s akciami, získavali pôžičky od bánk a rozbiehali vlastný biznis – a
bohatli. Väčšina ľudí ale verí, že maximum, ktoré je v ich silách, je získať si zamestnanie,
zarobiť aspoň priemernú mzdu – a dosť. Je niečo divné, ak v živote dostanú len to, v čo veria –
o nič viac a spravidla aj o niečo menej?

Nemôžete mať to, v čo neveríte, že to môžete mať. Môžete mať len to, čomu veríte.
Preto Ježiš znova a znova hovorí: „Choď a nech sa ti stane, ako si uveril.“ (Mt 8,13),
„Dúfaj, dcéra, tvoja viera ťa uzdravila.“ (Mt 9,22) „Žena, veľká je tvoja viera! Nech sa ti
stane, ako chceš.“ (Mt 15,28) a pod.

· Veríte, že sa môžete zbožštiť, že môžete byť ako Boh? Ak áno, nastúpite na
túto cestu: začnete študovať Bibliu, napredovať na ceste stávania sa Ježišom
Kristom, rozvíjať duchovný život – pretože je to najúžasnejšia ponuka, akú
v živote kedy dostanete: byť Bohom, byť ako On!

· Neveríte tomu? Potom nič z toho neurobíte. Aký zmysel by malo
„nasledovať Krista“ a napodobňovať Ho, ak aj tak nikdy nebudete ako On?
Aký zmysel by malo vybrať sa na výpravu za Dokonalou láskou, ak Vašou
ambíciou nie je božský život v kruhu Trojice, ale nejaká „záhradka“, ktorú
voláme „Raj“ a kam sa dostanete za odmenu za to, že ste nikoho nezabili
a chodili v nedeľu do kostola?

A tak sa nedivme, že každý dostane presne to, čomu uverí. Preto tí, ktorí neuveria
v Kráľovstvo, sú stratení – zatratení (porov. Mk 16,16): pretože nemôžu mať to, v čo
neveria,  nemôžu  ísť tam,  kam  neveria,  že  sa  dôjsť dá.  Budú  mať len  to,  čomu  uverili  –
a pretože neuverili v Kráľovstvo, Kráľovstvo to nebude…
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5. krok obrátenia – ZMENA SKUTKOV

Je ťažké žiť podľa Evanjelia?

Väčšina ľudí povie, že áno. Alebo, ako ktosi trefne skonštatoval: Kresťanstvo nie je ťažké,
je len ľudsky neuskutočniteľné. A práve v tom to je:

· Prikázať: „Buďte dobrí!“ – to dokáže každý.

· Ale ZABEZPEČIŤ, aby ľudia niečoho podobného aj boli schopní – to už je
niečo iné!

Kresťanstvo je práve o tomto druhom:

1 Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník. 2 On každú ratolesť, ktorá na mne neprináša
ovocie, odrezáva, a každú, ktorá ovocie prináša, čistí, aby prinášala viac ovocia. 3 Vy ste už čistí
pre slovo, ktoré som vám povedal. 4 Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ratolesť nemôže prinášať
ovocie sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne. 5 Ja som vinič, vy ste
ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť. 6

Ak niekto neostane vo mne, vyhodia ho von ako ratolesť a uschne. Potom ich pozbierajú, hodia ich
do ohňa a zhoria. 7 Ak ostanete vo mne a moje slová ostanú vo vás, proste, o čo chcete, a splní sa
vám to.

(Jn 15,1–7)

Pravdepodobne nejestvuje nijaké iné miesto, kde by Ježiš rukolapnejšie vysvetľoval fakt,
že to, čo priniesol, nie je nejaký nový etický kódex, nejaké „kresťanské hodnoty“, či
nejakú etiku.

Ježiš priniesol SPOLOČENSTVO S BOHOM, skutočné, vnútorné, premieňajúce!

Bez neho je kresťanstvo nereálne, je to utópia. Celé dejiny nám prinášajú ohromné
množstvá príkladov snahy žiť Evanjelium bez skutočného obrátenia a bez Boha. Niektoré
boli a stále sú kresťanstvom aspoň maskované, ale namiesto obrátenia a spočívania v Bohu
sú len o moralizovaní, o rôznych „projektoch“ a „kampaniach“, ktoré ale aj tak
neprinášajú túžené ovocie, pretože nestoja v Bohu, v mystickej skúsenosti Boha, ktorý
premieňa a uzdravuje. A niektoré sa o niečo podobné pokúsili otvorene na báze mimo
Boha – spomeňme len komunizmus – a rovnako zlyhali a zanechali za sebou práve
v oblasti etiky a morálky spúšť…

Spoločenstvo s Bohom, skúsenosť Boha, dôvera Bohu – teda OBRÁTENIE – ale
všetko menia. Menia to až tak radikálne, že Ján môže napísať:
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1 Každý, kto verí, že Ježiš je Kristus, narodil sa z Boha. A každý, kto miluje Boha ako Otca, miluje
aj toho, kto sa z neho narodil. 2 Podľa toho poznáme, že milujeme Božie deti, keď milujeme Boha a
plníme jeho prikázania. 3 Lebo láska k Bohu spočíva v tom, že zachovávame jeho prikázania. A jeho
prikázania nie sú ťažké. 4 Veď všetko, čo sa narodilo z Boha, premáha svet. A tým víťazstvom, ktoré
premohlo svet, je naša viera. … 18 Vieme, že nik, kto sa narodil z Boha, nehreší, ale chráni ho ten,
ktorý sa narodil z Boha, a Zlý sa ho nedotkne. 19 Vieme, že sme z Boha a celý svet je v moci Zlého.
20 A vieme, že prišiel Boží Syn a dal nám schopnosť poznať toho Pravého. A my sme v tom Pravom,
v jeho Synovi Ježišovi Kristovi. On je ten Pravý, Boh a večný život.

(1 Jn 5,1–4.18–20)

Odpoveď na otázku z nadpisu je teda nasledovná:

Nie, kresťanstvo nie je nikdy ťažké. Je alebo úplne neuskutočniteľné a nemožné –
vtedy, ak žijeme bez skutočného spoločenstva s Bohom – alebo je naopak úplne
samozrejmé, prirodzené, jediné normálne a jediné logické a vlastne by nám robilo
problém žiť niečo iné, niečo opačné – a to vtedy, ak žijeme v Bohu a dôverujeme Mu.
V prvom prípade je totiž Evanjelium proti nášmu najhlbšiemu presvedčeniu, ktoré si
v srdci nosíme. V tom druhom prípade je ale, naopak, jediné logické a vlastne jediné
možné, konať inak by odporovalo nášmu novému najvnútornejšiemu presvedčeniu.

Kauza skutky

Skutky sú logickým zavŕšením obrátenia a zmeny vzťahov. Niekedy sa dokonca pod
názvom AKTIO označujú za piaty krok lectio divina. Tento krok bežne nie je spomínaný,
pretože v kláštoroch, kde sa lectio rozvíjalo, bolo samozrejmé a úplne prirodzené, že mnísi
žili podľa toho, čomu uverili. Dnes, keď to až tak samozrejmé nie je, je dobré to
pripomenúť.

Je dôležité, aby skutky vieru sprevádzali, aby tak, ako pomaly rastie naša viera a naša
láska, rástli, priamo úmerne, aj naše skutky, naše konanie – ani viac, ani menej. Primerane.

· AK SKUTKY ZAOSTÁVAJÚ za vývojom viery, ak ju nenasledujú,
potom  viera  sama  po  čase  odumrie  –  a  sme  tam,  kde  sme  boli…  Je  to
podobné, ako keď idete prvý raz vyskočiť z lietadla s padákom: Najprv máte
strach. Preto chvíľu zbierate odvahu (lectio divina) A potom alebo skočíte
(aktio) – a s každým Vašim skokom strach mizne, až zmizne úplne,... alebo
neskočíte – a Vaša vyhecovaná odvaha sa znova stratí a je po všetkom.
Výsledkom je mŕtve, „kultúrne“, formálne, „tradičné“ ani nie kresťanstvo,
skôr: cirkevníctvo, citové „vyžitie sa“ v atmosfére „mystična“ (nemyslí sa
tým spravidla viac, než prítmie v kostole, sviečky, vôňa kadidla a jemná
tézacká hudba na pozadí),  pobožnôstkárstvo, alebo len nejaký „duchovný“
doplnok konzumného života...

· AK SKUTKY PREDBEHNÚ vieru a jej rast, výsledkom je pokrytectvo.
Neberte toto slovo ako urážku. V gréčtine toto slovo znie hypocrytes
a znamená v preklade „herec“. Niekedy sa stretávate s ľuďmi, ktorí sa nasilu
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snažia „byť kresťanmi“ a „chovať sa ako kresťania“ – ale bez vnútornej
premeny, bez obrátenia. Výsledok je nemastný, neslaný, neautentický…
a nemá v sebe žiadnu silu. Tí ľudia jednak niečo predstierajú, snažia sa konať
ako keby verili bez toho, aby ich viera bola skutočná. A to, čo predstierajú, je
tiež neskutočné, pretože ako by mohli bez skutočného obrátenia naozaj
milovať ako Boh? A tak, aj keď sa úprimne snažia tváriť a chovať „ako
kresťania“, práve to „ako“ spôsobuje, že je to vlastne len ďalšie divadlo.

· AK ALE SKUTKY SPREVÁDZAJÚ VIERU – potom je výsledkom
duchovný rast. Je to vlastne taký cyklus: Viera narastie o kúsok – a rovnaký
kúsok podrastie náš život, naše konanie – výsledkom je nová skúsenosť
intenzívnejšieho života a konania s Bohom – a ten zase pôsobí na ďalší nárast
viery – ktorá zase podoprie ďalší nárast skutkov – ktoré plodia ešte väčšiu
skúsenosť – ktorá zase spôsobuje ďalší rast viery – atď.

Skutky ako zavŕšenie uvedomenia viery

Skúste si v mysli predstaviť túto situáciu:

24 Loďka bola už mnoho stadií od zeme a zmietali ňou vlny, lebo vietor dul proti nim. 25 Nad ránom
sa, kráčajúc po mori, blížil k nim Ježiš. 26 Keď ho učeníci videli kráčať po mori, vzrušení vraveli:
„Mátoha!“ A od strachu vykríkli. 27 Ale Ježiš sa im hneď prihovoril: „Vzchopte sa! To som ja,
nebojte sa!“ 28 Peter mu povedal: „Pane, ak si to ty, rozkáž, aby som prišiel k tebe po vode.“ 29 On
povedal: „Poď!“ Peter vystúpil z loďky, vykročil po vode a šiel k Ježišovi. 30 Ale keď videl silný
vietor, naľakal sa. Začal sa topiť a vykríkol: „Pane, zachráň ma!“ 31 Ježiš hneď vystrel ruku,
zachytil ho a povedal mu: „Maloverný, prečo si pochyboval?“ 32 A keď vstúpili do loďky, vietor
utíchol. 33 Tí, čo boli na loďke, klaňali sa mu a vraveli: „Naozaj si Boží Syn!“

(Mt 14,24–33)

Predstavte si Petra: skrsne v ňom myšlienka: mohol by som aj ja vari… tak ako Ježiš…?
A Ježiš ho naozaj zavolá: „Poď!“ Peter chvíľu stojí na okraji loďky , zbiera odvahu, hecuje
sa (to je analógia meditácie) – a potom náhle vykročí von, stúpa na vodu – a vlny ho držia!
on kráča!

V nasledujúcej chvíli sa síce začne topiť, ale tá skúsenosť ostáva. Skúsenosť, získaná
prostredníctvom skutku viery, završuje uvedomenie a dovádza ho k tomu záverečnému:
„Naozaj to funguje! Je to naozaj tak!“

Veľmi dobre tento model vidíme v príbehu o rozoslaní učeníkov:

1 Potom Pán vyvolil iných sedemdesiatich dvoch a po dvoch ich poslal pred sebou do každého
mesta a na každé miesto kam sa sám chystal ísť. 2 A povedal im: „Žatva je veľká, ale robotníkov
málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu! 3 Choďte! Hľa, posielam vás
ako baránkov medzi vlkov. 4 Nenoste mešec ani kapsu ani obuv a cestou nikoho nepozdravujte! 5

Keď vojdete do niektorého domu, najprv povedzte: „Pokoj tomuto domu! 6 Ak tam bude syn pokoja,
váš pokoj ňom spočinie; ak nie, vráti sa k vám. 7 V tom dome potom ostaňte, jedzte a pite, čo majú,
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lebo robotník si zaslúži svoju mzdu. Neprechádzajte z domu do domu! 8 A keď prídete do
niektorého mesta a prijmú vás, jedzte, čo vám predložia, 9 uzdravujte  chorých,  čo  sú  v  ňom a
povedzte im: „Priblížilo sa k vám Božie kráľovstvo.“ … 17 Sedemdesiati dvaja sa vrátili natešení a
hovorili: „Pane, aj zlí duchovia sa nám poddávajú v tvojom mene!“

(Lk 10,1–9.17)

Bez skúsenosti, ktorá je ovocím konania, sa uvedomenie viery nikdy nezavŕši. Preto je
naozaj kľúčové, aby skutky sprevádzali vieru a tak napomáhali jej zavŕšeniu!

Obrad „otvorenia očí“

SKUTKY – to je viera TELA. Skutočná viera je vierou celej našej osobnosti. Je to
bytostná viera. Bez skutkov by možno uverilo naše vnútro, ale nie naše telo. Bez skutkov
by sme verili vo svojich snoch, vo svojej mysli, ale nie v našom živote. Ak by sme nemali
odvahu uveriť nielen v mysli, ale aj v konaní, viera by ostala len niečím neskutočným.

Preto keď sa skončí kontemplácia lectia, je potrebné urobiť to, čo si môžeme nazvať
„otvorením očí“:

· PO SKONČENÍ ponorenia modlitby otvoríte oči a opýtate sa sami seba:

· VERÍM, že ten Boh, ktorého som práve teraz stretol v hĺbke môjho srdca,
je rovnako prítomný, rovnako reálny a má rovnakú moc a kontrolu nad
udalosťami aj tu, „vonku“, v reálnom, hmotnom, modernom, všednom svete,
v ktorom žijem?

· SOM TEDA OCHOTNÝ uveriť nielen v hĺbke svojho srdca – ale aj TU, na
povrchu,  vo  svete?  Nielen  mysľou,  ale  aj  telom,  životom?  Som  ochotný  do
toho vložiť nielen uvažovanie a myslenie – ale aj svoj čas, svoje peniaze,
svoje zdravie, svoj život?

A ak hej – prejaví sa to tým, že aj sama viera sa stane „hmotnou“ – pretože sa zhmotní
práve v konaní podľa viery. Presne ako keď Peter vykročil vo viere na rozbúrené vlny
jazera.

Bola to vari sestra Veronika Jeruzalemská z Komunity blahoslavenstiev, ktorá tvrdila, že
Boh najľahšie obráti náš rozum, ťažšie naše srdce – a najťažšie naše peňaženky. Táto
myšlienka však súčasne hovorí ešte niečo: Kým naša viera nezasiahne aj materiálnu
oblasť, kým sa nezačne dotýkať vecí, ako sú zamestnanie, naše peniaze, bývanie,
záľuby a podobne – kým sa tak nestane, nie je to ešte viera! Je to mienka – neskôr
pekný pocit – potom možno sladké pokušenie uprostred modlitby – ale VIEROU sa „to
niečo“ stane až vtedy, ak sa z nášho vnútra vráti naspäť, na povrch, do materiálnej reality
a ona sama sa podriadi tomu, čomu sme uverili!

Znova si pripomeňme tento fakt v samom okamihu zrodu Cirkvi:
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42 Vytrvalo sa zúčastňovali na učení apoštolov a na bratskom spoločenstve, na lámaní chleba a na
modlitbách. 43 Všetkých sa zmocňovala bázeň; prostredníctvom apoštolov sa dialo množstvo divov a
znamení. Všetci, čo uverili, boli pospolu a všetko mali spoločné. 45 Predávali pozemky a majetky a
rozdeľovali ich všetkým, podľa toho, ako kto potreboval. 46 Deň čo deň svorne zotrvávali v chráme,
po domoch lámali chlieb a s radosťou a úprimným srdcom požívali pokrm. 47 Chválili Boha a boli
milí všetkému ľudu. A Pán každý deň rozmnožoval tých, čo mali byt' spasení.

(Sk 2,42–47)

Možno nebolo úplne rozumné, že popredali všetko (Pavol potom kade chodil, organizoval
zbierky na ich podporu), ale na druhej strane to vynikajúco ilustruje práve tento fakt:

· Nie je možné veriť bez toho, aby sme konali podľa toho, čomu sme uverili.

· A nie je možné konať podľa toho, čomu sme uverili, aby sa to podstatne
nedotklo aj takých „tabu“ ako sú hmotné statky: peniaze, majetok,
zamestnanie, vzdelanie,…

Pozor na naše okolie, na zvyky a tradície!

Práve v tomto nám môže byť prekážkou naše okolie:

· Ľudia okolo nás očakávajú, že sa budeme správať určitým spôsobom, „ako
zvyčajne“,…

· Zvyky a tradície okolia nás môžu takisto tlačiť do „obvyklého konania“
a správania,…

· A potom náš vlastný stereotyp, zvyky, tradície, bežná denná rutina,…

Toto všetko môže spôsobiť, že v modlitbe síce naša viera a odhodlanie podrastú, ale sotva
sa „vrátime“ do života, všetko toto našu novú vieru prevalcuje a my sa vrátime tam, kde
sme boli.

Aj to je príčina, prečo jestvovali a jestvujú v Cirkvi pustovníci, prečo vznikajú kláštory,
prečo ľudia pri obrátení aspoň na čas opúšťajú aj svoje prirodzené životné prostredie, aby
sa po čase vrátili ako noví ľudia.

Skutky a Metanoia

Tak, ako nie je možné obrátenie bez jeho zavŕšenia v skutkoch a konaní, rovnako
skutky bez konania ostávajú pokrytecké a neúčinné. Ak by totiž naša zmena spočívala
iba vo vonkajších skutkoch, keby sme sa jednoducho snažili „žiť ako kresťania“, ale bez
zmeny nášho najhlbšieho presvedčenia, potom by naše kresťanstvo bolo iba pokrytectvom.
Boli by sme vnútorne rozpoltení. Snažili by sme sa konať niečo, čo by bolo proti nášmu
najhlbšiemu presvedčeniu. Evanjelium by pre nás bolo príliš ťažké, náročné, nedokázali
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by sme podľa neho konať – a keby aj, bolo by to s ťažkým srdcom, bez radosti, bez
nadšenia, len ako keď nesieme bremeno – a po čase by sme sa unavili a bremeno zahodili.
Väčšina kresťanov to v praxi aj urobila, keď potichu opustila Evanjelium a nahradila ho
prijateľnejším náboženstvom, založeným na chodení do kostola, modlení sa a podobných
náboženských úkonoch – avšak bez zmeny života, ktorá by viedla ku krajnej láske,
završujúcej sa v službe a obeti.

Tento problém „povrchného kresťanstva“, nefunkčného a usilujúceho nahradiť Ježiša
Krista a Jeho Evanjelium nejakou primeranejšou formou „rituálneho náboženstva“, ktoré
by nevyžadovalo radikálnu zmenu života a osobnosti, tu bol vždy, v minulosti aj
v súčasnosti:

Ako to, že vstup nášho osobného Ja do tohto „verím", je vždy taký ťažký? Ako to, že sa nám zdá
opätovne takmer nemožným stotožniť naše súčasné Ja - každý to svoje, ktoré je odlišné od Ja toho
druhého - s Ja toho „Ja verím" predznamenaným a vopred stvárneným generáciami? Nič si
nenahovárajme. Vstúpiť do tohto Ja formuly kréda, schematické Ja formuly premeniť na telo a krv
osobného Ja, to bolo vždy čosi vzrušujúce, takmer nemožné, pričom sa nezriedka namiesto
naplnenia schémy mäsom a krvou premenilo Ja na schému. A keď dnes ako veriaci v našich časoch
počujeme trochu závistlivo hovoriť o tom, že v stredoveku boli všetci obyvatelia našej krajiny bez
výnimky veriaci, potom je osožné pozrieť sa za kulisy, čo nám dnes umožňuje historické bádanie.
Takýto pohľad nás môže poučiť o tom, že aj vtedy bol veľký zástup tých, čo sa len viezli, a pomerne
malý počet tých, čo naozaj vstúpili do vnútorného pohybu viery. Takýto pohľad nám môže ukázať,
že pre mnohých bola viera iba už jestvujúcim systémom životných foriem, prostredníctvom ktorého
sa pre nich prinajmenšom práve tak zakrývalo ako otváralo vzrušujúce dobrodružstvo, ktoré so
sebou nesie slovo „Credo".

(Jozef Ratzinger – Benedikt XVI.)

Ježiš nás práve preto vyzýva k hlbokej zmene nášho najhlbšieho presvedčenia.
Kresťanstvo sa rodí z metanoie, z hlbokej premeny celej osobnosti človeka,
z premeny, ktorá mení samotné základy, princípy, zmysel, dôvod a cieľ samotného
človeka, jeho života, konania, všetkého!

Skutky a spása

Veľmi často si ľudia predstavujú, že ak budú robiť „dobré skutky“, za odmenu sa spasia.

My ale vieme, že spása je zadarmo. V skutočnosti je to presne opačne:

Ak sme spasení – čiže ak žijeme v Bohu – potom konáme Božie skutky. Prvá je spása,
nie skutky.

· Kresťan sa nestane kresťanom a nespasí sa preto, že koná dobro.

· Kresťan koná dobro preto, lebo je kresťanom, prijal Bohom ponúkanú
spásu a k takémuto životu a konaniu ho uschopňuje fakt, že vierou otvoril
svoje srdce Bohu, je naplnený Duchom Božím – a preto môže a chce konať
skutky Boha!
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Pamätáte si ešte na príčinu, prečo mnohí ľudia nie sú bohatí? Fajn! Vráťme sa k nej ešte
raz:

· Ježiš nás vykúpil a spasil. Priniesol nám zvesť o odpustení, o Božej láske
a o tom, že môžeme byť ako Boh. Ak sme tomu uverili, vybrali sme sa za
Ježišom, prijali sme Ducha Svätého a stali sme sa novým stvorením. Navonok
sa to prejavuje tým, že konáme, úplne normálne a samozrejme, skutky Božích
synov a dcér, presne tie, o ktorých hovorí Ježiš: „Aj ten, kto verí vo mňa, bude
konať skutky, aké ja konám, ba bude konať ešte väčšie, lebo ja idem k Otcovi.
13 A urobím všetko, o čo budete prosiť v mojom mene…“ (Jn 14,12n). Pretože
sme kresťania, pretože sme Boží synovia a dcéry, pretože sme vykúpení
a prijali sme spásu, pretože už teraz žijeme nebeským životom synov a dcér
Boha (hoci ešte nie v plnosti, ale predsa!), práve preto konáme skutky
Evanjelia, skutky Ježiša Krista.

· Žiaľ, väčšina ľudí si myslí, že je to opačne. Myslia si, že ak najprv budú
konať Ježišove skutky a naplnia požiadavky Evanjelia (ktoré sa tak
z radostnej zvesti mení na otrokársky zákonník), tak potom sa stanú
kresťanmi, potom stretnú Boha, potom príjmu Ducha Svätého a Boží  život  –
ale najprv si to musia zaslúžiť. Lenže, hovoria si, ako môžeme byť my, slabí
a krehkí ľudia podobní Ježišovi, Synovi Boha? Veď je to nemysliteľné! Nedá
sa to – a naozaj sa to nedá, sám Ježiš hovorí: „Kto ostáva vo mne a ja v ňom,
prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť.“ (Jn 15,5). Lenže
oni  to  robia  opačne:  myslia  si,  že najprv musia „žiť po kresťansky“ a až
potom, po smrti, za odmenu, stretnú Ježiša. Neveria, že by spása mohla byť
zadarmo. Neveria, že by Ježiša mohli stretnúť už teraz. Preto Ho ani
nehľadajú a ani nestretajú. Bez Ježiša sa ale snaha o život podľa Evanjelia
stáva neuskutočniteľnou a beznádejnou drinou. Takýto ľudia žijú svoje
kresťanstvo alebo smutne, strhane a s neustálou hrôzou z trestu
a nedokonalosti. Alebo ho opustia úplne ako nejaké strašlivé, nadľudské
bremeno. Niekedy ho opustia úplne a aj navonok a stanú sa „bezbožníkmi“,
niekedy to urobia tak nejako kradmo a potichúčky premenia svoje kresťanstvo
z „nasledovania Ježiša“ na ľahšie a ľudsky dosiahnuteľné „chodenie do
kostola“…

Platí teda zásada, že skutky sú dôkazom našej spasenosti, nie naopak! Iba ten, kto
uveril, prijal spásu a žije v Bohu, iba ten dokáže aj navonok konať Ježišove skutky,
ktoré dokazujú, že naozaj je synom (dcérou) Boha. Preto je nám jasné aj to, prečo Písmo
konštatuje, že každý bude súdený (posúdený) podľa svojich skutkov.
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Zbožštenie v láske

Prečo práve láska?

Odpoveď je jednoduchá a Biblia nám ju opakuje hneď dva krát:

8 Kto nemiluje, nepoznal Boha, lebo Boh je láska.

(1 Jn 4,8)

Boh je láska; a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom.

(1 Jn 4,16b)

Boh je láska. Boží život je láska. Láska je samotnou podstatou Boha.

Byť ako Boh znamená stať sa láskou ako Boh. Znamená milovať ako Boh. Preto
kresťanstvo smeruje k Dokonalej láske. Kresťanstvo nie je nič iné, než výprava za
Dokonalou láskou. Preto sa veriacim tu, na zemi, hovorí „Putujúca Cirkev“.

Preto Ježiš v praxi zanechal len jedno skutočné a výslovné prikázanie:

34 Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom. Aby ste sa aj vy vzájomne milovali,
ako som ja miloval vás. 35 Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom
milovať.

(Jn 13,34n)

Ježiš vie, že nejestvuje iná cesta k zbožšteniu:

· Byť v Bohu = byť v láske. Lenže láska nie je vec, ale postoj, hlboký
životný postoj. Preto byť v láske znamená milovať.

· Byť ako Boh = milovať ako Boh. Preto cesta k Božiemu životu v Nebi
vedie jedine cez rozhodnutie milovať ako Boh.

Preto ešte viac zdôrazňuje…:
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Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú, 45 aby ste boli synmi svojho
Otca, ktorý je na nebesiach. … 48 Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec.

(Mt 5,44n.48)

… pričom, všimnime si, dokonalosť je priamo prepojená s láskou, zo schopnosťou
milovať a to nie hocijako!

V čom spočíva láska?

Prv, než si zadefinujeme Dokonalú lásku – skúsme si vôbec ujasniť čo vlastne je tá láska?
Je pravda, že sme sa už tejto témy trochu dotkli, ale predsa!

Postoj, nie pocit

Mnohí ľudia sú skalopevne presvedčení, že láska je pocit. Nie je to tak. Láska nie je pocit.

Nejrozšířenější a nejmocnější ze všech falešných představ o lásce je ta, že „zamilovanost" je láska,
anebo že je alespoň jedním z projevů lásky … Když se zamilujeme, je to v určitém smyslu (i když
jistě ne po všech stránkách) krok zpět. Zážitek splynutí s milovanou osobou v sobě skrývá ozvěnu z
nejútlejšího dětství, totiž splynutí s matkou. Kromě splynutí získáváme znovu také pocit
všemocnosti, jehož jsme se po cestě z dětství museli vzdát. Všechno se zdá možné. Máme pocit, že ve
spojení s milovanou osobou můžeme překonat všechny překážky. Věříme, že síla naší lásky donutí
síly odporu, aby se před námi sklonily a vytratily se do tmy. Všechny překážky padnou. Budoucnost
bude jen a jen zářná. Tyto pocity jsou v podstatě stejně nereálné jako pocity dvouletého dítěte,
které se cítí být králem rodiny a světa s neomezenou mocí. A právě tak jako iluze všemocnosti
dvouletého dítěte i vysněná jednota zamilované dvojice se posléze rozbíjí o tvrdou realitu.

(M. Scott Peck)

Skutočne, jestvuje zamilovanosť, ktorá je citovým vzplanutím – spravidla k osobe
opačného pohlavia:

Charakteristickou vlastností pravé zamilovaností je absolutní výlučnost. Z psychologického
hlediska je prostě nemožné být současně zamilován do dvou lidí. Každý skutečně zamilovaný vzhlíží
k milované osobě s pocitem „ale vždyť já jí nejsem vůbec hoden" - i když přitom z celého srdce
doufá, že jeho láska bude přece jen opětována.

(Dietrich von Hildebrand)

Zamilovanosť ale v žiadnom prípade ešte nie je láskou:

Rozdiel medzi zamilovanosťou a medzi skutočnou láskou je asi ako rozdiel medzi detskou riekankou
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a básňou.

(Dr. Dorothy Tennová)

Skutočnú lásku definuje veľmi trefne opäť Scott Peck:

Skutočná láska nie je pocit, ktorý nás pohltí. Je to premyslené a záväzné rozhodnutie. … Skutočná
láska sa veľakrát objavuje v situáciách, kedy pocit lásky chýba, kedy jednáme láskyplne napriek
tomu, že lásku nepociťujeme. … Skutočná láske je skôr záležitosť vôle než pocitov. Ten, kto skutočne
miluje, to robí preto, že sa rozhodol milovať. To znamená, že prijal určitý záväzok, či už je pocit
lásky prítomný alebo nie.

(M. Scott Peck)

Láska je bytostný, hlboký postoj, je to rozhodnutie, záväzok, skutočné darovanie sa tomu,
koho milujeme.

Práve toto odlišuje lásku od zamilovanosti:

· ZAMILOVANÝ človek sa usiluje privlastniť a pripútať si osobu, ktorú
miluje, pretože je pre neho atraktívna, napĺňa jeho potreby, uspokojuje jeho
túžby…

· MILUJÚCI človek sa naopak milovanej osobe daruje, dokáže sa pre ňu
obetovať, dávať a nepýtať naspäť.

Vraví sa, že naša schopnosť žiť bez milovaného,  zrieknuť sa  jeho  prítomnosti,  je
rozdielom medzi zamilovaným a milujúcim človekom: Zamilovaný človek toho druhého
potrebuje a nevie si bez neho život predstaviť. Milujúci človek toho druhého vlastne
nepotrebuje. Daruje sa mu z lásky, nie z vypočítavosti. Ak je to v záujme milovaného,
dokáže sa bez problémov zrieknuť jeho spoločnosti…

Sloboda a rast

Ďalším znakom autentickej lásky je to, že sleduje slobodu, veľkosť, krásu a rast
milovaného.

Stačí si prejsť dve definície lásky od dvoch rozdielnych odborníkov:

Definujem lásku takto: je to vôľa rozšíriť svoje „ja“ v prospech duchovného rastu, či už vlastného,
alebo cudzieho

(M. Scott Peck)

Jednou z velmi těžko přijatelných skutečností lásky je její schopnost osvobozovat. Dává člověku
kořeny (ve smyslu sounáležitosti) a křídla (ve smyslu samostatnosti a svobody).
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(John Powell)

Práve v tomto sme zase svedkami množstva omylov, presvedčení, že láska, naopak,
znamená iných rozmaznávať, byť ich sluhami a pod. Ako konštatuje John Powell:

Přiznám se, že jsem dlouho chápal lásku jako projevy laskavosti vůči druhým. Dokonce jsem se stal
obětí klamu, že opravdová láska znamená dělat za jiné to, co by si mohli a měli udělat sami. Byl-li
někdo trapně nesmělý, vyvíjel jsem všemožné úsilí, abych ho ušetřil všech nesnází souvisejících s
průbojností. Pro nerozhodné jsem byl zásobárnou odpovědí a rad. Každý, kdo jen vyslovil nějaký
problém, našel u mne dobrodiní okamžitého vyřešení. Jestliže … ostatním dovolíme, aby byli jen
našimi nástroji, budou nás stále víc potřebovat. Budou se k nám stále vracet, aby si od nás nechali
řešit své problémy a abychom za ně dělali to, co mají dělat oni. Budeme si vytvářet klientelu
progresivně slábnoucích „lidí v nouzi". Vycvičíme je v drogové závislosti na nás. To však není
láska.

(John Powell, Láska bez podmínek)

Láska je jednota dvoch samostatných, zvrchovaných, slobodných bytostí, ktoré sa
navzájom darujú, inšpirujú, ale bez toho, aby sa zotročovali, stávali na sebe závislými
a podobne:

Zrelá láska je spojenie za podmienky zachovania vlastnej celosti, vlastnej individuality. Láska je
aktívnou silou v človeku; silou, ktorá preráža múry, ktoré delia človeka od ostatných ľudí, a
zjednocuje ho s inými; láska pôsobí, že prekoná pocit izolácie a odlúčenosti, a napriek tomu môže
byť sám sebou, zachovať si svoju celistvosť. V láske dochádza k paradoxu, že dve bytosti splynú v
jedno a predsa zostávajú dve. … Ak milujem iného človeka, cítim sa jedno s ním, či s ňou, ale s ním
takým aký je, nie takým, akého ho chcem mať ako objekt pre svoju potrebu. Je jasné, že taká úcta je
možná len vtedy, ak som ja dosiahol nezávislosť; ak viem stáť a chodiť bez bariel, nemusím ovládať
či vykorisťovať kohokoľvek iného.

(Erich Fromm)

Práve John Powell je autorom schémy lásky, ktorá ju veľmi dobre charakterizuje:

1. krok lásky – OPORA

Byť pre druhého oporou, útočiskom, pevným a bezpečným miestom, oporou:

Jsem přesvědčen, že základem lásky je projevit starost o štěstí milovaného a dát mu jistotu, že mi
na jeho štěstí doopravdy záleží. Stavět vztah na jiném základu znamená stavět na písku.
Milovanému musí být jasné, že opravdu chceš jeho štěstí a růst a že jsi opravdu při něm. Jinak se ti
neotevře. Milovaný musí poznat, že je pro tebe skutečně někým, ne něčím. Že není jen „případ k
vyřízení" nebo „problém k vyřešení". A tak první věcí, kterou musí láska udělat, je sdělit toto: Moc
o tebe stojím, chci především tvoje štěstí a udělám vše, co mohu, abych ti ho zajistil(a), jsi pro
mne jedinečným člověkem.

(John Powell, Láska bez podmínek)
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Ježiš sám sa veľmi intenzívne usiloval dodávať svojim učeníkom túto odvahu.
Ubezpečoval ich, že ich Otec v Nebi sa o nich skutočne zaujíma a je naozaj s nimi. Vravel:

„Nebuďte teda ustarostení a nehovorte: „Čo budeme jesť?“ alebo: „Čo budeme piť?“ alebo: „Čo
si oblečieme?“! Veď po tomto všetkom sa zháňajú pohania. Váš nebeský Otec predsa vie, že toto
všetko potrebujete. Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko
dostanete navyše.“

(Mt 6,31–33).

Ubezpečoval:

„A Boh neobráni svojich vyvolených, čo k nemu volajú dňom i nocou, a bude k nim nevšímavý?
Hovorím vám: Zaraz ich obráni“

(Lk 18,7).

Hovoril o cene, ktorú majú v očiach Otca:

„Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí,
ale aby mal večný život.“

(Jn 3,16).

A aj sám, celým svojim postojom, odovzdával svojim učeníkom toto posolstvo:

„Vy však máte aj všetky vlasy na hlave spočítané. Nebojte sa teda!“

(Mt 10,31n).

Ján Evanjelista túto vlastnosť Ježišovej Lásky vyjadrí slovami:

„V láske niet strachu, a dokonalá láska vyháňa strach“

(1 Jn 4,18).

Každá skutočná láska sa prejavuje v tom, že toho, kto je milovaný, napĺňa pocitom
ceny, hodnoty a zbavuje ho strachu.

2. krok lásky – POVZBUDENIE

Pretože láska nie je „privlastnením“, ale „darovaním“, práve v tejto fáze sa odhaľuje jej
pravá povaha

Opravdivá láska povzbudzuje milovaného, aby bol skutočne slobodný a nezávislý na
nás, aby mal odvahu prekročiť svoje hranice, rásť a rozvíjať sa.
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Nesnaží sa robiť veci namiesto neho, ale dáva mu odvahu, aby sa sám postavil na
svoje vlastné nohy, aby bol samostatnou, slobodnou, krásnou a rozvinutou osobnosťou.
Áno, aby dokonca naskutku prekonal aj nás samotných!

Znova si to všimnime u Ježiša:

Ježiš je ten, ktorý má Moc. Je pomazaný Svätým Duchom. Jeho učeníci k Nemu pozerajú
ako k Pánovi a učiteľovi, rozoznávajú v Ňom Syna Boha  a klaňajú sa Mu ako Bohu.

A tento Ježiš, ktorý je pre nich nedosiahnuteľne vysoko, je svätý, jedinečný,… tento Ježiš
ich zrazu začne ubezpečovať:

„Veru, veru, hovorím vám: Aj ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám, ba bude konať
ešte väčšie, lebo ja idem k Otcovi. A urobím všetko, o čo budete prosiť v mojom mene, aby bol Otec
oslávený v Synovi.“

(Jn 14,12n).

Hovorí im, že im nič nebude nemožné . Že ich Otec miluje tak, ako miluje Jeho . Hovorí
im, že už nie sú Jeho služobníci, ale priatelia  a bratia. Jednoducho: presviedča ich o tom,
že sú a môžu byť nekonečne viac, než len rybári z Galilei a služobníci učiteľa Ježiša Krista
– bár je to aj hneď Syn Boha Najvyššieho!

Musíme sa vyvarovať toho, aby sme ľuďom ponúkali „naše hotové riešenia“, pretože
výsledkom je, že im škodíme: odúčame ich rásť, odúčame ich žiť, premieňame ich na
obyčajné bábky:

„V této oblasti jsme velmi zranitelní. Je mnohem příjemnější říci: „Ovšem, udělám to pro tebe,“
nebo poskytnout radu: „To, co opravdu potřebuješ, je tohle...“ A navíc, správná reakce působí v
takových situacích obyčejně mnohem méně okamžitého uspokojení: „Jen se neboj, ty to dokážeš ...
Já nevím, co bys měl dělat. Máš dobré nápady a jsi schopen se rozhodovat. Co myslíš, že bys měl
dělat?“

(John Powell)

3. krok lásky – VÝZVA

Znova si vypočuje Johna Powella:

Závěrečnou etapou lásky je výzva. Po laskavých slovech („Jsem při tobě!“) a dodání odvahy („Ty
to dokážeš!") by pravá láska měla milovaného vyzvat, aby „napnul své síly", aby mířil za hranice
svých možností, aby se pokusil o to, co se mu vždy zdálo příliš těžké. … Jestliže dodávání odvahy
uvědomuje milovaného člověka o jeho schopnostech, je výzva láskyplným postrčením k tomu, aby
své schopnosti použil: „Pokus se. Rozpřáhni se. Udělej to. Dokážeš-li to, budu sedět v první řadě a
utleskám si ruce. Nezdaří-li se to, budu sedět vedle tebe, nebudeš sám. Vydej se kupředu. Dej do
toho vše, co můžeš. Ty to dokážeš.“

(John Powell)
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Záverečná výzva, povzbudenie: „TAK LEŤ!“ – s dôverou v oporu, ktorou pre
milovaného stále ostávame. Niekedy môže ono „LEŤ!“ samozrejme zaznieť aj vo forme
MY: „TAK POĎME NA TO!“

Aj Ježišovo vyučovanie učeníkov viedlo nakoniec k výzve, ako je napr. táto:

Choďte a hlásajte: „Priblížilo sa nebeské kráľovstvo. “Chorých uzdravujte, mŕtvych krieste;
malomocných očisťujte, zlých duchov vyháňajte. Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte. Neberte si
do opaskov ani zlato ani striebro ani peniaze; ani kapsu na cestu si neberte ani dvoje šiat ani obuv
ani palicu, lebo robotník si zaslúži svoj pokrm.

(Mt 10,7–10).

Choďte a presvedčite sa, že naozaj platí to, čomu ste uverili! Skúste, že naozaj na vás
spočíva Moc Boha. Skúste a presvedčite sa, že sa naozaj o vás Otec stará! Skúste a začnite
žiť a konať ako Boží synovia – ako Ja!

Ježiš vyzerá byť viditeľne sklamaný, keď Jeho učeníci stále nemajú odvahu a dôveru k
takémuto konaniu:

Neveriace a skazené pokolenie, dokiaľ budem s vami? Dokedy vás mám ešte trpieť? Priveďte ho
sem ku mne.

(Mt 17,17)

Čo nie je láska…

· „Láska“, ktorá namiesto opory skôr vyžaduje a vymáha,...

·  ... ktorá namiesto slobody toho druhého skôr spútava, pripútava,
obmedzuje, robí ho nesamostatným a závislým, pripútava k sebe...

·  ... ktorá namiesto odvahy ku zmene sa snaží ovládať, meniť a manipulovať
toho druhého.

Tieto formy sú v praxi ukájaním nášho vlastného sebectva, vlastnej túžby vyvyšovať seba
(„Bezo mňa to nezvládneš“, „Ja to poradím“ a pod.) a budovať svoj pocit moci („Ja mu
radím, robí to podľa mňa“, „Ja rozhodujem!“).

Detská láska sa riadi princípom: „Milujem, pretože som milovaný. Zrelá láska sa riadi princípom:
Som milovaný, pretože milujem. Nezrelá láska hovorí: Milujem ťa, pretože ťa potrebujem. Zrelá
láska hovorí: Potrebujem ťa, pretože ťa milujem.

(Erich Fromm)
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Dokonalá láska

Je nám jasné, že milovať takouto láskou je naozaj kumšt. Úprimne povedané, bez Ježiša
Krista a bez Jeho Lásky to ani veľmi možné nie je.

Preto Ježiš poslal svojho Ducha, aby v nás rozlieval lásku Boha a tak nás uschopňoval
milovať rovnako, ako miluje Boh:

5 A nádej nezahanbuje, lebo Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého
sme dostali.

(Rim 5,5)

14 Lebo nás ženie Kristova láska, keď si uvedomíme, že ak jeden zomrel za všetkých, teda všetci
zomreli. 15 A zomrel za všetkých, aby aj tí, čo žijú, už nežili pre seba, ale pre toho, ktorý za nich
zomrel a vstal z mŕtvych.

(2 Kor 5,14n)

Ježiš nás ale pozýva, aby sme túto lásku dotiahli až k dokonalosti. To znamená spojiť
dvojakú dokonalosť:

Dokonalá čo do šírky – „aj nepriateľov“

Dobrodružstvo lásky samozrejme začína na tej najzákladnejšej rovine:

12 Cti svojho otca a svoju matku, aby si dlho žil na zemi, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh!

(Ex 20,12)

Potom pomaly pokračuje smerom na naše okolie:

18 Nepomsti sa a neprechovávaj hnev voči príslušníkom svojho ľudu, ale miluj svojho blížneho ako
seba samého!

(Lv 19,18)

Pod blížnym sa tu skutočne myslí blížny – teda priateľ, blízky človek, člen kmeňa, rodu,
klanu…

Na tejto úrovni je to však stále niečo „normálne“. Ak by sme nenávideli ľudí, ktorí nás
majú radi, s ktorými spolupracujeme, ak by sme podrážali priateľov a nenávideli rodičov
– potom by nás mali za zlých ľudí. Ak, naopak, máme radi a ctíme rodičov, ak máme radi
a sme verní druhom a priateľom – sme dobrí ľudia. Ale nič viac. Je to norma. Niečo
normálne a samozrejmé. Žiadne hrdinstvo, nič nadľudské, ani výnimočné.
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Preto Ježiš hovorí:

32 Ak milujete tých, ktorí vás milujú, akúže máte zásluhu? Veď aj hriešnici milujú tých, čo ich
milujú. 33 Ak robíte dobre tým, čo vám dobre robia, akúže máte zásluhu? Veď to isté robia aj
hriešnici. 34 A ak požičiavate tým, od ktorých to dúfate dostať naspäť, akúže máte zásluhu? Veď aj
hriešnici požičiavajú hriešnikom, aby dostali naspäť to isté.

(Lk 6,23–34)

Ak toto robíme, je to pekné, ale nič mimoriadne.

Cesta zbožštenia začína, keď v sile Ducha túto hranicu prekročíme:

27 Ale vám, ktorí ma počúvate, hovorím: Milujte svojich nepriateľov, robte dobre tým, čo vás
nenávidia, 28 žehnajte tým, čo vás preklínajú, a modlite sa za tých, čo vás potupujú! 29 Tomu, kto ťa
udrie po líci, nadstav aj druhé. A tomu, kto ti berie plášť, neodopri ani šaty. 20 Každému, kto ťa
prosí, daj a ak ti niekto niečo vezme, nežiadaj to naspäť. … milujte svojich nepriateľov, dobre robte,
požičiavajte a nič za to nečakajte! Tak bude vaša odmena veľká a budete synmi Najvyššieho, lebo
on je dobrý aj k nevďačným a zlým.

(Lk 6,27–29.35)

43 Počuli ste, že bolo povedané: „Milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa.“ 44

Ale ja vám hovorím: 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 5,43–48)

Alebo ako hovorí Exupéry:

Pravá láska začína tam, kde sa už nečaká odmena.

(Antoine de Saint-Exupéry)

Všimnite si, že práve túto schopnosť milovať aj zlých, nevďačných, dokonca tých, ktorí sú
našimi nepriateľmi, ktorí nám škodia, nenávidia nás, bojujú proti nám, že práve túto
„schopnosť“ Ježiš spája a podmieňuje ňou Božie synovstvo! Bez odhodlania sa k tejto
krajnej láske nie je možné zbožštenie!

KOHO KAŽDÉHO MILOVAŤ?
ÚPLNE KAŽDÉHO, BEZ VÝNIMKA: PRIATEĽOV I NEPRIATEĽOV,

DOBRÝCH AJ ZLÝCH, VĎAČNÝCH I NEVĎAČNÝCH.
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Dokonalá čo do hĺbky – „až na smrť“

V otázke intenzity Ježiš hovorí jasne:

13 Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov. 14 Vy ste moji priatelia,
ak robíte, čo vám prikazujem.

(Jn 15,13n)

Milovať do krajnosti znamená milovať až na smrť, až po obetovanie všetkého.

Ježiš sám v tejto láske ide dokonca ešte ďalej, ako konštatuje Biblia:

6 Veď Kristus zomrel v určenom čase za bezbožných, keď sme boli ešte bezmocní. 7 Sotvakto zomrie
za spravodlivého; hoci za dobrého by sa azda niekto odhodlal umrieť. 8 Ale Boh dokazuje svoju
lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešnici. 9 Tým skôr sa teda skrze
neho zachránime od hnevu teraz, keď sme už ospravedlnení jeho krvou! 10 Lebo ak sme boli
zmierení s Bohom smrťou jeho Syna vtedy, keď sme boli nepriateľmi, tým skôr už ako zmierení
budeme spasení jeho životom.

(Rim 5,6–10)

V Ježišovi sa obidve tieto požiadavky spojili:

· Láska ku všetkým, aj k nepriateľom,…

· … až na smrť

Práve k tejto láske nás Ježiš pozýva, keď hovorí:

34 Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom. Aby ste sa aj vy vzájomne milovali,
ako som ja miloval vás. 35 Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom
milovať.

(Jn 13,34n)

A Ján toto prikázanie opakuje:

16 Čo je láska, poznali sme z toho, že on položil za nás svoj život. Aj my sme povinní dávať život za
bratov. 17 Ak má niekto pozemský majetok a vidí brata v núdzi a srdce si pred ním zatvorí, ako v
ňom môže ostávať Božia láska? 18 Deti moje, nemilujme len slovom a jazykom, ale skutkom a
pravdou.

(1 Jn 3,16–18)

Milovať znamená klásť svoj život za bratov –  či  už  „krvavo“,  ako  Ježiš  na  kríži,  či
mučeníci na popraviskách; alebo „nekrvavo“, obetovaním sa za bratov, deň za dňom – ako
Ježiš počas svojho života, alebo ako Matka Theresa.
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V každom prípade je ale cieľom práve toto: láska až do krajnosti, až na smrť. Práve
podľa takejto lásky spoznáte, podľa Ježišových slov, kto je naozaj Jeho učeníkom,
kresťanom, a kto sa zaň iba vydáva.

AŽ POKIAĽ?
AŽ NA SMRŤ. V JEŽIŠOVOM PODANÍ JE CIEĽOM LÁSKA, KTORÁ

DOKÁŽE POLOŽIŤ ŽIVOT ZA SVOJICH PRIATEĽOV, BA DOKONCA AJ ZA
NEPRIATEĽOV!

PRÁVE TAKÝTO AKT KRAJNEJ LÁSKY BY SME MOHLI NAZVAŤ
„MATURITOU KRESŤANA“ A BRÁNOU DO NEBA.

Znak skutočnej lásky: „horlivosť“

Jestvuje ešte jeden znak takejto lásky. Týmto znakom je horlivosť. Všimnime si Bibliu.
O Eliášovi napríklad hovorí:

Tu ho oslovil Pán a spýtal sa ho: „Čo tu robíš, Eliáš?“ 10 On odpovedal: „Plný som horlivosti za
Pána Boha zástupov!

(1 Krľ 19,9n)

Žalmista sa vyznáva:

Spaľuje ma horlivosť, lebo moji nepriatelia zabúdajú na tvoje slová. 140 Tvoj výrok je dokonale
vyskúšaný v ohni a tvoj sluha ho miluje.

(Ž 119,139n)

O Bohu Biblia znova a znova hovorí takto a podobne:

Toto hovorí Pán zástupov: „Horlím za Jeruzalem a za Sion veľkou horlivosťou.“

(Zach 1,14)

A o Ježišovi:

17 Jeho učeníci si spomenuli, že je napísané: „Strávi ma horlivosť za tvoj dom.“

(Jn 2,17)

Nakoniec, keď Ján v Zjavení cituje Božiu výzvu na pokánie, tá znie:

Buď teda horlivý a rob pokánie.



- 147 -

(Zjv 3,19)

Je to logické. Milovať niekoho, to znamená horliť za neho, alebo – ako by sa to
povedalo dnes – byť zaň zapálený.

Ak chlapec miluje dievča, je horlivý v tom zmysle, že na ňu myslí, uvažuje, čo ju poteší, snaží sa
robiť to, čo vidí, že si želá, záleží mu ne nej, na jej živote, úspechu. Jeho láska je naozaj veľmi
aktívna.

Podobne ak matka miluje svoje dieťa, horlí zaň. Myslí naň, robí všetko, čo je v jej silách, aby mu
pomohla rásť, dosahovať ciele, po ktorých túži…

Milovať Boha znamená rovnako horliť, byť zapálený za Boha, za Božie Kráľovstvo,
za Cirkev, ktorá je Jeho rodinou, za dielo ohlasovania Evanjelia…

Ak tu táto horlivosť chýba, nie je to láska!

Pravdou je, že horlivosť v našich farnostiach väčšinou chýba. Ľudia možno prídu do kostola, ale
Boh im je v skutočnosti srdečne ukradnutý. V „modlitbe“ Mu nadiktujú, čo má pre nich urobiť
(ako nejaký poskok) – a viac ich netrápi. Cirkev im je ešte ukradnutejšia. Pravdou je, že väčšina
kresťanov v skutočnosti na Boha i na Cirkev kašlú. Jediné, čo chcú, je, aby sa nejako „spasili“ –
podľa možnosti s čo najmenšou námahou, bez bolesti a bez potreby niečo obetovať… Ak by to
išlo aj bez Boha (napr. cez New Age), tak sa na Boha a kresťanstvo pokojne vyfláknu aj úplne.
Nezáleží im na Bohu, záleží im len na sebe a svojom osobnom prospechu, svojej vlastnej spáse
„spáse“. Je to tak preto, že v skutočnosti ani nikdy neuverili, neobrátili sa, nezamilovali sa…

Znakom skutočnej viery (o akej sme si už hovorili) je zamilovanie sa. Znakom
zamilovania sa je, že Boh sa stáva našou prvou, najväčšou a vari aj jedinou záľubou,
stáva sa naším všetkým. Planieme pre Boha, naše srdce o Ňom premýšľa a spieva vo dne,
v noci. Prekypujeme túžbou preukázať Bohu svoju lásku, naplniť Jeho túžby… Sme plný
horlivosti za Pána, Boha zástupov tak, ako kedysi Eliáš. A táto horlivosť je neklamným
a neodmysliteľným znakom každej skutočnej lásky: Božej, či ľudskej. Láska bez
horlivosti jednoducho nejestvuje.
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Rodina kresťanov

Spontánna záležitosť

Ak sledujeme okamih zrodenia Cirkvi, musí nám to úplne udrieť do očí:

37 Keď to počuli, bolesť im prenikla srdce a povedali Petrovi a ostatným apoštolom: "Čo máme
robiť bratia?" 38 Peter im povedal: "Robte pokánie a nech sa dá každý z vás pokrstiť v mene Ježiša
Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Svätého Ducha. 39 Veď to prisľúbenie patrí
vám a vašim deťom i všetkým, čo sú ďaleko; všetkým, ktorých si povolá Pán, náš Boh." 40 A ešte
mnohými inými slovami ich zaprisahával a povzbudzoval: "Zachráňte sa z tohoto zvrhlého
pokolenia!" 41 Oni prijali jeho slovo a dali sa pokrstiť; a v ten deň sa pridalo asi tritisíc duší. 42

Vytrvalo sa zúčastňovali na učení apoštolov a na bratskom spoločenstve, na lámaní chleba a na
modlitbách. 43 Všetkých sa zmocňovala bázeň; prostredníctvom apoštolov sa dialo množstvo divov a
znamení. Všetci, čo uverili, boli pospolu a všetko mali spoločné. 45 Predávali pozemky a majetky a
rozdeľovali ich všetkým, podľa toho, ako kto potreboval. 46 Deň čo deň svorne zotrvávali v chráme,
po domoch lámali chlieb a s radosťou a úprimným srdcom požívali pokrm. 47 Chválili Boha a boli
milí všetkému ľudu. A Pán každý deň rozmnožoval tých, čo mali byt' spasení.

(Sk 2,37–47)

Všimnite si: títo ľudia úplne prirodzene, úplne samozrejme vytvorili veľmi úzke
a intenzívne spoločenstvo, skutočnú rodinu!
Nám, ktorí pochádzame z farností, kde zvyčajne nič také nejestvuje, kde ľudia z omše
utekajú domov a až do ďalšej nedele ich ani neuvidíte – leda ak zase v kostole na omši, ale
inak nie – to pripadá divné, až neskutočné.
Ale je to niečo samo v sebe prirodzené a normálne. Vlastne je až nemožné predstaviť si, že
by niekde žili kresťania a pritom by nevytvorili spoločenstvo a nežili spoločne ako jedna
veľká rodina:

· Predstavte si, že vo Vašom meste (obci) žijú napríklad traja kresťania.
Traja skutoční, obrátení, veriaci kresťania.

· Navzájom sa milujú: sú si oporou, fandia jeden druhému, povzbudzujú sa,
pomáhajú si, darujú sa jeden druhému, pomáhajú si rásť, byť slobodní,
dokonalí…
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· … navyše prežívajú jednu a tú istú spoločnú skúsenosť, nádhernú
skúsenosť Boha, skúsenosť Ducha Svätého…

Čo myslíte, čo sa stane: Začnú sa jeden druhému vyhýbať, alebo sa z nich stanú najlepší
priatelia a budú tráviť spústu času spoločne?

Ani nemusíme odpovedať, že?

Prečo teda potom naše farnosti nie sú takýmito rodinami veriacich?

Zvyk verzus obrátenie

Dôvodom je, že v mnohých našich kresťanských „spoločenstvách“ sme sa pokúsili
nahradiť obrátenie zvykom. Namiesto toho, aby ľudia skutočne uverili a obrátili sa
a začali žiť novým životom, sme sa uspokojili s tým, že sme ich navykli „chodiť do
kostola“ a „modliť sa“ – rozumej: recitovať modlitby – a hotovo.

Výsledkom je skupina ľudí, ktorí sú navyknutí ísť v nedeľu, alebo aj cez týždeň, do
kostola, ráno a večer si „odbavia“ svoje modlitby, všetko si pekne „splnia“, lebo ich to
takto naučili… a nič viac.

Zvyk ale nie je obrátenie. Zvyk nedokáže viesť k láske. Aj preto sme často svedkami toho,
že ľudia, ktorí na jednej strane „chodia do kostola“ na druhej strane dokážu nadávať,
podvádzať, ohovárať, škodiť, nenávidieť,… A tí ostatní, aj keď sa možno zaraďujú do
skupiny „slušných ľudí“, predsa nie sú schopní a ani ochotní ísť ďalej a začať vo svojom
živote napĺňať Ježišovo Evanjelium.

Skutočná Cirkev môže byť tvorená len skutočne veriacimi, obrátenými ľuďmi. Preto
je zážitok Cirkvi ako rodiny veriacich tak zriedkavý. Nie je totiž okolo nás veľa skutočne
veriacich a obrátených ľudí…

Na  druhej  strane  ale  môžeme  povedať,  že  vznik spoločenstva, rodiny veriacich je
znakom a dôkazom toho, že naozaj došlo ku skutočnému obráteniu. A, naopak, kým
k tomu nedôjde, musíme chtiac–nechtiac predpokladať, že síce máme pred sebou nejakých
„sympatizantov“ Ježiša Krista, nejakých „cirkevníkov“ – ale ešte nie kresťanov.
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Pár pádnych dôvodov navyše

To,  že  na  rozdiel  napríklad  od  židovstva,  ale  aj  od  islamu,  či  budhizmu,  kresťanstvo
vytvára spoločenstvo a funguje v spoločenstve, má aj ďalšie pádne dôvody:

Jednota s Kristom

Je to ako v matematika: Ak A = C a súčasne B = C, potom platí, že A = B. Čiže:

· Ak JA a JEŽIŠ sme jeden

· a súčasne SUSED a JEŽIŠ sú jeden

· potom nutne aj JA a SUSED sme jeden.

Ak by som chcel zrušiť svoju jednotu so susedom, musel by som súčasne opustiť aj Ježiša,
pretože jedno bez druhého nejestvuje. Ak chcem byť jedno s Ježišom, musím súhlasiť, že
budem jedno aj s ostatnými kresťanmi. Vlastne by sme mohli povedať, že schopnosť
našej jednoty s bratmi a sestrami v Cirkvi je limitujúcim faktorom našej jednoty
s Bohom: Môžeme byť v Bohu a s Bohom zajedno len natoľko, nakoľko sme (ako hovorí
Pavol) jedno s Jeho telom, ktorým je spoločenstvo bratov a sestier – Cirkev.

Už sme spomenuli Pavla, ktorý to hovorí veľmi jasne:

26 Veď skrze vieru v Kristovi Ježišovi ste všetci Božími synmi. 27 Lebo všetci, čo ste pokrstení v
Kristovi, Krista ste si obliekli. 28 Už niet Žida ani Gréka, niet otroka ani slobodného, niet muža a
ženy, lebo vy všetci ste jeden v Kristovi Ježišovi.

(Gal 3,26–28)

4 Lebo ako máme v jednom tele mnoho údov, ale všetky údy nekonajú tú istú činnosť, 5 tak aj  my
mnohí sme jedno telo v Kristovi a jednotlivo sme si navzájom údmi.

(Rim 12,4n)

12 Lebo ako je jedno telo a má mnoho údov, ale všetky údy tela sú jedno telo, hoci ich je mnoho, tak
aj Kristus. 13 Veď my všetci, či Židia alebo Gréci, či otroci alebo slobodní, boli sme v jednom
Duchu pokrstení v jedno telo. A všetci sme boli napojení jedným Duchom. 14 Telo nie je jeden úd,
ale mnoho údov. 15 A keby noha povedala: „Nie som ruka, nepatrím k telu,“ tým ešte neprestáva
patriť k telu. 16 A keby povedalo ucho: „Nie som oko, nepatrím k telu,“ tým ešte neprestáva patriť k
telu. 17 Keby bolo celé telo okom, kde by bol sluch? A keby bolo celé sluchom, kde by bol čuch? 18

Ale Boh rozložil údy, každý jeden z nich, v tele, ako chcel. 19 Keby boli všetky jedným údom, kde by
bolo telo? 20 No takto je mnoho údov, ale iba jedno telo. 21 A oko nemôže povedať ruke:
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„Nepotrebujem ťa!“ ani hlava nohám: „Nepotrebujem vás!“ 22 Ba čo viac, údy tela, ktoré sa zdajú
slabšie, sú nevyhnutne potrebné. 23 A údy tela ktoré pokladáme za menej ušľachtilé, zaodievame s
väčšou úctou a naše nečestné údy majú tým väčšiu česť, 24 kým naše čestné nič také nepotrebujú.
Boh telo vyvážil tak, že slabšiemu údu dal väčšiu česť; 25 aby nebola v tele roztržka, ale aby sa údy
rovnako starali jeden o druhý. 26 Ak teda trpí jeden úd, trpia spolu s ním všetky údy, a ak
vychvaľujú jeden úd, radujú sa s ním všetky údy. 27 Vy ste Kristovo telo a jednotlivo ste údy.

(1 Kor 12,12–27)

Ježiš je Ježiš. Je Telom i Dušou. Byť s Ježišom znamená byť s Ním, s Jeho Telom i Dušou
súčasne. Nedá sa byť jedno len s Ježišovou Dušou a Telo nechať tak. Alebo oboje – alebo
nič… Preto Ježiš vykresľuje „Posledný súd“ takto:

31 Až príde Syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anjeli, zasadne na trón svojej slávy. 32 Vtedy
sa pred ním zhromaždia všetky národy a on oddelí jedných od druhých, ako pastier oddeľuje ovce
od capov. 33 Ovce si postaví sprava a capov zľava. 34 Potom Kráľ povie tým, čo budú po jeho
pravici: „Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od
stvorenia sveta. 35 Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť; bol som smädný a dali ste mi piť; bol som
pocestný a pritúlili ste ma; 36 bol som nahý a priodeli ste ma; bol som chorý a navštívili ste ma; bol
som vo väzení a prišli ste ku mne.“ 37 Vtedy mu spravodliví povedia: „Pane, a kedy sme ťa videli
hladného a nakŕmili sme ťa, alebo smädného a dali sme ti piť? 38 Kedy sme ťa videli ako
pocestného a pritúlili sme ťa, alebo nahého a priodeli sme ťa? 39 Kedy sme ťa videli chorého alebo
vo väzení a prišli sme k tebe?“ 40 Kráľ im odpovie: „Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili
jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.“ 41 Potom povie aj tým, čo budú zľava:
„Odíďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anjelom! 42 Lebo
som bol hladný, a nedali ste mi jesť; bol som smädný, a nedali ste mi piť; 43 bol som pocestný, a
nepritúlili ste ma; bol som nahý, a nepriodeli ste ma; bol som chorý a vo väzení, a nenavštívili ste
ma.“ 44Vtedy mu aj oni povedia: „Pane, a kedy sme ťa videli hladného alebo smädného alebo ako
pocestného alebo nahého alebo chorého alebo vo väzení a neposlúžili sme ti?“ 45 Vtedy im on
odpovie: „Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších, ani mne ste to
neurobili.“ 46 A pôjdu títo do večného trápenia, kým spravodliví do večného života.

(Mt 25,31–46)

Všimnite si to opakované stotožňovanie sa Ježiša so spoločenstvom bratov a sestier:
„Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili“!

Láska k Bohu

Už sme spomínali text Biblie, ktorá hovorí:

7 Milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a
pozná Boha. 8 Kto nemiluje, nepoznal Boha, lebo Boh je láska. 9 A Božia láska k nám sa prejavila v
tom, že Boh poslal svojho jednorodeného Syna na svet, aby sme skrze neho mali život. 10 Láska je v
tom, že nie my sme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho Syna ako zmiernu obetu za
naše hriechy. 11 Milovaní, keď nás Boh tak miluje, aj my sme povinní milovať jeden druhého. 12

Boha nikto nikdy nevidel; ale keď sa milujeme navzájom; Boh ostáva v nás a jeho láska v nás je
dokonalá. 13 A že ostávame v ňom a on v nás, poznávame podľa toho, že nám dal zo svojho Ducha.
14 A my sme videli a svedčíme, že Otec poslal Syna za Spasiteľa sveta. 15 Kto vyzná: „Ježiš je Boží
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Syn,“ ostáva v ňom Boh a on v Bohu. 16 A my, čo sme uverili, spoznali sme lásku, akú má Boh k
nám. Boh je láska; a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom.

(1 Jn 4,7–16)

Všimnime si, že podmienkou jednoty s Bohom je láska k ľuďom, láska k bratom – presne
taká láska, o ktorej sme si v predchádzajúcej časti hovorili. Prečo?

Odpovedá Anotine de Saint-Exupéry:

Milovať, to neznamená pozerať sa jeden na druhého, to znamená pozerať sa spolu tým istým
smerom.

(Antoine de Saint-Exupéry)

Takže hľadieť jedným smerom, kráčať jednou cestou.

Kam hľadí Boh?

Boh je ten, kto miluje všetkých ľudí a kladie za nich svoj život.

Milovať Boha znamená postaviť sa vedľa Boha a hľadieť s Ním jedným smerom:
milovať s Ním, slúžiť s Ním, obetovať sa s Ním.

Ak toto nie sme ochotní urobiť, naša láska a jednota s Bohom skončila…

Preto Ján podmieňuje: Chceš byť v Bohu? Miluj s Bohom bratov a sestry a slúž im!

Aj v tomto zmysle môžeme chápať dva výroky, ktoré nám Biblia od Ježiša zachovala:

21 Nie každý, kto mi hovorí: „Pane, Pane,“ vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu
môjho Otca, ktorý je na nebesiach. 22 Mnohí mi v onen deň povedia: „Pane, Pane, či sme
neprorokovali v tvojom mene? Nevyháňali sme, v tvojom mene zlých duchov a neurobili sme v
tvojom mene veľa zázrakov?“ 23 Vtedy im vyhlásim: Nikdy som vás nepoznal; odíďte odo mňa vy,
čo páchate neprávosť!

(Mt 7,21–23)

46 Kým ešte hovoril zástupom, vonku stála jeho matka a bratia a chceli sa s ním rozprávať. 47 Ktosi
mu povedal: „Vonku stojí tvoja matka a tvoji bratia a chcú sa s tebou rozprávať.“ 48 On však
odvetil tomu, čo mu to vravel: „Kto je moja matka a kto sú moji bratia?“ 49 Vystrel ruku nad
svojich učeníkov a povedal: „Hľa, moja matka a moji bratia. 50 Lebo každý, kto plní vôľu môjho
Otca, ktorý je na nebesiach je môj brat i sestra i matka.“

(Mt 12,46–50)
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Spoločný otec

Znova si spomeňme na Ježišove slová:

8 Vy sa nedávajte volať Rabbi, lebo len jeden je váš Učiteľ, vy všetci ste bratia. 9 Ani Otcom
nevolajte nikoho na zemi, lebo len jeden je váš Otec, ten nebeský.

(Mt 23,8n)

Zase je to ako v matematike:

· Ak MOJIM otcom je Boh;

· Ak SUSEDOVÝM otcom je Boh;

· potom JA a SUSED sme SÚRODENCI

· Ak je Boh mojim skutočným Otcom – a ja Jeho skutočným synom – potom
sme s ostatnými kresťanmi skutočnou rodinou, sme skutoční pokrvní, skutoční
súrodenci!

· Ak  by  som  sa  chcel  zrieknuť tejto  novej  rodiny,  do  ktorej  patrím,  tak  by
som sa musel súčasne zrieknuť aj Boha ako svojho Otca – a seba ako Jeho
syna, resp. dcéry. Musel by som sa zrieknuť svojho kresťanstva. Iná možnosť
nie je: Alebo Božie synovstvo v novej Božej rodine – alebo nič!

· Znova môžeme povedať, že naša schopnosť byť synmi (dcérami) Boha je
limitovaná a určovaná našou schopnosťou byť si navzájom skutočnými
milujúcimi sa súrodencami, skutočnou rodinou!

Učenie sa Božiemu životu

· Ako sme už spoznali, byť spasený = byť zbožštený.

· Byť zbožštený = byť ako Boh, žiť ako Boh.

· My ale vieme, že Boh je láska – a táto láska sa prejavuje tým, že Boh žije
ako spoločenstvo osôb, ako spoločenstvo Trojice:

20 No neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa, 21 aby všetci boli jedno,
ako ty, Otče vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás, aby svet uveril, že si ma ty poslal. 22 A slávu,
ktorú si ty dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako sme my jedno - 23 ja v nich a ty vo mne. Nech
sú tak dokonale jedno, aby svet spoznal, že si ma ty poslal a že ich miluješ tak, ako miluješ mňa.

(Jn 17,20–23)

Boh je večná blaženosť, nesmrteľný život, svetlo bez súmraku.  Boh je Láska: Otec, Syn a Duch
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Svätý. Boh sa chce slobodne,  sám od seba, podeliť so slávou svojho blaženého života. Také  je Jeho
„dobrotivé rozhodnutie“, ktorým nás ešte pred  stvorením sveta predurčil vo svojom milovanom
Synovi „aby sme  sa skrze Ježiša Krista stali jeho adoptovanými Synmi“ (Ef  1, 4-5), to jest, aby
sme sa „stali podobnými obrazu jeho  Syna“ (Rim 8,29), a vďaka "Duchu adoptívneho synovstva
(Rim  8, 15). Tento úmysel je „milosť“ ktorú sme dostali pred  večnými vekmi" (2 Tim 1,9-10) a tá
pochádza bezprostredne  z trojičnej lásky. Rozvíja sa v diele stvorenia, v celej  histórii spásy po
páde, v poslaní Syna a Ducha, ktoré  pokračujú v poslaní Cirkvi.

(KKC 257)

Milosť je účasťou na Božom živote, uvádza nás do  dôverného vzťahu trojičného života

(KKC 1997)

· Ak teda Boh žije život spoločenstva lásky v kruhu Trojice – a ak „spása“
znamená dostať podiel na tomto spoločenstvo a žiť v Ňom Boží život lásky –
tak potom kde inde sa môžeme tomuto životu naučiť, ak nie v spoločenstve?

· Jediné miesto, kde si môžeme naozaj osvojovať nový život spasených ľudí,
je spoločenstvo veriacich – čiže Cirkev! Aj preto, ako sa vraví: „Mimo Cirkvi
nieto spásy…“

Jednoducho: SPOLOČENSTVO, rodina veriacich, je nutným ovocím lásky, ku ktorej nás
vedie a pozýva Ježiš:

Spoločenstvo (koinonía) ... stelesňuje a zjavuje samotnú podstatu tajomstva Cirkvi. Spoločenstvo je
ovocím a prejavom tej lásky, ktorá vytryskuje zo srdca večného Otca a prostredníctvom Ducha
Svätého, ktorého nám dáva Ježiš, rozlieva sa v našich srdciach, aby z nás všetkých urobila jedno
srdce a jednu dušu. Práve realizovaním tohto spoločenstva lásky sa Cirkev javí ako "sviatosť", čiže
"znak a prostriedok dôverného spojenia s Bohom i jednoty celého ľudského pokolenia".

(Ján Pavol II., Novo millenio ineunte 42)
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Cirkev ako spoločenstvo

· V dnešnej dobe keď sa povie slovo „cirkev“, tak sa tým myslí nejaká
organizácia, inštitúcia.

· V skutočnosti je ale podstatou Cirkvi niečo iné: spoločenstvo. Cirkev je
„rodina veriacich“

· Keďže Cirkev je v Biblii prirovnaná ku Kristovmu telu, ostaňme pri tomto
prirovnaní:

· HLAVA:  to  je  Ježiš  Kristus.  On  je  hlavou  a  dušou  Cirkvi,  bez  Neho  by
Cirkev bola naozaj iba nejakým spolkom a ničím viac…

· TELO: to sú ľudia, ktorí v Cirkvi žijú ako jedna rodina. Lenže toto „telo“
potrebuje aj nejakú oporu, inak by sa stalo iba beztvarou masou orgánov.

· KOSTRA túto oporu poskytuje. Touto kostrou je oná „inštitucionálna“
zložka Cirkvi: úrady, kňazi, biskupi, rôzne inštitúcie…

Všetky tri zložky sú nevyhnutné. Bez hlavy nemá Cirkev zmysel. Bez svalov a tkanív –
ktorými sú kresťania, žijúci ako jedna rodina – by sa inštitúcie v Cirkvi zmenili na
kostlivcov, odpudivých a bez života. A naopak, bez opory kostry by spoločenstvo bratov
a sestier postupne strácalo tvar, strácalo svoj zmysel a cieľ… a nakoniec by sa rozplynulo.

Preto je dôležité uvedomiť si, že:

· Inštitucionálna zložka je naozaj potrebná a je tu ustanovená od čias Ježiša
Krista: úrad apoštolov, neskôr starších (presbyterov), biskupov (episkopov),
diakonov, prorokov,…

· Na druhej strane to, že niekto zastáva v Cirkvi nejaký úrad – hoci aj farára,
biskupa, či pápeža – z neho nerobí automaticky kresťana. Kresťanom nie je
preto, že zastáva nejaký úrad, ale preto, že ostáva v Kristovi a prežíva
spoločne s ostatnými bratmi a sestrami spoločenstvo Božej rodiny:

Pre vás som biskupom, ale s vami som kresťan… hriešnik s vami… učeník a poslucháč evanjelia s
vami… Ak som biskup, je to pre vás,… ale s vami som kresťan!

(Sv. Augustín)

Len si všimnite staré umelecké diela z čias stredoveku: v každom vyobrazení, či opísaní
Posledného súdu a Pekla si dali umelci záležať, aby medzi zatratenými v Pekle boli aj
nejakí tí mnísi, biskupi, či pápeži. Jasne si uvedomovali, že úrad v Cirkvi a príslušnosť do
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rodiny veriacich a spása sú dve veci, ktoré sa dotýkajú, ale jedna nezaručuje automaticky
druhú!

Hierarchia a pokušenie feudalizmu

Katechizmus o Cirkvi hovorí:

Cirkev je zároveň viditeľná i duchovná, hierarchické  spoločenstvo aj Mystické Telo Kristovo. Je
jedna, vytvárajú  ju dva prvky, božský a ľudský. To je jej tajomstvo, ktoré  môže prijať len viera.

(KKC 779)

Tento princíp hierarchickosti vyjadruje už Pavol v Biblii, keď hovorí:

28 A v Cirkvi Boh niektorých ustanovil po prvé za apoštolov, po druhé za prorokov, po tretie za
učiteľov, potom sú zázraky, ďalej dary uzdravovať; pomáhať, viest’, dar rozličných jazykov. 29 Sú
vari všetci apoštolmi? Sú všetci prorokmi? Všetci učiteľmi? Robia všetci zázraky? 30 Majú všetci
dar uzdravovať? Hovoria všetci jazykmi? Vari všetci vysvetľujú?

(1 Kor 12,28–30)

Katechizmus to zhrňuje takto:

Kristovi veriaci sú tí, ktorí sú krstom privtelení ku  Kristovi a sú ustanovení ako Boží ľud a preto
majú účasť,  každý svojím spôsobom, na kňazskej, prorockej a kráľovskej  funkcii Krista, sú
pozvaní, každý podľa vlastného postavenia,  vykonávať poslanie,ktoré Boh zveril Cirkvi, aby ho
plnila vo  svete.

(KKC 872)

Znamená to, že v Cirkvi – ako v tele, ako v skutočnom organickom spoločenstve –
jestvujú najrôznejšie služby, ku ktorým Boh povoláva konkrétnych ľudí, aby tak na
svojom mieste a svojou konkrétnou službou a charizmou slúžili celku tela:

KKC 874     Sám Kristus je prameňom služby v Cirkvi. Ustanovil ju a  obdaroval ju autoritou i
poslaním, dal jej smer i cieľ: „Kristus Pán ustanovil vo svojej Cirkvi na vedenie  a stály vzrast
Božieho ľudu rozličné služby, určené pre  dobro celého Tela. Lebo vysluhovateli, ktorí majú
posvätnú moc, slúžia svojim bratom, aby všetci, čo  patria medzi Boží ľud... boli spasení“.

KKC 875     „Ale ako budú vzývať Toho, v ktorého neuverili? A ako  uveria v toho, o ktorom
nepočuli? A ako počujú bez kazateľa?“  (Rim 10,14-15). Nikto, ani jednotlivec, ani spoločenstvo si
nemôže samé zvestovať Evanjelium. „Viera je z hlásania“ (Rim  10,17). Nikto si nemôže sám udeliť
mandát a poslanie hlásať  Evanjelium. Ten, koho pošle Pán, nehovorí a nekoná vlastnou  autoritou,
ale mocou Kristovho úradu; nie ako člen  spoločenstva, ale prihovára sa mu v mene Krista. Nikto si
nemôže sám udeliť milosť, tá sa musí darovať a ponúknuť. To  predpokladá vysluhovateľov milosti,
splnomonených  a habilitovaných od Krista. Od neho dostávajú poslanie  a oprávnenie („svätú
moc“) konať in persona Christi Capitis.  Táto služba, v ktorej vyslanci Krista konajú a z Božieho
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daru  dávajú to, čo nemôžu robiť a dávať sami od seba, sa  v cirkevnej tradícii nazýva
„sviatosťou“. Cirkevný úrad sa  udeľuje osobitnou sviatosťou.

KKC 876     Povaha služby sa vnútorne viaže na cirkevný úrad. A  skutočne, keďže služobníci sú
úplne závislí na Kristovi, sú  naozaj "Kristovými otrokmi"podľa vzoru Krista, ktorý  slobodne vzal
za nás "prirodzenosť otroka" (Flp 2,7  - slov.preklad "sluhu"). Pretože slovo a milosť, ktoré
vysluhujú, nie sú ich, ale Kristove, ktorý im ich zveril pre  druhých, stávajú sa slobodne služobníkmi
(otrokmi?)  všetkých.

KKC 877     Podobne vyplýva aj zo sviatostnej povahy cirkevného  úradu, aby mal charakter
kolégia. Skutočne, od začiatku  svojej služby Pán Ježiš ustanovil Dvanástich, "zárodok nového
Izraela a zároveň počiatok posvätnej hierarchie".Spoločne  boli vyvolení a spolu boli aj poslaní a
ich bratská láska  bude v službe bratského spoločenstva všetkých veriacich. Bude  akoby odrazom a
svedectvom spoločenstva Božských osôb. Z toho dôvodu každý biskup vykonáva svoj úrad v lone
biskupského kolégia, v spoločenstve s rímskym biskupom,  nástupcom svätého Petra a hlavou
kolégia; kňazi vykonávajú  svoju službu v lone diecézneho kňazstva, pod vedením svojho  biskupa.

KKC 878     Nakoniec, zo sviatostnej povahy cirkevného úradu vyplýva,  aby mal osobný charakter.
I keď služobníci Krista konajú  v spoločenstve, konajú vždy aj osobne. Každý je pozvaný  osobne:
"Poď za mnou" (Jn 21,22), aby bol osobným svedkom  v spoločnom poslaní a bol osobne
zodpovedný Tomu, kto ho  poveril poslaním, konajúc "osobne" a pre osoby: "Ja ťa krstím  v mene
Otca..."; Ja ti odpúšťam..."

KKC 879     Sviatostný úrad v Cirkvi je teda zároveň službou v zbore  i osobnou, vykonávanou v
Kristovom mene. To vyplýva zo zväzku  medzi biskupským kolégiom a jeho hlavou, nástupcom sv.
Petra,  aj zo vzťahu medzi dušpastierskou zodpovednosťou biskupa voči  jeho osobitnej Cirkvi a
spoločnou starostlivosťou zboru  biskupov o všeobecnú Cirkev.

Napriek tomu ale stále okolo nás číha pokušenie premeniť službu na vládu a namiesto
Cirkvi ako organického spoločenstva, v ktorom sú hierarchicky usporiadané a vzájomne sa
doplňujúce služby, chápať úrad v Cirkvi ako feudálnu moc, ako prostriedok ovládania
iných a uplatňovania vlastnej absolutistickej moci. Bohužiaľ, u nás, na Slovensku, sa
v tomto smere medzi hierarchiou a feudalizmom veľmi nerozlišuje a odtiaľ pramenia aj
mnohé problémy, pri koreni ktorých je predstava či už animátorov spoločenstiev, farárov
vo farnostiach, alebo dokonca biskupov v diecézach, že ich poslaním je autokratická
feudálna moc a autokratické rozhodovanie. Takýto postoj len potvrdzuje to, čo sme už
povedali: že úrad v Cirkvi v žiadnom prípade automaticky negarantuje to, že jeho
držiteľ je aj skutočne obrátený a veriaci kresťan. Mať v Cirkvi nejaký úrad a byť
kresťanom a spaseným človekom – to sú dve odlišné veci! Pamätajme na to!

Kritika podobných feudálnych tendencií zaznieva a zaznievala v Cirkvi neustále:

Nechávaš sa neúnosne zaťažovať rozsudzovaním vo všetkých možných vonkajších a svetských
záležitostiach. Počujem u teba len o súdoch a zákonoch. Toto všetko, ako aj nároky na prestíž a
bohatstvo, pochádza od Konštantína, nie od Petra!

(Sv. Bernard z Clairvaux pápežovi Eugenovi III.)

Je jasné, že falošný hierarchizmus a dôstojnosť úradu kultivovaného židmi, je v kontraste s
nerozlišujúcim brataním sa kresťanov. A človek sa nemôže vyhnúť serióznej výzve - nepripomína
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nám naša kresťanská realita viac židovský hierarchizmus, odsúdený Ježišom, než obraz, ktorý dal o
kresťanskom bratstve?

(Joseph Ratzinger – pápež Benedikt XVI.)

Nič nie je Cirkvi cudzejšie, než takéto autokratické a feudálne ponímanie Cirkvi:

Hneď od začiatku, keď som sa stal biskupom, som si dal pravidlo, že nebudem o ničom rozhodovať
bez vašej rady (kňazov a diakonov) a bez súhlasu ľudu, len podľa svojho osobného mienenia.

(Sv. Cyprián)

Spoločenstvo spoločenstiev

Jestvuje fakt, ktorý ovplyvňuje život v Cirkvi. Týmto faktom je, že schopnosť človeka
prežívať naozaj hlboký a intenzívny vzťah je psychologicky limitovaná. Nie je to nijak
vysoké číslo, v praxi je to asi dvanásť ľudí – čo je zrejme dôvod, prečo Ježiš mal presne
dvanásť apoštolov, nie viac.

V praxi teda môžeme povedať, že okrem naše rodiny, v ktorej žijeme, dokážeme prežívať
intenzívne vzťahy spoločenstva s najviac dvanástimi ľuďmi. Akonáhle ich je viac, než
dvanásť, skupinka sa začne úplne samozrejme trieštiť na dve menšie podskupinky. Alebo
síce ostáva navonok jednotná, ale hĺbky vzťahov v jej vnútre klesá.

Tento fakt vtlačil svoju pečať už rodiacej sa Cirkvi:

· Na jednej strane čítame, že veriacich v Jeruzaleme bolo zakrátko okolo
„5 000 mužov“ (Sk 4,4).

· Na druhej strane čítame, že títo ľudia sa schádzali po domoch:

46 Deň čo deň svorne zotrvávali v chráme, po domoch lámali chlieb a s radosťou a úprimným
srdcom požívali pokrm.

(Sk 2,46)

· Pretože do žiadneho domu sa nevojde 5 000 mužov (plus ženy, deti,…), je
jasné, že spoločenstvo kresťanov v Jeruzaleme bolo od začiatku formované
ako „spoločenstvo malých spoločenstiev“.

· Táto charakteristika sa potom odráža aj v Pavlových listoch:

Pozdravujte Prisku a Akvilu, mojich spolupracovníkov v Kristovi Ježišovi. Oni nastavili vlastné šije
za môj život. Im som nielen ja zaviazaný vďakou, ale aj všetky cirkvi z pohanov. Pozdravte aj cirkev
v ich dome. … Pozdravte tých,  čo sú  u  Aristobula. …  Pozdravte Asynkrita, Flegonta, Hermesa,
Patrobasa a Hermasa a bratov, čo sú s nimi. Pozdravte Filológa a Júliu, Nerea, jeho sestru i
Olympasa a všetkých svätých, čo sú s nimi.
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(Rim 16,3–5.10.14n)

Pozdravujú vás ázijské cirkvi. Veľmi vás pozdravujú v Pánovi Akvila a Priska i s cirkvou v ich
dome.

(Rim 16,23)

Pozdravte bratov v Laodicei aj Nymfu a cirkev v jej dome.

(Kol 4,15)

Pavol nám v týchto pozdravoch odovzdáva dve dôležité informácie:

· Aj ostatné cirkevné spoločenstvá žili a fungovali ako „spoločenstvá malých
spoločenstiev“, ktoré mali svojich animátorov – „vedúcich“: Nymfa, Akvila
a Priska, Aristobulos,…

· Pavol práve tieto malé spoločenstvá nazýva „cirkvami“ – pretože práve
v nich je prítomná Cirkev ako rodina, ako spoločenstvo bratov v hlbokej láske
a jednote

Plne sa to zhoduje so slovami pápeža Jána Pavla II.:

Aby sa všetky tieto farnosti stali živými kresťanskými spoločenstvami, musia sa dotyčné miestne
autority starať o to, aby: ... rástli malé bázové spoločenstvá, nazvané aj živé spoločenstvá, v ktorých
veriaci vzájomne môžu hlásať Božie Slovo a môžu byť činnými v službe a v láske. Tieto spoločenstvá
sú v spoločenstve so svojimi pastiermi opravdivými skonkrétneniami cirkevného communia a
centrami evanjelizácie...

(Ján Pavol II., Christifideles laici 26)

Pápež v tomto krátkom úryvku odovzdáva dve dôležité informácie:

· Cirkev je naozaj „skonkrétnená“ v týchto malých spoločenstvách.

· Bez ich existencie žiadna farnosť nemôže byť živou farnosťou – iba
mŕtvou, onou „inštitucionálnou kostrou“, ale nie živým Telom Ježiša Krista.

Aj preto je dnes farnosť jasne definovaná nie ako spoločenstvo jednotlivcov, ale ako
„spoločenstvo spoločenstiev“.

· V tomto svetle je jasné, prečo známy evanjelizátor a charizmatik hovorí:

Novoevanjelizovaný musí mať aktívnu účasť v Cirkvi pridaním sa k nejakému malému spoločenstvu,
v ktorom môže kráčať a rásť v živote Ducha. … Každý sa musí rozhodnúť, či bude prežívať
kresťanstvo jediným prijateľným spôsobom: v spoločenstve, zriekajúc sa duchovného
individualizmu a vytvárajúc Kristovo telo podľa Ježišových slov: „Otče, daj, aby všetci boli jedno,
aby svet uveril" (Jn 17,21).
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(Emilliano Tardiff)

V praxi máme len dve možnosti, ako sa stať členmi farnosti – rodiny veriacich –
a z toho len jedna je reálna:

· Alebo vytvoriť vzťahy hlbokej komunity a zdieľania sa so všetkými členmi
farnosti  (môžu  ich  byť desiatky,  stovky,  možno  tisícky!)  –  čo  je  ale
psychologicky nemožné;

· Alebo vstúpiť do týchto vzťahov prostredníctvom malého spoločenstva,
bázového spoločenstva, ako ho nazýva Ján Pavol II.

· Alebo nevstúpiť do farnosti vôbec – a rezignovať na kresťanstvo
samotné…

Iných možností už niet…

Takže spoločenstvo, rodina Cirkvi, v praxi vyzerá takto:

Vstupnou bránou do Cirkvi je práve toto malé spoločenstvo, v ktorom je skonkrétnená tá
najdôležitejšia vlastnosť Cirkvi: jednota v rodine bratov a sestier.

Podoby lásky v Cirkvi

V Cirkvi môžeme z tohto hľadiska rozlišovať dva rozmery lásky:

· SLUŽBA – je najintenzívnejšia práve v malom spoločenstve, ale
neobmedzuje sa naň. Je prirodzené, že kresťania si navzájom slúžia
a pomáhajú v rámci malého spoločenstva, ale takisto je pravdou, že
spoločenstvá navzájom, farnosti navzájom, diecézy navzájom sú rovnako
prepojené touto službou – aj keď zrejme nebude až natoľko osobná,
každodenná a priama, ale všetky tieto tri znaky budú nutne klesať so
„vzdialenosťou“ tých, ktorým slúžime.

· ZDIEĽANIE – znova bude najsilnejšie v komunite veriacich. Nutne bude
klesať smerom za jej hranice, aj keď sa úplne nevytratí.

Dá sa teda povedať, že:

· MALÉ SPOLOČENSTVO je  miesto,  kde si navzájom slúžime a kde sa
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navzájom zdieľame a delíme o svoje životy v hlbokej jednote.

„Radujte sa s radujúcimi, plačte s plačúcimi!“

(Rim 12,15)

„Neste si vzájomne bremená, a tak naplníte Kristov zákon.“

(Gal 6,2)

„Ak teda trpí jeden úd, trpia spolu s ním všetky údy, a ak vychvaľujú jeden úd, radujú sa s ním
všetky údy.“

(1 Kor 12,26)

· MIMO SPOLOČENSTVA sa láska v Cirkvi prejavuje schopnosťou a
ochotou poslúžiť si a podeliť sa – podľa okolností a potreby.

„Kým teda máme čas, robme dobre všetkým, ale najmä členom rodiny veriacich.“

(Gal 6,10)

„Majte účasť na potrebách svätých, buďte pohostinní.“

(Rim 12,13)
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Služba farského
spoločenstva

Je nám asi jasné, že farské spoločenstvo, to je nielen skutočná rodina, v ktorej sa ľudia
navzájom milujú, podporujú, pomáhajú si, delia sa o svoje životy, o svoju skúsenosť
s Bohom – a aj o svoje peniaze a majetok, ak treba…

Farské  spoločenstvo  –  to  je  aj miesto, kde sa ľudia učia milovať ako Boh,  slúžiť ako
Boh. Je to miesto, kde všetci hľadia tým istým smerom – a tým je láska k blížnemu.

Znakom lásky je horlivosť –  takže  v  tomto  smere farské spoločenstvo a jeho malé,
bázové spoločenstvá, ktoré ho tvoria, sú skupinami ľudí, ktorí sú naozaj zapálení pre
službu, ku ktorej nás Ježiš povoláva a ktorá je jadrom lásky, ktorú si osvojujeme.
Znakom kresťanského spoločenstva je práve táto zapálená, aktívna a veľmi kreatívna
atmosféra, panujúca medzi ľuďmi, pre ktorých je kresťanstvo a služba lásky naozaj
životnou záľubou, zmyslom ich života.

Farské spoločenstvo je nakoniec aj dobre zorganizovaným tímom, ktorí na tomto poli
pracuje naozaj premyslene a efektívne.

Je na čase povedať si niečo o tom, čo presne a ako farské spoločenstvo napĺňa.

Služba spoločenstva do vnútra Cirkvi

Cirkev – to je spoločenstvo ľudí, ktorí sa milujú. To znamená, že si vedia navzájom
pomáhať v núdzi, ak treba, ale hlavne si pomáhajú vo vzájomnom rozvoji, raste,
v napredovaní na Ceste zbožštenia. Táto služba sa vyvíja v závislosti na vývoji samotného
človeka – člena spoločenstva, ktorému spoločenstvo slúži:
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Narodenie a krst dieťaťa

V Cirkvi jestvuje špeciálna inštitúcia, ktorej cieľom je vytvoriť bezpečné a láskyplné
miesto, do ktorého sa dieťa môže narodiť a v ktorom môže rásť a rozvíjať sa: manželstvo.

Preto neprekvapuje, že v prípade narodeného dieťaťa hlavná úloha a zodpovednosť
leží práve na rodičoch.

Rodičia v tom ale nie sú samotní:

Aby sa krstná milosť mohla rozvíjať, je dôležitá pomoc  rodičov. Je to aj úloha krstného otca alebo
krstnej matky,  ktorí majú byť spoľahlivými veriacimi, schopnými  a pripravenými pomáhať
novokrstencovi, dieťaťu alebo  dospelému, na ceste kresťanského života. Ich úloha je  skutočnou
cirkevnou funkciou (ofíciom). Časť  zodpovednosti za rozvinutie a zachovanie milosti prijatej  v
krste nesie celé cirkevné spoločenstvo.

(KKC 1255).

Rodičia v tomto majú dve „pomocné sily“:

· KRSTNÍ RODIČIA – čiže členovia farského spoločenstva, ktorí na seba
berú spoluzodpovednosť za výchovu dieťaťa. Logicky sa ponúka, aby sa tejto
úlohy zhostil niekto z bázového spoločenstva rodičov dieťaťa.

· SAMOTNÉ SPOLOČENSTVO – či už bázové spoločenstvo, ktoré sa
môže na výchove dieťaťa podieľať aj priamo, aj podporou samotných
rodičov; ale aj farnosť, ktorá vytvára pre rodičov čo najlepší „servis“
a podmienky.

Prvé obrátenie a prvé sväté prijímanie dieťaťa

Je povinnosťou predovšetkým rodičov a ich zástupcov, ako aj farára postarať sa, aby sa deti po
dosiahnutí používania rozumu náležite pripravili a čo najskôr sa po predchádzajúcej sviatostnej
spovedi občerstvili týmto božským pokrmom; úlohou farára je aj dozerať, aby k svätému prijímaniu
nepristupovali deti, ktoré nedosiahli používanie rozumu alebo ktoré nepovažuje za dostatočne
pripravené.

(c. 914 CIC)

Vek užívania rozumu je približne sedem rokov. Práve vtedy sa začína príprava dieťaťa na
jeho prvé obrátenie – na jeho osobné rozhodnutie sa pre Ježiša Krista. Príprava sa v tomto
veku začína – a kedy sa ukončí a dieťa tento krok aj skutočne urobí, to už nie je možné
definovať. V tomto smere nie je stanovený nijaký vek, je stanovená podmienka
pripravenosti.

Až doteraz žilo dieťa v „skleníku“ rodiny, kde čo do života a vzťahov:
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· BOHA NAHRÁDZALI čo do osobného vzťahu rodičia samotní;

· CIRKEV NAHRÁDZALA rodina a vzťahy v nej.

Samozrejme, rodičia dieťa od malička evanjelizovali, zvestovali mu zvesť o Bohu
Stvoriteľovi, o Bohu, ktorý sa o nás stará – a teraz, v siedmom roku života, mu zvestujú
zvesť o Bohu, ktorý zachraňuje, zvesť o kríži a o zmŕtvychvstaní Ježiša Krista.

Teraz je čas, aby sa dieťa už skutočne zoznámilo so svojim skutočným Otcom, ktorým je
Boh, a so svojou skutočnou rodinou, ktorou je rodina veriacich. A aby sa rozhodlo pre
vstup do týchto nových vzťahov.

Je preto len logické, že bremeno tejto prípravy stojí hlavne na rodičoch dieťaťa. Oni
s pomocou krstných rodičov a podporou spoločenstva pozývajú a povzbudzujú svoje dieťa
k tomuto prvému kroku na ceste kresťanstva.

V tejto úlohe sa objavuje aj požiadavka na podporu a pomoc farára, ktorý by mal spoločne
s farnosťou v tejto fáze poskytovať rodičom naozaj účinnú pomoc a podporu – napríklad
aj formou rôznych detských spoločenstiev, cez ktoré sa dieťa začína po prvý raz dôverne
zoznamovať s rodinou veriacich, cez detské sväté omše, kde dieťa po prvý raz začína
spoznávať novinku – liturgiu Cirkvi – a podobne.

Nakoniec sa dieťa rozhodne pre Krista. Zloží krstný sľub. Vo sviatosti pokánia potvrdí
svoje rozhodnutie nasledovať Krista a začleniť sa do rodiny veriacich. A potom túto
novouzatvorenú Zmluvu s Bohom slávi vo sviatosti Zmluvy, v Eucharistii.

Dieťa vstúpi do II. fázy duchovného vývoja (formálne–inštitucionálna) a nastupuje svoju
cestu kresťanstva.

Od prijímania po birmovku

Po 1. svätom prijímaní začína „pokrstový katechumenát“ dieťaťa, ako o ňom hovorí
Katechizmus:

Kde sa krst detí stal hojne zaužívanou formou slávenia  tejto sviatosti, toto slávenie sa stalo jediným
úkonom,  ktorý veľmi skráteným spôsobom integruje prípravné etapy  uvádzania do kresťanského
života. Krst detí už svojou  povahou vyžaduje katechumenát po krste. Pritom nejde len  o potrebu
náboženskej výchovy po krste, ale aj o nevyhnutné  rozvinutie krstnej milosti pri raste osoby. To je
miesto  vlastné katechizmu.

(KKC 1231)

Cieľ tohto obdobia katechumenátu je jasný:

Katechumenát alebo formovanie katechumenov má za cieľ im  umožniť, aby ako odpoveď na Božiu
iniciatívu a v spojení  s cirkevným spoločenstvom
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priviedli k zrelosti svoje  obrátenie a svoju vieru.

Ide o "formovanie k plnému  kresťanskému životu...", ktorým sa učeníci zjednocujú  s Kristom,
svojím učiteľom.

Katechumeni majú byť teda  primerane zasvätení... do tajomstva spásy a uskutočňovania
evanjeliového života

a prostredníctvom posvätných obradov,  ktoré sa majú sláviť postupne, uvedení do života viery,
liturgie a lásky Božieho ľudu"

(KKC 1248)

Tu už začína stále viac a viac preberať zodpovednosť za formovanie dieťaťa samotné
farské spoločenstvo, až nakoniec, pred dokončením katechumenátu, je jeho úloha už tá
hlavná, podstatná:

Pokrstených pripraviť na prijatie tejto sviatosti je v najvyššej miere úlohou Božieho ľudu.

(Obrad birmovania, úvodné smernice č. 3).

Rodičia v tejto fáze už vlastne ani tak nevystupujú ako rodičia dieťaťa, ale skôr ako
partneri dieťaťa – vlastne už mladého človeka – v spoločenstve Božej rodiny, ako jeho
súrodenci. Prirodzené rodičovstvo ustupuje a na jeho mieste sa objavuje skutočný Otec,
Boh. A rovnako prirodzená rodina pomaly ustupuje a na jej mieste sa stále viac objavuje
skutočná rodina, ktorou je Cirkev.

Práve toto spoločenstvo pomáha svojou skúsenosťou a podporou mladému človekovi
prekonať III. etapu duchovného rozvoja (skepticko–individuálnu) a pomáha mu objavovať
skutočného, živého Boha. Ak sa na tejto výchove podieľajú aj samotní rodičia mladého
človeka (a prečo by sa nemali), tak sa na nej podieľajú stále viac už nie ako rodičia, ale
ako členovia spoločenstva rodiny veriacich, do ktorej spolu s ostatnými bratmi stále viac
a hlbšie vovádzajú svoje deti.

Nakoniec mladý človek prejde druhým obrátením, vstúpi do IV. etapy duchovného vývoja
(mysticko–spoločenská), príjme sviatosť birmovania a naplno sa začlení do rodiny
veriacich, už ako dospelý, zrelý kresťan, ktorý s nimi spoločne napreduje na ceste.

Príprava na manželstvo

Väčšina kresťanov príjme v Cirkvi svoje špecifické poslanie manželov.

Katechizmus k tomu hovorí:

Aby toto "Áno" manželov bolo slobodným a zodpovedným  úkonom a aby manželská zmluva mala
solídne a trvalé ľudské  a kresťanské základy, je veľmi potrebná príprava na  manželstvo.
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Privilegovanou cestou tejto prípravy je príklad  a poučenie rodičov a rodín. Úloha duchovných
pastierov a kresťanského spoločenstva  ako "Božej rodiny" je nevyhnutná pre prenášanie ľudských
a kresťanských hodnôt manželstva a rodiny, a to tým viac,  že v našej dobe mnohí mladí poznajú
skúsenosť rozbitých  rodín, ktorá už dostatočne nezabezpečuje túto prípravu

(KKC 1632)

Všimnime si, že táto príprava prebieha v istých etapách:

· Vzor a príklad samotných rodičov

· Rozvíjanie a duchovný rast v spoločenstve kresťanov

· Poučenie a zasvätenie rodín v spoločenstve farnosti

· A vo všetkom pomoc duchovných pastierov – v praxi farára

Podpora rodín vo farnosti

Miestne Cirkvi sú stále tým najpôsobivejším, bezprostredným a najúčinnejším nástrojom rodinnej
pastorácie. V tomto zmysle každá miestna cirkev a najmä každé farské spoločenstvo si má čím viac
uvedomovať milosť a zodpovednosť, ktorú prijíma od Pána na to, aby rozvíjala pastoračnú činnosť.
Každé plánovanie riadne organizovanej pastoračnej práce na akejkoľvek úrovni musí brať do
úvahy aj pastoráciu rodín.

(Familiaris consortio 70)

Podpora kňazských povolaní

Kňazské povolanie je Božím darom, ktorý je nepochybne veľkým dobrom pre toho, komu je v prvom
rade určený. Je to však aj dar pre celú Cirkev, dobro pre jej život a poslanie. Cirkev je teda
povolaná chrániť tento dar, vážiť si ho a milovať. Je zodpovedná za vznik a dozrievanie kňazských
povolaní. Preto aktívnym subjektom, možno povedať protagonistom pastorácie povolaní je samo
cirkevné spoločenstvo vo svojich rozličných formách: od všeobecnej Cirkvi k miestnej, a analogicky
od miestnej cirkvi k farnosti a ku všetkým členom Božieho ľudu. … Pôsobenie rozličných zložiek a
jednotlivých členov Cirkvi, ktorí sa zapájajú do pastorácie povolaní, bude úspešnejšie, ak sa budú
väčšmi starať, aby si vlastné cirkevné spoločenstvá, počnúc farnosťou, uvedomili, že problém
kňazských povolaní nemožno nechať iba na pár "zainteresovaných" (kňazov vo všeobecnosti, a
najmä tých, čo pôsobia v seminári), lebo je to "životný problém, ktorý leží v samom strede Cirkvi",
a má stáť v strede lásky každého kresťana k Cirkvi.

(Pastores dabo vobis 41)
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Aká je úloha farára a školy v tomto procese?

Bežná predstava mnohých ľudí – a žiaľ aj bežná prax – je taká, že ľudia očakávajú, že
prípravu a formovanie detí zvládne farár, resp. škola. V praxi sa deti na prvé sväté
prijímanie pripravujú na fare, alebo v škole, príprava na birmovku je takisto záležitosť
farára, alebo katechétov, príprava na manželstvo tiež…

V skutočnosti ale škola aj farár hrajú skôr epizódne úlohy. Predstava Cirkvi je, že dieťa
najprv vyrastá a je formované v rodine. Potom objavuje spoločenstvo veriacich, zapája sa
doň a je týmto spoločenstvom formovaný a vedený na svojom pokrstovom katechumenáte.

Škola v tomto procese prispieva teologickými vedomosťami, pretože napriek názvu
„výchova“ náboženstvo v škole nie je nič iné, než veľmi teoretický predmet, ktorý by sme
mohli nazvať „teológiou pre deti“.

Podobne úloha farára je skôr vedľajšia, je to skôr „servis“, ktorý poskytuje rodinám
a spoločenstvám vo farnosti a ktorým im napomáha napĺňať túto úlohu.

Služba spoločenstva smerom von

Kresťania sú nasledovníkmi Ježiša Krista, ktorý svoje – a ich – poslanie zhrnul slovami:

25 Ježiš ich zavolal k sebe a povedal: „Viete, že vládcovia národov panujú nad nimi a mocnári im
dávajú cítiť svoju moc. 26 Medzi vami to tak nebude. Ale kto sa medzi vami bude chcieť stať veľkým,
bude vaším služobníkom. 27 A kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude vaším sluhom. 28 Ako ani
Syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a položiť svoj život ako výkupné za mnohých.“

(Mt 20,25–28)

Ak si uvedomíme, že všetka služba smerom dovnútra smerovala k tomu, aby pomáhala
bratom a sestrám v spoločenstve napredovať v láske; a ak si uvedomíme, že láska,
prejavená službou, láska uskutočňovaná smerom navonok, je nakoniec cieľom tohto
rozvoja, potom je nám jasné, že služba smerom navonok je podstatným znakom
skutočného kresťanského spoločenstva. Nie je možné si ani len predstaviť spoločenstvo
kresťanov, ktoré by bolo uzatvorené do seba a ktoré by nepovažovalo za svoju prioritu
službu lásky, prejavovanú svojmu okoliu. Vlastne by to už ani nebolo kresťanstvo, možno
len nejaký „folklór“, alebo „cirkevníctvo“, nie však kresťanstvo…

Konečný cieľ: Ježiš Kristus

Kresťan je človek, ktorému sú jasné dve veci:
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· Ježiš Kristus je konečným riešením všetkých problémov ľudstva a to
doslovne a úplne. Je to skúsenosť, ktorú máme.

· Bez Ježiša Krista je každé iné riešenie neúplné a iba dočasné, nikdy nie
definitívne a nikdy nie konečné. Tých pár tisíc rokov snahy o vyriešenie
problémov ľudstva – vrátane úsilia posledných rokov, nevynímajúc ani
grandiózne pokusy nacistov a komunistov rovnako, ako „konzumistov“
a kapitalistov – sú toho jasným a rukolapným dôkazom

Je preto jasné, že každé riešenie, ktoré kresťania ponúkajú, nakoniec smeruje ku Kristovi
a k obráteniu.

Preto je podstatou každého kresťanského snaženia apoštolát.

Naliehavosť apoštolátu

O naliehavosti tohto povolania k apoštolátu svedčia dokumenty Cirkvi, napríklad:

Laici, združení v ľud Boží a zapojení do jediného Tela Kristovho pod jedinou Hlavou, sú všetci bez
rozdielu povolaní, aby ako živé údy napomáhali všetkými silami, ktoré majú z dobrodenia Stvoriteľa
a z milosti Vykupiteľa, vzrast Cirkvi a jej stále posväcovanie. Laický apoštolát je účasť na samom
spasiteľnom poslaní Cirkvi. Krstom a birmovaním sám Pán určuje všetkých na tento apoštolát.
Sviatosti, najmä presvätá Eucharistia, udeľujú a živia lásku k Bohu a ľuďom, ktorá je dušou
všetkého apoštolátu. Laici sú však povolaní najmä na to, aby zabezpečili prítomnosť a účinkovanie
Cirkvi na tých miestach a v tých okolnostiach, kde sa ona môže stať soľou zeme jedine ich
prostredníctvom. A tak každý laik, práve vďaka darom, ktorých sa mu dostalo, je svedkom a
zároveň živým nástrojom poslania samej Cirkvi „Podľa miery, akou nás obdaroval Kristus (Ef 4,7).
Popri tomto apoštoláte, ktorý sa týka všetkých veriacich bez výnimky, laici môžu byť rozličným
spôsobom pozvaní aj bezprostrednejšie apoštolsky spolupracovať s hierarchiou, podobne ako tí
mužovia a ženy, čo pomáhali Pavlovi Apoštolovi pri hlásaní evanjelia veľa sa ustávajúc v Pánu
(porov. Flp 4,3; Rim 16,3 a nasl.). Okrem toho majú predpoklady, aby ich hierarchia prijala do
niektorých funkcií s duchovným poslaním. Slovom, na všetkých laikov dolieha vznešená povinnosť
pracovať na tom, aby sa spasiteľné úmysly Božie čím ďalej tým viac uskutočňovali všade na svete
na všetkých ľuďoch všetkých čias. Nech sa im preto všade umožní, aby aj oni, podľa svojich síl a
súhlasne s požiadavkami doby mali účasť na spásonosnom diele Cirkvi.

(Lumen Gentium 33)

Pravda, nestačí, aby kresťanský ľud bol v nejakom národe prítomný a organizovaný, ani nestačí,
aby konal len apoštolát dobrého príkladu. Ustanovený je tam nato, jestvuje tam za tým cieľom,
aby svojim spoluobčanom nekresťanom zvestoval Krista slovom a skutkom a pomáhal im plne
prijať Krista.

(Ad Gentes 16)

Lebo veriaci laici prináležia v plnej miere k ľudu Božiemu a v tom istom čase aj k občianskej
spoločnosti. Patria vlastnému národu, z ktorého pochádzajú. … Ich hlavnou (!) povinnosťou, tak
mužov, ako aj žien, je vydávať svedectvo o Kristovi životom i slovom v rodine, vo svojom
spoločenskom prostredí a v rámci vlastného zamestnania. Musí sa v nich totiž javiť nový človek,
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stvorený podľa Boha v spravodlivosti a pravej svätosti

(Ad Gentes 21)

Keďže celá Cirkev je misionárska a dielo šírenia evanjelia je základnou povinnosťou ľudu
Božieho, posvätný cirkevný snem vyzýva všetkých k hlbokej vnútornej obnove, aby si živo uvedomili
svoju zodpovednosť za šírenie evanjelia a mali podiel na misijnej práci … Všetci veriaci ako údy
živého Krista, ku ktorému sa pričlenili a pripodobnili krstom, birmovkou a Eucharistiou, sú
povinní spolupracovať na vývoji a vzraste jeho Tela, aby ho čím skôr priviedli k plnosti. Preto
všetci synovia a dcéry Cirkvi majú mať živé vedomie vlastnej zodpovednosti voči svetu, pestovať v
sebe naozaj katolíckeho ducha a zasvätiť svoje sily dielu šírenia evanjelia. Nech však všetci vedia,
že ich prvou a najvážnejšou povinnosťou, čo sa týka šírenia viery, je žiť hlbokým kresťanským
životom. Lebo ich horlivosť v službe Božej a ich láska voči iným vyvolajú nový duchovný elán v
celej Cirkvi, ktorá sa bude javiť ako zástava vztýčená na znamenie národom155, ako „svetlo sveta
(Mt 5,14) a „soľ zeme (Mt 5,13).

(Ad Gentes 32 – 36)

Svätý cirkevný snem, v úsilí zveľadiť apoštolskú činnosť Božieho ľudu, obracia sa so živou
starostlivosťou na veriacich laikov, o ktorých vlastnej a nevyhnutne potrebnej účasti na poslaní
Cirkvi sa už zmienil na iných miestach. Lebo apoštolská činnosť laikov, ktorá korení priam v ich
kresťanskom povolaní, nesmie v Cirkvi nikdy pominúť. Samo sväté Písmo podáva hojné dôkazy o
tom, aká spontánna a činorodá bola táto činnosť v prvotnej Cirkvi. Nuž naše časy vyžadujú od
laikov nemenšiu horlivosť, ba súčasné okolnosti im bezpodmienečne ukladajú intenzívnejšiu a
rozsiahlejšiu apoštolskú činnosť. Veď neprestajný rast obyvateľstva, vedecký a technický pokrok,
užšie vzťahy medzi ľuďmi nielenže mimoriadne rozšírili pole apoštolskej činnosti laikov - z veľkej
časti im prístupné - ale aj vyvolali nové problémy, ktoré si vyžadujú ich bedlivú pozornosť a
horlivosť. Tento apoštolát sa stáva tým naliehavejším preto, že veľmi vzrastá autonómia mnohých
oblastí ľudského života, a to oprávnene, lenže neraz v istej odlúčenosti od mravného a
náboženského poriadku, s vážnym nebezpečenstvom pre kresťanský život. Okrem toho v mnohých
krajoch, kde je primálo kňazov, alebo - ako sa to dakedy stáva - sú pozbavený potrebnej slobody
účinkovania, Cirkev by sotva mohla byť prítomná a činná bez pričinenia laikov. Znakom tejto
mnohorakej a naliehavej potreby je očividné pôsobenie Ducha Svätého, ktorý dnes prebúdza v
laikoch vzrastajúce vedomie zodpovednosti a všade ich podnecuje dať sa do služieb Krista a Cirkvi.

(Apostolicam Auctositatem 1)

§1. Laici, keďže tak ako všetci veriaci sú krstom a birmovaním Bohom určení na apoštolát, majú
všeobecnú povinnosť a požívajú právo ako jednotlivci aj ako spojení v združeniach vynasnažovať
sa, aby božské posolstvo spásy všetci ľudia na celom svete spoznali a prijali; táto povinnosť je ešte
naliehavejšia v tých okolnostiach, v ktorých ľudia môžu počuť evanjelium a poznať Krista iba ich
prostredníctvom. §  2. Aj takou osobitnou povinnosťou sú zaviazaní, každý totiž podľa vlastného
postavenia, aby poriadok časných vecí napĺňali a zdokonaľovali evanjeliovým duchom, a tak
zvlášť pri usporadúvaní týchto vecí a vo vykonávaní svetských úloh vydávali svedectvo o Kristovi.

(c. 225 CIC)

Viac vari citovať netreba.
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Organizovane a efektívne

V rozličných životných okolnostiach veriaci sú povolaní vykonávať apoštolskú činnosť
jednotlivo. Nech však nezabúdajú, že človek je od prírody spoločenský tvor a že sa Bohu zapáčilo
zhromaždiť veriacich v Krista v ľud Boží (porov. 1Pt 2,5-10) a v jedno Telo (porov. 1Kor 12,12). A
teda organizovaný apoštolát dobre zodpovedá ľudským i kresťanským požiadavkám veriacich a
zároveň dáva najavo cirkevnú vospolnosť a jednotu v Kristovi, ktorý povedal: „Kde sú dvaja
alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som i ja medzi nimi (Mt 18,20). A preto nech veriaci
konajú svoj apoštolát v duchu svornej spolupráce. Nech sú apoštolmi tak vo svojich rodinách,
ako aj vo farnostiach a diecézach - ktoré sú samy osebe prejavom spoločenskej povahy apoštolátu
- a taktiež v dobrovoľných združeniach, do ktorých sa rozhodli zoskupiť. Organizovaný apoštolát
má aj preto veľký význam, lebo v cirkevných spoločenstvách i rozličných prostrediach je často
potrebná spoločná apoštolská činnosť. Veď združenia, ktorých cieľom je spoločná apoštolská
činnosť, sú oporou pre svojich členov, vychovávajú ich k apoštolátu a náležite zlaďujú a usmerňujú
ich apoštolské úsilia, takže sa dá od nich očakávať omnoho hojnejšie ovocie, ako keby ich
uskutočňovali jednotlivci, každý osve. Najmä v súčasných pomeroch je veľmi potrebné, aby sa v
laickom pracovnom prostredí upevnila spoločná a organizovaná forma apoštolovania, pretože
jedine pevným zomknutím síl je dnes možné v plnej miere uskutočniť všetky ciele apoštolátu a
účinne brániť jeho záujmy.

(Apostolicam Auctositatem 18)

Apoštolát jednotlivcov je namieste zvlášť v krajoch, kde je katolíkov málo a sú roztratení. Kde sú
laici apoštolsky činní iba ako jednotlivci, či už pre spomenuté príčiny alebo z osobitných dôvodov,
vyplývajúcich napr. z povinností ich zamestnania, je predsa vhodné schádzať sa na rozhovory v
menších skupinách bez akejkoľvek bližšie stanovenej záväznosti alebo organizačnej formy, ale
takým spôsobom, aby to vždy bolo pre iných viditeľným znakom cirkevnej vospolnosti a
opravdivým svedectvom lásky. Takto si budú priateľstvom a spoločnou výmenou skúseností
navzájom duchovne pomáhať a sa posilňovať, aby prekonávali životné a pracovné ťažkosti
vyplývajúce z priveľkej osamotenosti, a tak ich apoštolát prinášal hojnejšie ovocie.

(Apostolicam Auctositatem 17)

Postupnosť apoštolátu

Treba si uvedomiť, že aj táto apoštolská činnosť má svoju komplexnosť a svoju
postupnosť. Ako často si ľudia myslia, že apoštolát je to, keď niekoho karhajú
a napomínajú, keď ho „posielajú do kostola“, či naliehajú, aby „išiel na spoveď“
a podobne.

V skutočnosti je apoštolát zase len formou lásky: čiže dodávaním odvahy a výzvou –
spojenou s oporou – aby dotyčný s odvahou otvoril svoje vnútro Ježišovi, uveril,
zamiloval sa a obrátil sa.

Preto je zmyslom apoštolátu vytváranie pôdy, na ktorej sa môžu tieto kroky odohrať,
pretože urobiť ich musí dotyčný sám, nedajú sa ani nariadiť, ani nahradiť, ani
urobiť za neho. Je možné len vytvoriť podmienky na to, aby ich dotyčný človek
mohol urobiť…
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Známa Maslowova pyramída nám pomáha lepšie pochopiť, v čom táto služba spočíva
a akú má postupnosť:

· NAJPRV POMOC – ak dotyčný hladuje, je bezdomovec, človek, žijúci
v núdzi a neistote, potrebuje najprv pomoc v tejto oblasti. Je to sféra
pôsobnosti CHARITY, ktorá by mala vo farskom spoločenstve fungovať.

· POTOM PRIJATIE – naplnenie potreby po tom, aby bol naozaj niekým
akceptovaný, prijímaný, milovaný… Všetko toto by mal nájsť v spoločenstve
kresťanov, ktoré ho naozaj, úprimne a bez bočných úmyslov prijíma medzi
seba a dáva mu najavo, že je vzácny, milovaný…

· NAKONIEC SMÄD – po „niečom viac“, po Bohu. Svedectvo o Kristovi,
zvestovania Krista, Jeho evanjelia, povzbudenie a pozvanie na Cestu, ktorou
skutočné kresťanstvo je.

Až pričasto sa stáva, že namiesto takejto skutočnej lásky sa iba „zvestuje“ Kristus – a keď
dotyčný posolstvo neprijíma (pretože má iné problémy z nižších „poschodí“ pyramídy
a momentálne ho zaujímajú viac, než nejaký Boh), necháme ho tak a ideme si hľadať „iné
objekty“. Takýto postoj je znakom vypočítavosti a chýbajúcej lásky.

Skutočná láska ale naozaj slúži. Ten druhý pre ňu nie je „prípad“, ktorý ovplyvňuje
štatistiky úspešnosti a konverzií. Je bratom, ktorého miluje – bez nejakých vedľajších
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úmyslov. Jednoducho ho miluje – a slúži.

Pohybujeme se v okolí střední školy a snažíme se seznámit s nějakými studenty. Účastníme se jejich
her a činností, vozíme je autem domů a chceme je mít rádi takové, jací právě jsou. Musíme si  u
nich vydobýt právo na to, abychom mohli něco říct a aby nám naslouchali.  Pak,  až  přijde  ten
správný okamžik, se s nimi dělíme o svou víru. Vyzýváme je k tomu, aby důsledně promysleli, co to
znamená žít pro Krista. Pak pokračujeme v duchovním vedení těch, kteří se rozhodli svůj život
Kristu nabídnout.

(Scott Hahn)

Priorita okolia

Miestom, kde farnosť – a jednotliví kresťania – uskutočňujú svoju službu, je ich
prirodzené OKOLIE.

„Okolie“ tvorí približne 15 až 20 ľudí zo štyroch kategórií, s ktorými sa pravidelne
stretávate a trávite najviac času:

· spolužiaci,

· kolegovia,

· susedia,

· príbuzní,...

Oni tvoria prirodzené prostredie, v ktorom uskutočňujeme náš apoštolát. K nim ste poslaní
v prvom rade.

Základné predpoklady apoštolátu

· Najprv musíte niečo mať – nemôžete ohlasovať Krista, ak s Ním naozaj
nežijete a nie ste presvedčení (zo skúsenosti), že On je to, čo ľudia a aj Vy
hľadáte a potrebujete! Aj preto je ohlasovanie evanjelia spojené so sviatosťou
birmovania, ktorú prijímajú už zrelí, dospelí kresťania, ktorí túto skúsenosť
majú.

· Svedectvo, nie teoretizovanie – podstatou ohlasovania Krista je
svedectvo. Nehovoríme, čo sme sa niekde dočítali. Hovoríme, čo sme sami
zažili, delíme sa o svoju osobnú skúsenosť s Kristom.

· Pozvanie, nie prehováranie – apoštolát a evanjelizácia je radostná
ponuka, pozvanie k niečomu krásnemu – nie nátlak, presviedčanie, citové
vydieranie, či iné formy násilia a vtierania sa!
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· Evanjelium, nie hromy a blesky – v centre je radostná zvesť o Bohu, nie
kritizovanie, zatracovanie, či hrozenie!

Toto je dôležité si zapamätať.

Služba lásky ako dôkaz

Kresťania sú ľudia, ktorí sa učia láske – a tá sa prejavuje službou, ako sme si o nej práve
hovorili.

Preto skutočné kresťanské spoločenstvo spoznáte podľa toho, že v radosti, zapálene
a horlivo slúži v láske svojim členom i svojmu okoliu a s veľkou starostlivosťou
a tvorivosťou hľadá spôsoby, ako to robiť čo najlepšie.

Ak natrafíte na spoločenstvo, alebo farnosť, ktorá toto nerobí, alebo je v tom neochotná,
„lenivá“, vlažná – znamená to, že to ešte nie sú kresťania, bez ohľadu na to, ako sa volajú,
alebo za koho sa vydávajú:

Do spoločenstva Cirkvi sú v plnej miere včlenení tí, čo  majú Ducha Kristovho a prijímajú celé jej
zriadenie aj všetky  prostriedky spásy, ktorými disponuje a sú v jej viditeľnom  ústrojenstve spojení
s Kristom ktorý ju spravuje  prostredníctvom rímskeho pápeža a biskupov... Ale sa nespasí,  kto je
síce privtelený k Cirkvi, no nezotrvá v láske: lebo  ten zostáva v Cirkvi iba „telom“ a nie
„srdcom“.

(KKC 837)
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Dar sviatostí

Ex opere operato

Klasická definícia znie: sviatosti sú úkony, ktorými sa naznačuje a spôsobuje milosť. To
nám toho veľa nepovie, takže si to ukážme na príklade:

Old Shatterhand a Winnetou si obaja narežú predlaktie, nechajú do šálky s trochou vody
nakvapkať trochu svojej krvi, potom si šálky vymenia a vodu s trochou krvi vypijú. Je to obrad
uzatvárania pokrvného bratstva, ktorý naznačuje, že obaja sa navonok odteraz stávajú
skutočnými a nerozlučnými pokrvnými bratmi. Lenže to, čo obrad naznačuje, sa aj v skutočnosti
deje: z Old Shatterhanda a Winnetoua sa skutočne stáva nerozlučná dvojica, v ktorej jeden
druhému mnohokrát zachránia život a sú ochotní jeden za druhého aj život položiť. To, čo teda
symbolicky naznačovali „pitím krvi“, sa aj naozaj uskutočnilo. Pitie krvi bolo vlastne iba
zviditeľnením niečoho, čo bolo skutočné, podstatné, ale v danej chvíli neviditeľné – ako by ste
mohli „uvidieť“ lásku, alebo priateľstvo?

Podobne podpis adopčnej zmluvy zviditeľňuje akt adopcie, to, že niekto skutočne niekoho
prijíma za svojho syna. Toto prijatie je samo o sebe neviditeľné, preto potrebuje byť zviditeľnené
obradom, úkonom, podpisom zmluvy a podobne. A naopak: samotný obradný akt, symbol
(ktorým je podpis) nielen naznačuje, že dotyčný chce dieťa adoptovať, ale naozaj tento akt
adopcie aj uskutočňuje

Sviatosť je presne toto isté:

· Je to obrad, ktorý zviditeľňuje Božie konanie, ktoré je vo svojej podstate
neviditeľné. Nie preto, že je neviditeľný sám Boh (zakrátko si vysvetlíme aj
to, prečo to tak je), ale jednoducho preto, že to, čo sa sviatosťou naznačuje, je
neviditeľné vo svojej podstate, bez ohľadu na to, či to koná Boh, alebo nejaký
človek.

· Na druhej strane je toto Božie konanie objektívne, čiže to, čo obrad,
symbol sviatosti naznačuje, sa aj naozaj a objektívne deje.

Kedysi bola veľmi aktuálna otázka, či sviatosti fungujú ex opere operato, alebo ex opere
operandis.

To prvé znamená, že sviatosť funguje automaticky. Ak napríklad kňaz, alebo hocijaký iný
kresťan správne a so správnym úmyslom vykoná obrad krstu, krst je platný – bez ohľadu na to,
či daný človek konal tento úkon zbožne, alebo povrchne, či sám bol dobrý, alebo zlý, hriešnik,
alebo spravodlivý. Je to ak s výstrelom z pištole: ak potiahnete za kohútik, vyjde z nej výstrel –
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a vaše morálne kvality a stav osobnosti s tým nemá nič spoločné, pretože to, čo strieľa, je pištoľ,
nie vy, vy len potiahnete správnym spôsobom za kohútik.

Naopak, druhý pohľad hovoril, že sviatosť je uskutočňovaná konaním konajúceho. Čiže nie
samotný obrad, ale ten, kto obrad robí, ten sviatosť „spôsobuje“. V praxi by to potom znamenalo,
že účinok sviatosti závisí od toho, kto ju vysluhuje: ak napríklad krstí dobrý a svätý kňaz, je krst
platný.  Naopak,  ak  krstí  zlý  kňaz,  v  stave  ťažkého  hriechu,  alebo  krstí  nie  dostatočne  zbožne,
sviatosť sa neuskutoční. V tomto prípade teda sviatosť nie je „pištoľ“, kde správne zatiahnutie za
kohútik = objektívna reakcia pištole samotnej, čiže výstrel. V tomto ponímaní je sviatosť skôr ako
vzpieranie: ak sú vaše svaly dostatočne silné a vytrénované, činku zdvihnete. Ak nie sú, tak
potom aj keď budete používať tú najlepšiu techniku dvíhania, nezodvihnete nič.

V prípade sviatosti je ale ten, kto koná, Boh. Predstava, že by sviatosť bola úkonom, ktorý
koná dotyčný človek, je samozrejme mimo. Preto platí, že sviatosť pôsobí vždy ex opere
operato: čiže ak kompetentný (= splnomocnený) človek správnym spôsobom a s úmyslom
konať sviatosť vykoná dotyčný sviatostný úkon, objektívne sa tým aj spôsobí – Boh to
vykoná – to, čo sviatosť naznačuje. A to bez ohľadu na morálne kvality dotyčného
človeka, bez ohľadu na to, či to robí sústredene, alebo roztržito a podobne.

Dispozícia

Teraz by sme si mohli pomyslieť, že sviatosť je niečo ako „magické zaklínadlo“. Nie je…

Vo sviatosti síce Boh niečo koná – ale to, či sa to konanie aj šťastne zavŕši, závisí od
človeka, ktorý sviatosť prijíma. Znova to lepšie pochopíme na príklade:

Bohatý človek sa rozhodol, že svojim dedičom urobí svojho synovca, ktorý sa práve narodil.
Navštívil preto advokáta a spísal s ním testament. Tým sa tento malý chlapec stal jeho dedičom.
Stal sa ním objektívne, reálne, bez ohľadu na to, či s tým chlapec (a jeho rodičia) súhlasil, alebo
nie, bez ohľadu na to, či o tom vedel, alebo nie. Ustanovenie za dediča je objektívny právny
úkon, ktorý bohatý strýčko presne určeným spôsobom naznačil (spísal testament, podpísal ho
u notára a uložil u advokáta) a tým ho aj naozaj a objektívne uskutočnil. Nepotreboval na to
žiaden súhlas od nikoho. Od toho okamihu jeho synovec je dedičom, bez ohľadu na to, či sa mu
to páči, alebo nie, bez ohľadu na to, či o tom vie, alebo nevie.

Avšak na to, aby sa dedičstva aj naozaj ujal,  sa  to  synovec  musí  aj  dozvedieť,  aj  to  prijať,  aj
vykonať kroky, ktoré sú na prevzatie dedičstva potrebné. Ak by o testamente svojho strýčka
nevedel, nikto by ho o tom neinformoval, tak by do konca života žil možno ako chudák, či
bezdomovec a ani by netušil, že objektívne naozaj je boháčom. Ak by to tom vedel, ale hneval by
sa na strýka a z jedu by dedičstvo odmietol, zase by z dedičstva nemal nič a žil by bez neho. Ak
by aj dedičstvo prijal, ale odmietol by splniť podmienky jeho prevzatia – ísť k súdu, preukázať
svoj nárok, ujať sa dedičstva a začať ho využívať – zase by z toho nič nebolo. Len vtedy, ak sa
o dedičstve dozvie (zvestuje mu to strýkov advokát po strýkovej smrti), príjme ho (uverí
advokátovi a povie si: Tak toto chcem!) a urobí potrebné úkony (odletí do USA, preukáže sa
pred súdom, urobí potrebné právne úkony a potom začne žiť nový život v Štátoch ako majiteľ
strýkovej firmy), až potom bude dedičstvo naozaj a skutočne jeho.

Už sme si tu veľa hovorili o krste. Krst funguje presne tak, ako tento príklad:
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· Boli sme ako deti pokrstení a Boh nás objektívne a úplne slobodne
ustanovil za svojich synov (dcéry) a svojich dedičov. Je to jeho slobodné
rozhodnutie, takže sa mohlo udiať bez ohľadu na to, či sme o tom vedeli,
alebo nie, či sme to chceli, alebo nie. Ak si však chceme toto dedičstvo aj
naozaj osvojiť, musíme splniť nasledovné:

· UVERIŤ – ak sa ani nedopočujeme, že sme dedičmi Boha, alebo ak sa aj
dopočujeme, ale vysmejeme sa tomu a povieme si: „No, tak takýmto
stredovekým tmárskym báchorkám ja už neverím, som predsa moderný
človek!“ – tak je naše dedičstvo v háji. Boh nás síce dedičmi urobil, ale my
sme Jeho dedičstvo neprevzali.

· SPLNIŤ podmienky osvojenia si dedičstva – čiže nastúpiť cestu zbožštenia.
Ak to neurobíme, tak bude naše dedičstvo zase v háji. Môžeme sa síce
chváliť: „Ja som kresťan!“, môžeme si doma na stenu rozvešať „sväté obrazy“
a kríže, môžeme sa ráno a večer modliť a v nedeľu sedieť v prvej lavici
v kostole, nebude nám to nič platné.

Takže ak si to zhrnieme:

SVIATOSŤ ZNAMENÁ ISTOTU BOŽIEHO KONANIA. Ak prijímame sviatosť,
znamená to, že máme 100% istotu toho, že Boh naozaj koná to, čo sviatostný úkon
naznačuje.

SVIATOSŤ VYŽADUJE DISPOZÍCIU PRIJÍMAJÚCEHO.  To,  aký  efekt  –  a  či
vôbec nejaký – bude mať toto Božie objektívne konanie na náš život a náš osud, o tom už
ale rozhodujeme my svojou schopnosťou a dispozíciou k tomu, aby sme sviatosť a jej
účinky prijali a spolupracovali s nimi.

Svátost je neúčinná, pokud ovoce, které má nést, je blokováno. Krajním případem je přijetí svátosti
(manželství, kněžství) ve stavu smrtelného hříchu. Za těchto okolností –, pokud není překážka
hříchu odstraněna pokáním, nepůsobí svátost žádnou milost. Dojde-li k pokání, svátost se oživí díky
nesmazatelnému znamení a neodvolatelnosti Božího daru: "Jsme-li nevěrní, Bůh zůstává věrný,
neboť nemůže zapřít sám sebe" (viz 2 Ti m 2,13).

(Raniero Cantalamessa)

Takže žiadna mágia, žiadne čarodejníctvo…

No a teraz sa môžeme začať venovať jednotlivým sviatostiam. Pre našu potrebu si ich
rozdelíme trochu netradične do dvoch skupín: sviatosti ZMLUVY a sviatosti SLUŽBY.
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Sviatosti ZMLUVY

Už vieme, že život kresťana je životom v rámci zmluvy medzi človekom a Bohom, ktorá
je adopčná i manželská súčasne:

· BOH človek prijíma do najintímnejšieho možného vzťahu jednoty, ktorý
vyjadruje tým, že ho prijíma a označuje za svojho syna, dediča a za nevestu.

· ČLOVEK túto zmluvu prijíma, prijíma Boha za svojho Otca a svojho
Ženícha a sám prijíma identitu a začína žiť život syna (dcéry) Boha, dediča
Kráľovstva a nevesty Baránkovej

Tento rámec tvorí náplň nadpolovičnej väčšiny sviatostí, štyroch zo siedmych:

KRST – uzatvorenie Zmluvy s Bohom

O krste sme si už hovorili pomerne obšírne, takže už iba doplníme:

Samotný Ježiš a po ňom apoštoli kladú na krst veľký dôraz:

„Napokon sa zjavil samým Jedenástim, keď sedeli pri stole, a vyčítal im neveru a tvrdosť srdca, že
neuverili tým, čo ho videli vzkrieseného. A povedal im: „Choďte do celého sveta a hlásajte
evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude
odsúdený.“

(Mk 16,14–16)

„Ježiš pristúpil k nim a povedal im: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte
všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo
som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“

(Mt 28,18-20)

„Keď to počuli, bolesť im prenikla srdce a povedali Petrovi a ostatným apoštolom: "Čo máme robiť



- 178 -

bratia?" Peter im povedal: "Robte pokánie a nech sa dá každý z vás pokrstiť v mene Ježiša Krista
na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Svätého Ducha.“

(Sk 2,37n)

Je to tak preto, že akt krstu je aktom uzatvorenia zmluvy s Bohom – presne tak, ako to
bola obriezka v čase Starého zákona:

„Jestvuje znamenie tejto zmluvy. V Starozákonnej dobe predstavovala vstup do zmluvy s Bohom
obriezka. V novozákonnej dobe ju Kristus zmenil na krst“

(Scott Hahn)

Symbolika krstu

V dobe ranej Cirkvi prebiehal krst takto:

Katechumeni (tí, čo mali byť pokrstení) boli privedení do baptistéria – miestnosti určenej na krst.
Na ceste k nemu bola neraz v podlahe symbolická mozaika, naznačujúca Jordán. Katechumen
tak symbolicky „prekročil Jordán“ podobne, ako keď Izrael prekročením Jordánu opustil
Sinajskú púšť a vstúpil do zasľúbenej zeme (Joz 3). V baptistériu bol bazén – nádrž s vodou – do
ktorej katechumeni vstúpili.

Kňaz (biskup) sa katechumena pýtal: „Veríš v Boha?“ a keď katechumen odpovedal: „Verím!“,
ponoril ho do vody. Podobne ho ponoril do vody aj druhý a tretí raz po otázkach: „Veríš v Ježiša
Krista?“ a „Veríš v Ducha Svätého?“

Toto trojité ponorenie malo dva významy:

· OČISTENIE. Hriech medzi človekom a Bohom je zotretý. Boh odpúšťa
a prijíma človeka k sebe, prijíma ho za svojho syna (dcéru), za dediča, za
nevestu.

· ZNOVUZRODENIE – kresťan tým, že prijíma novú identitu syna (dcéry)
Boha, zomiera svojmu starému životu a rodí sa ako nové stvorenie pre nový
život:

Veď sme zomreli hriechu! Ako by sme v ňom ešte mohli žiť? 3 Alebo neviete, že všetci, čo sme boli
pokrstení v Kristovi Ježišovi, v jeho smrť sme boli pokrstení? 4 Krstom sme teda s ním boli
pochovaní v smrť, aby sme tak, ako bol Kristus vzkriesený z mŕtvych Otcovou slávou, aj my žili
novým životom. 5 Lebo ak sme s ním zrástli a stali sa mu podobnými v smrti, tak mu budeme
podobní aj v zmŕtvychvstaní. 6 Veď vieme, že náš starý človek bol s ním ukrižovaný, aby bolo
hriešne telo zničené, aby sme už neotročili hriechu. 7 Lebo kto zomrel, je ospravedlnený od hriechu.
8 Ale ak sme zomreli s Kristom, veríme, že s ním budeme aj žiť. 9 Veď vieme, že Kristus vzkriesený z
mŕtvych už neumiera, smrť nad ním už nepanuje. 10 Lebo keď zomrel, zomrel raz navždy hriechu,
ale keď žije, žije Bohu. 11 Tak zmýšľajte o sebe aj vy: že ste mŕtvi hriechu a žijete Bohu v Kristovi
Ježišovi.

(Rim 6,2–11)
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Okrem trojitého ponorenia sa už od najstarších čias používalo aj trojité poliatie vodou:

Čo sa týka krstu, krstite takto: Až keď človeku odovzdáte všetko toto (= učenie), pokrstite ho v mene
Otca i Syna i Ducha Svätého v tečúcej vode. 2Ak nemáš k dispozícii tečúcu vodu, krsti v inej vode.
Keď nie je možné v studenej, tak v teplej. 3Ak ale nemáš k dispozícii ani jednu ani druhú, lej trikrát
vodu na hlavu v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. 4Pred krstom sa má postiť krstiteľ, krstenec a
všetci ktorí môžu. Krstenca však vyzvi, aby sa pred krstom postil jeden alebo dva dni.

(Didache 7)

Takto to ustálila aj súčasná prax Cirkvi:

Krst sa najvýraznejšie vykonáva trojitým ponorením do krstnej vody. Ale už od najstarších čias sa
môže udeľovať aj tak, že sa na hlavu kandidáta trikrát leje voda14.

(KKC 1239)

V latinskej Cirkvi toto trojnásobné liatie vody je doprevádzané slovami kňaza: „M., ja ťa krstím v
mene Otca i Syna i Ducha Svätého“.

(KKC 1240)

Kto môže byť pokrstený?

Prijať krst je schopný každý človek a jedine človek, ktorý ešte nie je pokrstený.

(c. 864 CIC)

Pokrstený môže byť človek iba jeden – jediný raz, čo je logické: Zmluva, ktorú s ním Boh
uzatvára, je neodvolateľná a večná, preto ak je uzavretá raz, je uzavretá bezpodmienečne
a navždy.

Pokiaľ ide o dospelého, musí najprv prejsť katechumenátom, aby túto sviatosť nielen
dostal, ale aj prijal:

„Katechumenát ... má za cieľ im  umožniť, aby ako odpoveď na Božiu iniciatívu a v spojení  s
cirkevným spoločenstvom priviedli k zrelosti svoje  obrátenie a svoju vieru. Ide o "formovanie k
plnému  kresťanskému životu...", ktorým sa učeníci zjednocujú  s Kristom, svojím učiteľom.“

(KKC 1247, 1248)

Pripravovať na krst a vychovávať v kresťanskej viere je úlohou najmä Božieho ľudu, t. j. Cirkvi.
… Preto je veľmi dôležité, aby už pri príprave na krst pomáhali kňazom a diakonom katechisti a iní

14 Porov. už v Didaché.
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laici.

(Obrad uvedenia dospelých do kresťanského života, Všeobecný úvod, 7)

Pokiaľ ide o dieťa, je stanovené nasledovné:

„Krst detí už svojou  povahou vyžaduje katechumenát po krste. Pritom nejde len  o potrebu
náboženskej výchovy po krste, ale aj o nevyhnutné  rozvinutie krstnej milosti pri raste osoby.“

(KKC 1231)

Práve absencia viery – či už u dospelých pred krstom, alebo u tých, ktorí boli pokrstení
ako deti, po krste – spôsobuje, že krst ostáva v mnohých (väčšine) prípadov neúčinný:

Co je v případě křtu příčinou toho, že ovoce křtu zůstává bez účinku? Svátosti nejsou magické
rituály, působící mechanicky bez spoluúčasti člověka, bez jeho odpovědi. Jejich účinek je ovocem
spolupráce Boží a lidské svobody (v otázce milosti jde o milost Kristovu a Ducha Svatého); také
svatý Augustin řekl: "Ten, který tě bez tvé spolupráce stvořil, tě bez tvé spolupráce nespasí." Opus
operatum křtu - jmenovitě Boží stránka neboli milost, má několik hledisek: odpuštění hříchů, dar
teologických ctností víry, naděje a lásky (ty jsou pouze zasety v podobě semene), Boží synovství - to
vše je dáváno skrze účinné působení Ducha Svatého. Ale v čem spočívá opus operantis křtu -
jmenovitě stránka lidská? Spočívá ve víře! "Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen" (M 16,16).
Vedle křtu je tu proto ještě jiný prvek: víra člověka. "Těm pak, kteří ho přijali, a věří v jeho jméno,
dal moc stát se Božími dětmi" (Jan 1,12). Křest je Boží pečetí lidské víry. "V něm byla i vám, když
jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium o svém spasení, a uvěřili mu, vtisknuta pečeť (míněno
samozřejmě ve křtu) zaslíbeného Ducha Svatého" (Ef 1,13). V prvotní církvi byl křest mocnou
událostí tak bohatou na milost, že nebylo normálně potřeba nového vylití Ducha, jak je známe dnes.
Křest byl udělován dospělým, kteří se obrátili z pohanství, byli jak se patří vyučeni a připraveni,
aby při křtu učinili vyznání víry jako svobodnou a zralou volbu.

(Raniero Cantalamessa)

Preto podmienkou krstu je „oprávnená nádej“, že k uvereniu a obráteniu aj naozaj dôjde:

§ 1. Aby sa dieťa dovolene pokrstilo, je potrebné:

1. aby rodičia, aspoň jeden z nich alebo kto ich zákonne zastupuje, súhlasili;

2. aby bola opodstatnená nádej, že bude vychovávané v katolíckom náboženstve; ak taká nádej
úplne chýba, má sa krst podľa predpisov partikulárneho práva odložiť, pričom sa rodičom vysvetlí
dôvod.

(c. 868 CIC)

Je to iba nádej, nie istota, pretože človek, ktorý sa zaväzuje k výchove dieťaťa, môže
náhle zomrieť, môže dokonca stratiť vieru a opustiť Boha. Nikdy nie je možné dať
absolútnu záruku istoty!

Táto nádej ale musí byť opodstatnená, teda musí byť zakotvená v kompetencii niekoho,
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kto sa zaviaže, že dieťa k tomuto prijatiu krstu a osvojeniu si Božieho synovstva privedie
a naučí ho žiť vo vzťahu s osobou Boha, ktorý vyjadruje aj modlitba ako osobné stretnutie
s Bohom. Túto nádej nie je nevyhnutné vkladať do rodičov. Záruku takejto výchovy (ak
tomu rodičia neprekážajú) môže zložiť aj krstný rodič, príbuzný, alebo aj konkrétne
cirkevné spoločenstvo (komunita):

„Aby sa krstná milosť mohla rozvíjať, je dôležitá pomoc  rodičov. Je to aj úloha krstného otca alebo
krstnej matky,  ktorí majú byť spoľahlivými veriacimi, schopnými  a pripravenými pomáhať
novokrstencovi, dieťaťu alebo  dospelému, na ceste kresťanského života. Ich úloha je  skutočnou
ekleziálnou funkciou (officium). Časť  zodpovednosti za rozvinutie a zachovanie milosti prijatej  v
krste nesie celé cirkevné spoločenstvo.“

(KKC 1255)

Preto je dôležitá príprava rodičov a ostatných zúčastnených ohľadom krstu dieťaťa:

2. rodičia dieťaťa, ktoré má byť pokrstené, a takisto tí, ktorí prevezmú úlohu krstných rodičov,
majú sa riadne poučiť o význame tejto sviatosti a o záväzkoch, ktoré s ňou súvisia; farár sa sám,
alebo prostredníctvom iných má postarať, aby rodičia pastoračnými poučeniami, ba aj spoločnou
modlitbou boli náležite pripravení, pričom zhromaždí na to viaceré rodiny, a kde je to možné, aj
ich navštívi.

(c. 851, b. 2 CIC)

Inštitút krstného rodiča

Už bol spomenutý. Rodičov si dieťa nevyberie, môže sa často stať (a väčšinou to tak je),
že rodičia samotní veľmi kompetentní čo do kresťanskej výchovy nie sú. Krstný rodič by
mal byť starostlivo vybratý tak, aby dokázal naozaj kompetentne garantovať „oprávnenú
nádej“ na kresťanskú výchovu dieťaťa. Cirkev o tejto úlohe hovorí presne toto:

8.   Je starodávnym zvykom Cirkvi, že dospelý človek sa nepripúšťa ku krstu bez krstného rodiča,
vybraného z kresťanského spoločenstva, ktorý mu už pomáhal aspoň pri poslednej príprave na
sviatosť a po krste mu bude pomáhať, aby vytrval vo viere a v kresťanskom živote.

Aj pri krste dieťaťa má byť krstný rodič, ktorý zastupuje duchovne rozšírenú rodinu krstniatka i
matku Cirkev, a podľa okolností pomáha aj rodičom, aby sa dieťa naučilo vyznávať vieru a životom
ju vyjadrovať.

9.    Krstný rodič sa zúčastňuje aspoň na posledných obradoch katechumenátu a pri samom slávení
krstu, aby svedčil o viere dospelého krstenca, alebo aby spolu s rodičmi vyznal vieru Cirkvi, v ktorej
sa dieťa krstí.

10.   Duchovný pastier má preto posúdiť, či krstný rodič, ktorého si volí katechumen alebo rodina,
má vlastnosti potrebné na liturgické úkony, o ktorých sa hovorí v či. 9:

a/ má ho určiť krstenec, jeho rodičia alebo ich zástupcovia, alebo ak takých niet - farár, alebo
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vysluhovateľkrstu; na túto úlohu má byť súci a má mať aj úmysel ju vykonávať;

b/ na túto úlohu má byť dostatočne vyspelý, čo sa predpokladá vtedy, keď dovŕšil šestnásty rok
svojho života, ak diecézny biskup nestanovil iný vek, alebo keď farár, alebo vysluhovateľ krstu zo
spravodlivej príčiny pokladá za správne urobiť výnimku;

c/ prijal už tri sviatosti uvedenia do krasťanského života: krst, birmovanie a Eucharistiu a žije
životom zodpovedajúcim viere a úlohe, ktorú má prijať;

d/ nie je otcom ani matkou krstenca;

e/ má byť len jeden krstný otec alebo jedna krstná matka, alebo jeden a jedna;

f/ patrí do katolíckej Cirkvi a z právnej stránky nemá prekážku na túto úlohu.

Pokrstený, ktorý nepatrí do katolíckeho spoločenstva, ale verí v Krista, môže byť spolu s katolíckym
krstným otcom (alebo s katolíckou krstnou matkou) kresťanským svedkom krstu, ak by si to rodičia
priali.

Pokiaľ ide o východných odlúčených bratov, ak by to bolo treba, má sa vziať do úvahy osobitná
disciplína pre východné cirkvi.

(Obrad uvedenia dospelých do kresťanského života, Všeobecný úvod, 8 – 10)

Krstný rodič teda nie je niekto, koho si zvolíme z dôvodu upevnenia priateľských, alebo
príbuzenských vzťahov a kto počas krstu prípadne drží dieťatko na rukách a občas mu
potom kúpi nejaký darček!

Krstný rodič v istom zmysel zodpovedá pred Bohom za vieru dieťaťa ešte viac, než
rodičia dieťaťa, pretože ich si dieťa vybrať nemôže, ale krstný rodič má byť vybraný
veľmi zodpovedne!

Krst v nebezpečenstve smrti

Čo sa chápe pod nebezpečenstvom smrti?

Okrem situácie, kedy dotyčný skutočne zomiera, resp. je na pokraji smrti, je to aj každá
iná situácia, ktorá predstavuje reálne ohrozenie na živote, napr. vážna operácia, odchod na
bojovú akciu (vojak, policajt) a pod.

Podmienky takéhoto krstu:

§ 2. Dospelý, ktorý sa nachádza v nebezpečenstve smrti, môže byť pokrstený, ak má nejaké poznanie



- 183 -

hlavných právd viery, akýmkoľvek spôsobom prejavil svoj úmysel prijať krst a prisľúbi, že bude
zachovávať prikázania kresťanského náboženstva.

(c. 865 §2 CIC)

Čiže:

· Pozná Boha a uveril mu (aspoň v základe)

· Chce byť pokrstený a prijať tak Božiu Zmluvu

· A má úprimnú vôľu – ak náhodou prežije – žiť naďalej ako kresťan

Kto môže v takejto situácii krstiť?

Keď niet kňaza ani diakon a hrozí nebezpečenstvo smrti, najmä však v okamihu smrti, každý
veriaci, dokonca každý človek, ak má správny úmysel , môže, ba niekedy aj musí udeliť krst. Ak ide
iba o nebezpečenstvo smrti, sviatosť má udeliť, pokiaľ je to možné, veriaci, a to podľa kratšieho
obradu (čl. 283 – 294). Patrí sa, aby sa aj v tomto prípade zhromaždilo malé spoločenstvo, alebo
aspoň aby tam podľa možnosti boli jeden, alebo dvaja svedkovia.

(Obrad uvedenia dospelých do kresťanského života, Všeobecný úvod, 16)

· Ak niet kňaza, ani diakona,

· je nebezpečenstvo smrti, či dokonca už dotyčný zomiera,

· tak môže krstiť každý kresťan, či dokonca aj nekresťan, ak má potrebný
úmysel (aspoň v podobe: „Chcem teraz konať to, čo koná Cirkev, keď krstí“)
a vykoná to správne, podľa určeného obradu.

Všetci laici … nech si pokladajú za vec svedomia, aby sa podľa svojich schopností naučili správne
krstiť v súrnom prípade.

(Obrad uvedenia dospelých do kresťanského života, Všeobecný úvod, 17)

Ako udeliť krst?

· V nebezpečenstve smrti (keď dotyčný ešte bezprostredne neumiera a je teda
predpoklad, že máme k dispozícii trochu času) je žiaduce dodržať aspoň aký – taký obrad :

- Krátky pozdrav zhromaždeného spoločenstva a rodiny dotyčného.

-  Rozhovor  s  chorým  o  jeho  vôli  a  pripravenosti  prijať krst.  Ak  treba,  podá  bezprostrednú
katechézu.
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- Vybratie svedkov krstu a príprava vody na krst (nemusí byť posvätená)

- Verejné vyznanie chorého o tom, že vie, čo je krst, že po krste je potrebné žiť podľa Evanjelia,
a že chce žiť tak, ako žijú kresťania. Nakoniec dotyčný zloží sľub, že ak prežije, bude spoznávať
Krista a učiť sa kresťanskému životu. Od svedkov sa žiada, aby potvrdili tento jeho sľub a jeho
úprimnosť.

- Ak je čas, číta sa vhodné Božie slovo

- Modlitba za toho, kto prijíma krst

- Zrieknutie sa Zlého ducha a vyznenie viery krstenca (krstný sľub)

- KRST: vysluhovateľ 3 × leje na hlavu krstenca vodu  (musí stekať po pokožke) a hovorí
pritom:  „M.,  ja  ťa  krstím  v  Mene  Otca   i  Syna   i  Ducha  Svätého.“  –  tento  bod  jediný  je
nevyhnutný k samotnej platnosti sviatosti!!!

- Zakončí sa modlitbou Pána (Otče náš)

- Potom sa vysluhovateľ a svedkovia odoberú na miestny farský úrad, zahlásia krst a farár ho
zapíše do matriky pokrstených.

· Ak dotyčný zomiera:

- Stačí, ak prejaví vôľu byť pokrstený a vie, o čo ide.

- Nasleduje samotné pokrstenie…

- … a zápis do matriky na fare.

· U malého dieťaťa:

- Stačí samotné pokrstenie + zápis do matriky na farskom úrade.

EUCHARISTIA – slávenie Zmluvy

Je sto slávenie a sviatosť, ustanovená priamo Ježišom Kristom:

Veď ja som od Pána prijal, čo som vám aj odovzdal, že Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal
chlieb, vzdával vďaky, lámal ho a povedal: „Toto je moje telo, ktoré je pre vás; toto robte na moju
pamiatku.“ Podobne po večeri vzal kalich a hovoril: „Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi.
Toto robte, kedykoľvek ho budete piť, na moju pamiatku.“ A tak vždy, keď budete jesť tento chlieb a
piť tento kalich, zvestujete Pánovu smrť, kým nepríde.“

(1 Kor 11,23-26)

EUCHARISTIA – (gr. eucharisteó): byť za niečo vďačný, vzdávať za niečo vďaky. Obrad,
založený Ježišom, nazývali kresťania aj „Lámaním chleba“, alebo „vzdávaním vďaky“ – čiže
eucharistiou.
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Od počiatku sa slávenie Eucharistie stalo pevnou súčasťou rodiacej sa Cirkvi:

Oni prijali jeho slovo a dali sa pokrstiť; a v ten deň sa pridalo asi tritisíc duší. Vytrvalo sa
zúčastňovali na učení apoštolov a na bratskom spoločenstve, na lámaní chleba a na modlitbách.

(Sk 2,41n)

Keď sme sa v prvý deň týždňa zišli na lámanie chleba, Pavol s nimi hovoril, lebo na druhý deň
chcel odcestovať, a pretiahol reč až do polnoci.

(Sk 20,7)

Čo sa týka Eucharistie ... Nech nikto neje ani nepije z vašej Eucharistie, iba tí, čo boli pokrstený v
mene Pánovom. Preto aj Pán povedal: "Nedávajte svätú vec psom!

(Didaché 9)

Slávenie zmluvy s Bohom

Slávenie Eucharistie je od počiatku zviazané s Novou zmluvou, ktorú Ježiš Kristus
uzatvára medzi Bohom a ľuďmi:

26 Pri večeri vzal Ježiš chlieb a dobrorečil, lámal ho a dával učeníkom, hovoriac: „Vezmite a
jedzte: toto je moje telo.“ 27 Potom vzal kalich, vzdával vďaky a dal im ho, hovoriac: „Pite z neho
všetci: 28 toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za všetkých na odpustenie hriechov.

(Mt 26,26–28)

V staroveku bolo uzavretie akejkoľvek zmluvy rituálom, ktorý mal svoj presný scenár:

- stretnutie strán, ktoré zmluvu uzatvárajú;

- prečítanie zmluvy;

- vyjadrenie súhlasu so zmluvou, jej potvrdenie;

- obeta – preliatie krvi obetného zvieraťa, ktorou sa zmluva spečaťovala a Boh (bohovia) sa
volali za svedka a garanta zmluvy;

- spoločná hostina na záver

Tento istý scenár použil aj Boh, keď uzatváral svoju Zmluvu s Izraelom na Sinaji:

PRÍCHOD ĽUDU – jeho odchod z Egypta a príchod na Sinaj, na miesto stretnutia sa s Bohom.

OČISTENIE ĽUDU od hriechu predtým, než k stretnutiu s Bohom dôjde – aby tak nič neležalo
medzi Bohom a človekom:
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A Pán opäť hovoril Mojžišovi: "Hľa, ja prídem k tebe v hustom mraku, aby ľud počul, keď sa s
tebou rozprávam, a aby ti veril naveky." Mojžiš oznámil slová ľudu Pánovi. A Pán povedal
Mojžišovi: "Choď k ľudu a postaraj sa o ich posvätenie dnes a zajtra! Aj šaty nech si vyperú. Nech
sa pripravia na tretí deň, lebo na tretí deň zostúpi Pán pred očami všetkého ľudu na vrch Sinaj.

(Exodus 19,9-11)

PRÍCHOD BOHA:

Vrch Sinaj bol celkom zahalený v dyme, lebo Pán zostúpil naň v ohni, a dym vystupoval z neho ako
z pece. Celý vrch sa hrozne triasol. Zvuk rohu bol čoraz silnejší. Mojžiš hovoril a Pán mu
odpovedal v hrmení.

(Exodus 19:18-19)

PREČÍTANIE ZMLUVY:

Potom povedal Mojžišovi: "Vystúp k Pánovi ty, Áron, Nadab, Abiu a sedemdesiati zo starších
Izraela a budete sa klaňať z diaľky! Len sám Mojžiš sa priblíži k Pánovi, oni sa nepriblížia, ani ľud
nevystúpi s ním!"  Potom Mojžiš prišiel a rozpovedal ľudu všetky Pánove slová, totiž všetky
ustanovenia...

(Ex 24,1–3)

UZATVORENIE ZMLUVY:

...a všetok ľud jednohlasne odpovedal: "Všetko, čo hovoril Pán, splníme!"  Potom Mojžiš všetky
Pánove slová napísal.

(Ex 24,3–4)

PRELIATIE KRVI:

Keď ráno vstal, postavil pred vrchom oltár ... Nato dal izraelským mládencom rozkaz, aby
pripravili pre Pána zápalnú obetu a na pokojnú obetu zabili býčky. Tu vzal Mojžiš polovicu krvi a
nalial ju do obetnej misky a druhú polovicu krvi vylial na oltár.  ... Mojžiš vzal krv, pokropil ňou
ľud a povedal: "Hľa, toto je krv zmluvy, ktorú Pán uzavrel s vami na základe všetkých týchto slov!

(Ex 24,4–8)

OBETNÁ HOSTINA, ktorou sa zmluva spečatila – dnes to vidíme tiež, v podobe banketov
a slávnostných večerí po uzatvorení dôležitých zmlúv a dohôd:

Potom Mojžiš, Áron, Nadab, Abiu a sedemdesiat starších z Izraela vystúpili hore  a tu videli
Izraelovho Boha. Pod jeho nohami bolo čosi ako plocha zo zafírových dlaždíc a lesklo sa to ako
samo nebo. A on nevystrel ruku proti vyvoleným Izraelitom. Mohli hľadieť na Boha. Potom jedli a
pili (z obetovaného).

(Ex 24,9–11)
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Všimnime si, že presne tento istý scenár má aj slávenie Eucharistie:

PRÍCHOD ĽUDU Príchod do kostola

OČISTENIE ĽUDU Úkon kajúcnosti

PRÍCHOD BOHA Kyrie, Glória – oslava Boha

PREČÍTANIE ZMLUVY Ohlasovanie Zmluvy v Bohoslužbe slova

UZATVORENIE ZMLUVY Prijatie a potvrdenie Zmluvy v Kréde a
modlitbách veriacich

PRELIATIE KRVI Obeta Eucharistie

OBETNÁ HOSTINA Sväté prijímanie

Obeta Eucharistie

Ježišova obeta sa pri svätej omši ani „neopakuje“, ani „nekoná nanovo“, ako to občas
chybne chápu (a vyčítajú) bratia evanjelici, sústavne Svedkovia Jehovovi a podobne...

Pri sv. omši sa táto jediná obeta SPRÍTOMŇUJE.

Je to ako keby ju nejaký „časopriestorový tunel“ počas slávenie preniesol z Palestíny roku 30 po.
Kr. do nášho kostola presne do okamihu, keď v ňom slávime svätú omšu.

Nejde teda o nejakú „inú obetu“, ktorá by dopĺňala, či nahrádzala obetu Ježiša Krista na
kríži. Ani nejde o nejaké „opakovanie“ tejto obety. Ide o tú jednu obetu, ktorú priniesol
Ježiš na kríži a ktorú On sám sprítomnil ešte pred samotnou smrťou na kríži, keď hovoril:
„Toto je moje telo… moja krv… ktorá sa vylieva za vás“ – hoci skutočne sa vyliala až na
druhý deň.

Pri svätej omši teda máme možnosť sprítomniť a prežiť túto jedinú obetu Ježiša Krista,
bez toho, aby bola nahradzovaná, bez toho aby bola opakovaná.

Skutočné Telo a skutočná Krv

Ježiš hovorí jasne:

Vezmite a jedzte: toto je moje telo … toto je moja krv novej zmluvy…
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(Mt 26,26.28)

Katolíci Ježišovým slovám veria:

V Najsvätejšej sviatosti Eucharistie sa nachádzajú skutočne, reálne a substanciálne Telo a Krv v
spojení s dušou a božstvom nášho Pána Ježiša Krista, teda celý Kristus". Táto prítomnosť sa
označuje ako "reálna" nie preto, že by ostatné prítomnosti neboli reálne, ale hlavne preto, že je
substanciálna a že v nej sa Kristus sprítomňuje celý ako Boh a človek.

(KKC 1374)

S tým súvisí pojem „premenenie“, ktorý sa s dianím pri sv. omši spája:

Kristus sa sprítomňuje v tejto sviatosti premenením chleba a vína na jeho Telo a Krv. Cirkevní
otcovia jednomyseľne potvrdili vieru Cirkvi v účinnosť Kristových slov a pôsobenie Ducha Svätého
pri uskutočňovaní tohto premenenia. Sv. Ján Chryzostom napríklad vyhlasuje: To nespôsobuje
človek, že sa obetované veci stávajú Kristovým Telom a Krvou , ale sám Kristus, ktorý bol
ukrižovaný za nás. Kňaz ako obraz Krista vyslovuje slová, ale ich účinkovanie a milosť pochádzajú
od Boha. Toto je moje telo, hovorí. A tieto slová premenia obetované veci - chlieb a víno.

(KKC 1375)

Tridentský koncil zhŕňa katolícku vieru vo vyhlásení: "Pretože náš Vykupiteľ Kristus povedal, že to,
čo obetoval pod spôsobom chleba a vína, bolo skutočne jeho Telom, v Cirkvi vždy vládlo
presvedčenie, ktoré svätý koncil znovu vyhlasuje: Konsekráciou chleba a vína sa uskutočňuje
premena celej podstaty chleba na podstatu Tela Krista, nášho Pána a celá podstata vína na
podstatu jeho Krvi; túto premenu Katolícka Cirkev oprávnene a správne nazvala
transsubstanciáciou."

(KKC 1376)

Čo si presne pod pojmom „transsubstanciácia“ predstaviť?

Označuje sa ním taká situácia, keď sa niečo zmení, skutočne a podstatne, stane sa niečím
úplne iným – ale tak, že to navonok nie je vidieť.

Takýchto zmien je okolo nás veľa: Napríklad, keď sme dovŕšili šesť rokov, premenili sme sa na
školáka. Bolo to na nás nejako vidieť? Napríklad, zmodreli smev tvári? Objavil sa nám na čele
nápis „škola“? Narástli nám rohy? Premenil sa nám ukazováčik pravej ruky na plniace pero
a ľavá ruka na pravítko? Isto nie, jasné! Nič na nás navonok nezmenilo. Na pohľad sme vyzerali
úplne rovnako ako predtým, keď sme boli ešte škôlkarmi. A predsa sa toho zmenilo strašne veľa:
stali sme sa niečím, čím sme dovtedy neboli: školákmi!

Niečo podobné sa deje aj s oblátkami chleba a s vínom na sv. omši: navonok, na pohľad,
sa na nich nič nezmení, vyzerajú stále úplne rovnako. Ale v skutočnosti sa s nimi pri sv.
omši, presne v tom okamihu, keď kňaz nad nimi prednesie slová premenenia, stane veľká
vec: oblátka chleba sa stane skutočným a živým Ježišovým Telom, čiže skutočným
a živým Ježišom Kristom. A víno sa stane skutočnou Ježišovou Krvou. Takže od toho
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okamihu už na oltári neleží chlieb a víno, ale SKUTOČNÉ A ŽIVÉ TELO A KRV
JEŽIŠA KRISTA. Aj keď navonok stále vyzerajú (a chutia) ako chlieb a víno.

Na otázku prečo je to tak, je niekoľko pádnych odpovedí. Ak by sa vždy premenil chlieb na kus
ľudského mäsa a víno na ľudskú krv (občas sa to stalo, ale len zriedka) – ako by potom mohli
ateisti ostať ateistami? Sloboda rozhodnutia sa pre Boha by bola otrasená v základoch a nebolo
by dosť dobre možné ostať ateistom. Ešte závažnejší je iný dôvod: viete si predstaviť sv.
prijímanie ako prežúvanie kusa surového ľudského mäsa, prípadne ako upíjanie si ľudskej krvi?
Morbidné, že? Ak má byť Eucharista požívateľná, musí mať aj požívateľnú podobu. Ježiš ju
zvoli: chlieb a víno.

Obetná hostina

Obrad uzatvárania zmluvy vyžaduje, aby na konci bola hostina, na ktorej sa „je
z obetovaného“. Keďže baránkom, ktorým Boh spečatil Novú Zmluvu, bol sám Ježiš
Kristus, vyžaduje obrad samotný, aby to, čo kresťania jedia v závere obradu – pri svätom
prijímaní – bolo skutočné Telo Ježiša Krista.

Aj to bol dôvod, prečo boli v prvých storočiach kresťania neinformovanými pohanmi obviňovaní
z kanibalizmu – jedli predsa telo akéhosi „Chresta“!

Pre nás je to jedinečný dôkaz toho, že aj oni naozaj pevne verili v to, v čo veríme po 2000 rokoch
aj my samotní...

Eucharistia ako spomienka

„Potom vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával im, hovoriac: „Toto je moje telo, ktoré sa
dáva za vás. Toto robte na moju pamiatku.“ Podobne po večeri vzal kalich a hovoril: „Tento
kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás.“

(Lk 22,19n)

PAMIATKA – (gr. anamnésis): rozpamätať sa niečo, pripomenúť si niečo, spomínať na niečo.

TELO – (gr. sóma): telo v zmysle „mäsa a kostí“

KRV – (gr. aima): v hebrejskom myslení sídlo duše, sídlo života. Prenesene život, duša...

Nejde teda o nejaký „pietny akt“, ale znovu-pripomenutie si Ježišovej „totálnej“ obety
(telo + krv = všetko), zavŕšenej na kríži.

Kresťanstvo stojí na vzťahu lásky človeka k Bohu a Boha k človekovi. Ľudská láska voči
Bohu sa rodí z bázne (úžasu, ohromenia) pred Bohom. Bázeň sa rodí z uvedomenia si
troch vecí:

· Ohromujúcej Božej moci a veľkosti;

· vlastnej hriešnosti ;
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· a nakoniec z nepochopiteľnej, paradoxnej Lásky Boha, odpustenia,
povýšenia človeka, všetko zavŕšené a potvrdené na kríži.

Všetky  tieto  tri  rozmery  obsahuje  a  PRIPOMÍNA  liturgia  sv.  omše.  Eucharistia  je  tak
vlastne okamihom prežívania a kontemplovania tejto reality. Cieľom tohto „pripomenutia“
je tak posilnenie a obnovenie obrátenia ako reakcie na Božiu lásku.

Eucharistia ako zjednotenie

Na rozdiel  od starovekých zmlúv to,  čo jeme a pijeme pri  sv.  omši nie je  „mŕtve mäso“
obetného zvieraťa, ale Živý Ježiš Kristus, Boží Syn. Eucharistia je tak prostredníctvom sv.
prijímania skutočným mystickým zjednocovaním sa s Kristom, naplnením Jeho slov:

„Ostaňte vo mne a ja vo vás.“

(Jn 15,4)

A pretože jednota s Kristom = nebo, potom je Eucharistia (za predpokladu, že ju naozaj
prijímame a nielen hlceme) skutočným dotykom Neba:

„Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život. Kto je moje telo a
pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň.“

(Jn 6,53n)

Eucharistia ako zhromaždenie

Fakt  jednoty  s  Ježišom  nás  znova  vedie  ku  známemu  faktu:  Byť jedno  s  Ježišom  =  byť
jeden so všetkými, ktorí sú v tejto jednote! Je toho ale viac: Sme spojení jednou Zmluvou
do jednej Rodiny s jediným Otcom (Bohom) a Učiteľom (Kristom). Kráčame po tej istej
Ceste. A len spoločne tvoríme Telo Kristovo, v ktorom je Ježiš skutočne prítomný:

„Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi.“

(Mt 18,20)

Preto je slávenie Eucharistie súčasne zhromaždením a slávením spoločenstva kresťanov –
Cirkvi. V raných dobách bolo dokonca spojení s legendárnym agapé – Týmto slovom (v
preklade znamená „láska“ v špecificky kresťanskom význame) sa označuje ranocirkevná
prax, kedy sa slávenie Eucharistie spájalo s hostinou, na ktorú každý doniesol koľko
mohol, aby tak všetci (aj chudobní) mali hojnosť. Aj toto svedčí o prežívaní Eucharistie
ako spoločenstva od počiatku.

O spojitosti spoločenstva a Eucharistie hovorí veľmi výstižne Ján Pavol II.:
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Napokon farnosť … je eucharistickým spoločenstvom. To znamená, že ako spoločenstvo je
uschopnená sláviť Eucharistiu, v ktorej nachádza živé korene pre svoj rast, ako aj sviatostné puto
svojho communia s celou Cirkvou. Toto uschopnenie ku sláveniu Eucharistie je dané tou
skutočnosťou, že farnosť je spoločenstvom viery…

(Christifideles laici 26)

Svätá omša je privilegovaným miestom, kde sa spoločenstvo trvale zvestuje a pestuje. Práve
prostredníctvom účasti na Eucharistii sa "Deň Pána" stáva aj "Dňom Cirkvi", ktorá tak môže
účinným spôsobom plniť svoju úlohu sviatosti jednoty.“

(Ján pavol II., Novo millenio ineunte 36)

A následne Katechizmus:

Farnosť je vymedzené spoločenstvo veriacich, ustanovené  ustáleným spôsobom v partikulárnej
cirkvi, v ktorom je  pastorálna starostlivosť zverená farárovi ako vlastnému  pastierovi, …
Umožňuje všetkým veriacim zhromažďovať sa na jednom mieste  na nedeľnom slávení Eucharistie.

(KKC 2179)

Účasť na spoločnom slávení nedeľnej Eucharistie je svedectvom príslušnosti a vernosti Kristovi a
jeho Cirkvi. Veriaci tým prejavujú svoje spoločenstvo vo viere a v láske. Spolu svedčia o Božej
svätosti a o svojej nádeji na spásu. Vzájomne sa posilňujú pod vedením Ducha Svätého.

(KKC 2182)

U nás, na Slovensku, často vnímame v tomto smere nedeľu presne opačne:

„Idem  do  kostola  na  sv.  omšu.  No  a  pretože  sa  táto  omša  slávi  v  jednom  kostole,  tak  tam,
prirodzene, nie som sám, ale sú tam okrem mňa aj iní ľudia. Napriek tomu sa nimi ale nenechám
vyrušiť, sústredene absolvujem svätú omšu a keď skončí, tak sa všetci pekne rozídeme domov a
je to. Nedeľná povinnosť je splnená.“

V skutočnosti je to ale naopak:

„Žijeme vo farnosti ako jedna rodina. V nedeľu sa preto všetci spoločne schádzame, aby sme sa
stretli a spoločne strávili aspoň nejaký čas, pretože sa máme radi. No a – keď už sme zídení –
tak, pochopiteľne, v čírej radosti spoločne slávime aj Eucharistiu, nadovšetko krásnu a vzácnu,
pretože ona vyjadruje túto našu jednotu!“

Spojitosť Eucharistie a spoločenstva sa potom odráža aj vo veľmi konkrétnom prejave
lásky spoločenstva, ktoré sa deje (malo by sa diať) počas Eucharistie:

Už od samého začiatku Cirkvi prinášajú kresťania spolu s chlebom a vínom aj svoje osobné dary,
aby sa tak podelili s tými, ktorí to potrebujú. Tento zvyk dobročinnej príkladom, ktorý sa stal
chudobným, aby sme sa my stali bohatými. „Tí, čo majú dostatok a chcú, podľa svojho úsudku
dávajú čo kto chce. A čo sa zozbiera, uloží sa u predstaveného a on podporuje siroty a vdovy a tých,
čo sú pre chorobu, alebo z inej príčiny v núdzi, ako aj väzňov a pocestných, čo prichádzajú z
ďaleka, slovom, stará sa o všetkých, čo potrebujú pomoc.“ (Sv.Justín, Apologiae 1, 67, 6)
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(KKC 1351)

Eucharistia a nedeľa

Od samého začiatku kresťanstva je slávenie Eucharistie spojené s nedeľou – „Dňom Pána“
– „Prvým dňom“ v týždni, keď Ježiš vstal z mŕtvych:

 „Keď sme sa v prvý deň týždňa zišli na lámanie chleba, Pavol s nimi hovoril, lebo na druhý deň
chcel odcestovať, a pretiahol reč až do polnoci.“

(Sk 20,7)

„V deň Slnka sa všetci schádzame jednak preto, že je to prvý deň, keď Boh premenil tmu a hmotu a
stvoril svet, jednak preto, že náš Spasiteľ Ježiš Kristus v ten deň vstal z mŕtvych. V deň pred dňom
Saturna ho totiž ukrižovali a na druhý deň po tomto dni, čiže v deň Slnka, zjavil sa svojim
apoštolom a učeníkom a poučil ich o tom, čo sme vám odovzdali na uváženie.“

(Justínova apológia, 1. polovica 2. storočia)

Bolo to hlavne v "prvý deň týždňa", to znamená v nedeľu,  v deň Ježišovho zmŕtvychvstania, keď sa
kresťania schádzali  "na lámania chleba"(Sk 20,7). Odvtedy až po naše dni sa  neprestajne udržiava
slávenie Eucharistie. Doteraz sa pri  jej slávení stretávame v Cirkvi všade a vždy s rovnakou
základnou štruktúrou a zostáva stredobodom života Cirkvi.

(KKC 1343)

Je to starý známy starozákonný rytmus práce a odpočinku, ktorému vďačíme za to, že
máme víkendy:

· CEZ TÝŽDEŇ spoločne pracujeme na vzraste Božieho Kráľovstva.

· V NEDEĽU sa stretáme, aby sme sa spoločne delili s tým, čo sme zažili,
chválili Boha za nádheru, ktorú sme stretli, za dielo, ktoré s nami a cez nás
vykonal,... a súčasne prijímame nové impulzy do ďalšieho týždňa.

Nedeľa sa tak stáva VÝCHODISKOM i ZAVŔŠENÍM všetkého, čo konáme a čo žijeme!

Centrom prežívania nedele je sv. omša – práve preto, že je stretnutím sa s Ježišom aj
v telesnej forme Eucharistie, pretože je spomienkou na dôkaz krajnej Božej lásky, ktorá
stála pri našom vlastnom obrátení, pretože je oslavou a vďakou Boha, od ktorého sme
prijali nový, krásny život, pretože je slávnostným zhromaždením Božej rodiny,
milovaného spoločenstva bratov a sestier…

Nedeľa je hlavným dňom liturgického zhromaždenia, keď sú  veriaci povinní zísť sa spolu, "aby
počúvali Božie slovo,  mali účasť na Eucharistii, pripomínali si umučenie,  zmŕtvychvstanie a
oslávenie Pána Ježiša a vzdávali vďaky  Bohu, ktorý ich "Kristovým vzkriesením" znova splodil pre
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živú nádej".

(KKC 1167)

Nedeľa, "Deň Pána" je hlavným dňom slávenia Eucharistie,  lebo je dňom zmŕtvychvstania Krista.
Je to hlavný deň  liturgického zhromažďovania, deň kresťanskej rodiny, deň  radosti a odpočinku
od práce. "Nedeľa je základom a jadrom  celého liturgického roka".

(KKC 1193)

„V 20. storočí, najmä od Koncilu, kresťanské spoločenstvo v spôsobe slávenia sviatostí, najmä
Eucharistie, vzrástlo. Treba v tomto smere pokračovať a klásť osobitný dôraz na nedeľnú svätú
omšu i samotnú nedeľu, ktorá sa pokladá za zvláštny deň viery, deň vzkrieseného Pána a daru
Ducha Svätého, za Veľkú noc týždňa. … Preto by som chcel v súlade s listom Dies Domini
zdôrazniť, že účasť na Eucharistii je pre každého pokrsteného naozaj srdcom nedele. Je to záväzná
povinnosť, ktorú vedome plníme nielen pre zachovanie prikázania, ale preto, že je potrebná pre
opravdivý a dôsledný kresťanský život.“

(Ján pavol II., Novo millenio ineunte 35-36)

Konkrétne o „povinnosti“ nedeľnej sv. omše Cirkev hovorí:

Príkazom Cirkvi sa definuje a spresňuje Pánov zákon: "V  nedeľu a v iných dňoch predpísaných
sviatkov sú veriaci  povinní zúčastniť sa na svätej omši".Tomuto prikázaniu  zadosťučiní, kto je
prítomný na svätej omši, ktorá sa slávi  podľa katolíckeho obradu v samotný sviatočný deň, alebo
večer predchádzajúceho dňa.

(KKC 2180)

„Platnou“ nedeľnou sv. omšou je teda každá sv. omša od soboty večera (spravidla sa to
chápe približne od 17. hodiny, plus, mínus) až do polnoci z nedele na pondelok.

Samozrejme, pri sv. omši ide o niečo omnoho viac, než len o „platné“ splnenie si
„povinnosti“:

Preto by som chcel v súlade s listom Dies Domini zdôrazniť, že účasť na Eucharistii je pre každého
pokrsteného naozaj srdcom nedele. Je to záväzná povinnosť, ktorú vedome plníme nielen pre
zachovanie prikázania, ale preto, že je potrebná pre opravdivý a dôsledný kresťanský život.

(Ján Pavol II., Novo millenio ineunte 36)

Nedeľná sv. omša je teda pre kresťana „povinná“ rovnako, ako je „povinné“ dýchanie,
jedenie, pitie,… Je to potreba, niečo úchvatné, krásne, niečo, čo dáva život – a preto sa
rodina veriacich plná radosti schádza, aby znova a znova túto ohromnú krásu prežívala
a ponárala sa stále viac do hĺbky Eucharistie.

Na druhej strane, sv. omša nie je „to jediné“, čo robí nedeľu nedeľou:
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Počas nedieľ a dní ostatných prikázaných sviatkov sa  majú veriaci zdržiavať takých prác a
činností, ktoré by im  bránili uctievať Boha, čo je najvlastnejšou náplňou Pánovho  dňa, konať
skutky milosrdenstva a vhodne si uvoľniť telo  a ducha.

(KKC 2185)

Kresťania, ktorí žijú v pohodlí, nech si pripomenú  svojich bratov, ktorí majú tie isté potreby a tie
isté  práva, a nemôžu si odpočinúť pre chudobu a biedu. Kresťanská  nábožnosť už tradične
zasväcuje nedeľu dobrým skutkom  a pokorným službám nemocným, chorľavým a starcom.
Kresťania  môžu svätiť nedeľu aj tým, že venujú svojej rodine a svojim  blízkym čas a starostlivosť,
na ktoré cez iné dni v týždni  nestačia. Nedeľa je aj dňom na uvažovanie, dňom na ticho, na
pestovanie kultúry a meditáciu, čo všetko napomáha vzmáhaniu  vnútorného a kresťanského života.

(KKC 2186)

Nedeľa je teda deň zasvätený ako celok: odložíme tradičný zhon a prácu a celý deň
venujeme rodine veriacich, svojej vlastnej rodine, radosti a oslave, odpočinku,…

Nedeľa v praxi

V praxi by teda prežívanie nedele mohlo vyzerať nejako takto:

SOBOTA poobede – príprava na nedeľu (varenie nedeľného obedu v predstihu a podobne),…

SOBOTA večer – spoločné rozjímanie (v rodine) nad nedeľným Božím slovom – sobota večer
už z liturgického hľadiska je nedeľou!

NEDEĽA ráno: spoločné raňajky, spoločná modlitba (na jedno ani druhé cez týždeň zvyčajne nie
je čas, každý si to „odbaví“ individuálne), príprava na omšu

ZHROMAŽDENIE farnosti v kostole (pastoračnom centre) – svedectvá, zdieľanie, rozhovor,…
proste stretnutie Božej rodiny

OMŠA – slávenie Eucharistie

AGAPÉ, či dokonca spoločný OBED v pastoračnom centre!

CESTOU z kostola – návšteva chorých a starých bratov a sestier

POOBEDE – rodinný výlet, spoločná hra, odpočinok, možno nejaký spoločný program v rámci
rodiny farnosti, niečo naozaj veselé, radostné, odreagovanie sa, vyšantenie…

VEČERA – a po nej čas na zamyslenie, Bibliu, rozjímanie, modlitbu, diskusiu,… alebo návšteva
divadla, opery,…

A občas, keď na to príde čas, si „vybehneme“ na svätú omšu už v sobotu večer, aby sme
na druhý deň mohli napríklad celý deň stráviť s rodinou (so spoločenstvom) v Tatrách, či
v Bojniciach v ZOO a podobne. Práve pre takéto a podobné udalosti je stanovené, že
sobotňajšia omša je riadnou, platnou nedeľnou omšou.

Niektorí ľudia (hlavne kňazi) sa boja, že takéto „uvoľnenie“ spôsobí, že ľudia si „odbavia“ omšu
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v sobotu večer a v nedeľu sa na ňu vykašľú. To je možné u ľudí, ktorí sa neobrátili a neuverili
Bohu a „do kostola“ chodia len zo zvyku, z tradície… Ale naozaj si neviem predstaviť skutočné
veriace spoločenstvo bratov a sestier, ktoré by považovalo nedeľné zhromaždenie, plné Božej
slávy a radosti, za „bremeno“. To určite nie. Aj preto Cirkev bez strachu a obáv túto možnosť
stanovila.

Ba dokonca ak máme také záľuby, ktoré nám občas (pár krát za rok) úplne znemožňujú
účasť na svätej omši, môžeme ju v takom prípade pokojne aj úplne vynechať. Príkladom
môže byť trebárs aj poľovačka, ktorá sa vždy koná zo soboty a nedeľu. Ako vravieval
profesor Vrablec: Cirkev nie je tyran, ale matka. A omša samotná nie je bremeno a reťaze,
ale obrovské privilégium a dar. Cieľom omše a slávenia nedele nie je kresťana spútavať
a obmedzovať, ale obohatiť a obdarovať!

BIRMOVANIE – zavŕšenie Zmluvy

Plnosť synovstva

Zmluva medzi človekom a Bohom znamená, že Boh sa stáva našim skutočným Otcom –
a my sa stávame Jeho skutočnými synmi a dcérami.

Byť synom – to znamená mať stále plnšiu účasť na živote a diele Otca.

Napríklad kráľov syn je princom a jeho život smeruje k tomu, aby sa nakoniec aj sám stal ako
otec, aby sa nakoniec aj sám stal kráľom.

Podobne Ježiš vnímal svoje synovstvo ako jednotu s Otcom, keď hovorí:

19 Ježiš im vravel: „Veru veru, hovorím vám: Syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí
robiť Otca. Čo robí Otec, to robí podobne aj Syn. 20 Veď Otec miluje Syna a ukazuje mu všetko, čo
sám robí; a ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. 21 Lebo ako Otec kriesi
mŕtvych a oživuje, tak aj Syn oživuje, koho chce. 22 A Otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd
odovzdal Synovi, 23 aby si všetci ctili Syna tak, ako si ctia Otca. Kto si nectí Syna, nectí si ani Otca,
ktorý ho poslal. 24 Veru, veru, hovorím vám: Kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal,
má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života. 25 Veru, veru, hovorím vám:
Prichádza hodina, ba už je tu, keď mŕtvi počujú hlas Božieho Syna a tí, čo ho počujú, budú žiť. 26

Lebo ako Otec má život sám v sebe, tak dal aj Synovi, aby mal život sám v sebe. 27 A dal mu aj moc
súdiť, pretože je Synom človeka. 28 Nedivte sa tomu, lebo prichádza hodina, keď všetci v hroboch
počujú jeho hlas 29 a vyjdú: tí, čo robili dobre, budú vzkriesení pre život a tí, čo páchali zlo, budú
vzkriesení na odsúdenie. 30 Ja nemôžem nič robiť sám od seba. Súdim, ako počujem. A môj súd je
spravodlivý, lebo nehľadám svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal.

(Jn 5,19–30)

Ja a Otec sme jedno.

(Jn 10,30)
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Byť Synom teda znamená mať účasť na dielach, skutkoch, úmysloch a zámeroch Otca.
Veď syn je dedičom a to, čo má Otec, už vlastne patrí aj jemu a ak koná skutky Otcove,
koná zároveň aj skutky svoje, pretože záujmy syna a Otca sú rovnaké.

Plnosť nevesty

A potom je tu druhý aspekt Zmluvy: vzťah nevesty a Ženícha. Biblia hovorí:

25 Muži, milujte manželky, ako aj Kristus miluje Cirkev a seba samého vydal za ňu, 26 aby  ju
posvätil očistným kúpeľom vody a slovom, 27 aby si sám pripravil Cirkev slávnu, na ktorej niet
škvrny ani vrásky ani ničoho podobného, ale aby bola svätá a nepoškvrnená. 28 Tak sú aj muži
povinní milovať, svoje manželky ako vlastné telá. Kto miluje svoju manželku, miluje seba samého. 29

Veď nik nikdy nemal v nenávisti svoje telo, ale živí si ho a opatruje, ako aj Kristus Cirkev, 30 lebo
sme údmi jeho tela. 31 Preto muž zanechá otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú
dvaja v jednom tele. 32 Toto tajomstvo je veľké; ja hovorím o Kristovi a Cirkvi.

(Ef 5,25–32)

Byť nevestou znamená byť s Ježišom Kristom jedno telo, byť s Ním jeden.

To ale znamená povedať Ježišovi niečo podobné tomuto:

·  TVOJ život je aj MOJIM životom;

·  TVOJA rodina je aj MOJOU rodinou;

·  TVOJI priatelia sú aj MOJIMI priateľmi a

·  TVOJI nepriatelia sú aj MOJIMI nepriateľmi.

·  TVOJA práca a starosť je aj MOJOU prácou a starosťou;

·  MILUJEM to, čo ty MILUJEŠ,

·  NENÁVIDÍM to, čo aj ty NENÁVIDÍŠ a

·  pôjdem s tebou kamkoľvek pôjdeš!

Nie nadarmo o kresťanoch Biblia hovorí:

A počul som hlas z neba; bol ako hukot veľkých vôd a rachot mocného hromobitia. Hlas ktorý som
počul, znel, ako keď citaristi hrajú na svojich citarách. A spievali čosi ako novú pieseň pred
trónom, pred štyrmi bytosťami a pred starcami. A tú pieseň sa nemohol nik naučiť, iba tých
stoštyridsaťštyritisíc vykúpených zo zeme. To sú tí, čo sa nepoškvrnili so ženami, lebo sú panici.
Tí nasledujú Baránka, kamkoľvek ide.

(Zjv 14,2 - 4)
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Nová pieseň – nový, nebeský život – a nasledovanie Baránka kamkoľvek ide, no dá sa to
vyjadriť ešte lepšie a priliehavejšie?

Plnosť zbožštenia

Nakoniec, aj samotné zbožštenie sa uskutočňuje skrze jednotu s Bohom, jednotu úplnú,
bytostnú a hlbokú.

Predstavte  si  nevestu,  ktorá  sa  zbližuje  so  svojim ženíchom.  Prvé,  čo NEVESTA spoznáva,  je
ŽENÍCH  samotný.  Prvé  kroky  kresťana  sa  preto  odohrávajú  v  modlitbe  a  ona  je  základom
osobného vzťahu nevesty a Ženícha: rozjímanie, meditácia, nakoniec kontemplácia – spočinutie
v náručí Ženícha... Ak sa ale chodenie a stretanie po cukrárňach má zmeniť na niečo hlbšie, je na
čase spoznať sa so ženíchovou rodinou a začleniť sa do nej – inak by nevesta nemala podiel na
vzťahoch a časti života ženícha, viažuceho sa k jeho rodine. Ježišovou rodinou je Cirkev.
Zblíženie sa s Cirkvou, začlenenie sa do nej a prijatie ju za svoju skutočnú rodinu je ďalší nutný
krok na ceste jednoty s Ním. Nakoniec ostáva ešte posledná „komnata“ – a tou je to, čo ženích
robí a čím sa zaoberá. Dokonalé manželstvo znamená aj spoločné dielo, spoločnú prácu. K
jednote s Ježišom je teda potrebné ešte jedno: prijať účasť a podiel na Jeho Diele, na tom, čo
koná a o čo sa usiluje.

Práve k tejto jednote nás sviatosti vedú:

· KRST – uviedol nás do dôvernej jednoty s Bohom ako takým

· EUCHARISTIA – uviedla nás do rodiny Boha, ktorou je Cirkev

· BIRMOVANIE nás nakoniec uvádza do Božej práce, do Božieho diela,
robí nás spolustvoriteľmi a spolupracovníkmi Boha.

V čom spočíva práca Boha?

„Ježiš im povedal: „Mojím pokrmom je plniť vôľu toho, ktorý ma poslal a dokonať jeho dielo.“

(Jn 4,34)

„Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde.“

 (Jn 18,37)

„Aj iným mestám musím zvestovať Božie kráľovstvo, lebo na to som poslaný.“

(Lk 4,43)

„A kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude sluhom všetkých. Lebo ani Syn človeka neprišiel, aby
sa dal obsluhovať, ale aby slúžil a položil svoj život ako výkupné za mnohých.“
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(Mk 10,44n)

„Ak má niekto z vás sto oviec a jednu z nich stratí nenechá tých deväťdesiatdeväť na púšti a
nepôjde za tou, čo sa stratila, kým ju nenájde?“

(Lk 15,4)

„Ja som dobrý pastier. Poznám svoje a moje poznajú mňa, ako mňa pozná Otec a ja poznám Otca.
Aj svoj život položím za ovce. Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohto ovčinca. Aj tie musím priviesť
a budú počuť môj hlas; a bude jedno stádo a jeden pastier.“

(Jn 10,14–16)

Krátko a stručne sa dá Božia práca vo svete vysvetliť slovami:

3 Toto je dobré a milé pred Bohom, naším Spasiteľom, 4 ktorý chce, aby boli všetci ľudia spasení a
poznali pravdu. 5 Lebo jeden je Boh a jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi - človek Kristus
Ježiš, 6 ktorý vydal seba samého ako výkupné za všetkých, ako svedectvo v pravom čase.

(1 Tim 2,3–6)

Volá sa to apoštolát a už sme si o ňom obšírnejšie hovorili. Birmovanie je úzko spojené
s týmto apoštolátom, s tým, že zasvätíme svoj život Božiemu dielu – pretože je to už aj
naše dielo: z titulu synovstva, z titulu nevesty Baránkovej, z titulu jednoty s Ježišom!

Kresťania z povolania

Stačí, keď si pozrieme len niekoľko málo z množstva výrokov, v ktorých Cirkev jasne
spája sviatosť birmovania s poverením k apoštolátu:

Sviatosť birmovania ich (veriacich) dokonalejšie spája s Cirkvou a obohacuje ich zvláštnou silou
Ducha Svätého, takže sú vo zvýšenej miere viazaní, ako praví svedkovia Kristovi, šíriť a brániť
vieru slovom a skutkom.

(Lumen Gentium 11)

Laici, združení v ľud Boží a zapojení do jediného Tela Kristovho pod jedinou Hlavou, sú všetci bez
rozdielu povolaní, aby ako živé údy napomáhali všetkými silami, ktoré majú z dobrodenia Stvoriteľa
a z milosti Vykupiteľa, vzrast Cirkvi a jej stále posväcovanie. Laický apoštolát je účasť na samom
spasiteľnom poslaní Cirkvi. Krstom a birmovaním sám Pán určuje všetkých na tento apoštolát.
Sviatosti, najmä presvätá Eucharistia, udeľujú a živia lásku k Bohu a ľuďom, ktorá je dušou
všetkého apoštolátu. Laici sú však povolaní najmä na to, aby zabezpečili prítomnosť a účinkovanie
Cirkvi na tých miestach a v tých okolnostiach, kde sa ona môže stať soľou zeme jedine ich
prostredníctvom. A tak každý laik, práve vďaka darom, ktorých sa mu dostalo, je svedkom a
zároveň živým nástrojom poslania samej Cirkvi „Podľa miery, akou nás obdaroval Kristus (Ef 4,7).

(Lumen Gentium 33)
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Všetci veriaci ako údy živého Krista, ku ktorému sa pričlenili a pripodobnili krstom, birmovkou a
Eucharistiou, sú povinní spolupracovať na vývoji a vzraste jeho Tela, aby ho čím skôr priviedli
k plnosti. Preto všetci synovia a dcéry Cirkvi majú mať živé vedomie vlastnej zodpovednosti voči
svetu, pestovať v sebe naozaj katolíckeho ducha a zasvätiť svoje sily dielu šírenia evanjelia.

(Ad Gentes 36)

Príprava na birmovanie sa musí snažiť viesť kresťana k intenzívnejšiemu zjednoteniu s Kristom,
k živšej  dôvernosti s Duchom Svätým, s jeho konaním, s jeho darmi  a vnuknutiami, aby mohol
lepšie prevziať apoštolskú  zodpovednosť kresťanského života. Preto sa birmovná  katechéza má
usilovať o prebudenie vedomia príslušnosti ku  Kristovej Cirkvi, a to tak k Cirkvi všeobecnej ako aj
k farskému spoločenstvu.

(KKC 1309)

Laici, keďže tak ako všetci veriaci sú krstom a birmovaním Bohom určení na apoštolát, majú
všeobecnú povinnosť a požívajú právo ako jednotlivci aj ako spojení v združeniach vynasnažovať
sa, aby božské posolstvo spásy všetci ľudia na celom svete spoznali a prijali; táto povinnosť je ešte
naliehavejšia v tých okolnostiach, v ktorých ľudia môžu počuť evanjelium a poznať Krista iba ich
prostredníctvom.

(Kán 225 § 1 CIC)

Čo sa týka účasti na apoštolskom poslaní Cirkvi, nejestvuje žiadna pochybnosť o tom, že žena tak
ako muž - na základe krstu a birmovania - má účasť na trojakom úrade Krista, Kňaza, Proroka a
Kráľa, a tak je uschopnená a viazaná ku základnému apoštolátu Cirkvi, ku evanjelizovaniu.

(Christifideles laici 51)

Birmovaním sa teda kresťan stáva „kresťanom – profesionálom“, „kresťanom
z povolania“. Birmovanie je teda na jednej strane prijatie záväzku zasvätiť svoje sily
Otcovmu dielu – Božiemu Kráľovstvu – a súčasne je okamihom, kedy prijímame dary
Ducha Svätého, ktoré nás k tomuto poslaniu aj naozaj uschopňujú!

Kresťanská dospelosť

Katechizmus na túto tému hovorí stručne:

Ak sa niekedy hovorí o birmovaní ako o „sviatosti kresťanskej zrelosti“, nemal by sa pritom
zamieňať vek dospelosti vo viere s dospelým vekom prirodzeného vývinu…

(KKC 1308)

Súhlasí teda s tým, že sa naozaj jedná o sviatosť kresťanskej zrelosti, ktorá sa prejavuje
tým istým, čím sa prejavila u apoštolov: nie dokonalosťou, pretože to je práca na celý
život, ale samostatnosťou a prijatím zodpovednosti za rast Kráľovstva a ohlasovanie
Evanjelia:
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· AŽ DO TURÍC (čiže birmovky) boli apoštoli žiakmi Ježiša Krista. On ich
viedol, chránil, vyučoval, povzbudzoval. Podobne aj kresťan pred birmovkou
je naplno formovaný spoločenstvo veriacich a to, čo sa od neho očakáva, je,
že sa nechá formovať a bude na tomto svojom raste maximálne
spolupracovať. Neočakáva sa od neho, že bude slúžiť Cirkvi a svetu, naopak,
je to Cirkev, ktorá slúži jemu – podľa vzoru Ježiša Krista, umývajúceho nohy
svojim učeníkom.

· PO TURICIACH sa ale apoštoli, ak sa to tak dá povedať, postavili na
vlastné nohy. Samozrejme, stále sú učeníkmi Ježiša Krista a ich cesta
vlastného rastu zďaleka nekončí. Sú ale dostatočne zrelí na to, aby sami mohli
začať odovzdávať to, čo prijali.  Už nie sú tí, ktorí sú obsluhovaní, ale tí, ktorí
slúžia, ktorí ohlasujú slovo a nesú zodpovednosť za rast Kráľovstva. Prijať
birmovanie znamená slobodne sa rozhodnúť postaviť sa vedľa nich a prijať to
isté poslanie: začať slúžiť, prijať zodpovednosť za rast Kráľovstva a Cirkvi
a to, čo sme prijali, aktívne a naplno odovzdávať ďalej.

Sviatosť POKÁNIA – obnovenie porušenej Zmluvy

Je prirodzené, že Boh Zmluvu s človekom človekovi ponúka, nevnucuje. Človek sa pre
Zmluvu rozhoduje slobodne:

· OBRÁTENÍM vo svojom srdci, bytostne;

· KRSTOM aj navonok, formálne a „oficiálne“;

· a EUCHARISTIOU, ktorou ju potvrdzuje a obnovuje.

Od toho okamihu je kresťanom – človekom, žijúcim podľa Zákona a Zmluvy, ktorú
slobodne s Bohom uzavrel. Čo  sa  ale  stane,  ak  človek  túto  Zmluvu  nedodrží?  Čo
potom?

Hriech – porušenie Zmluvy

Akt porušenia nás znova vedie ku pojmu HRIECH. Po tom, čo sme spoznali hriech ako
akt NEDÔVERY a ZABLÚDENIE, ako stav a postoj človeka, ktorý ostáva v
neuzdravenom, nevykúpenom a nezbožštenom stave, dnes spoznávame hriech ako
ZRADU a PORUŠENIE ZMLUVY, uzatvorenej s Bohom.

Práve táto skutočnosť definuje aj základné znaky tohto porušenia:

· Vo vážnej veci (Zmluvou a Zákonom)
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· Úplne slobodne, s jasným poznaním

· Úplne dobrovoľne

Znakom takéhoto hriechu je ono známe. „Boh síce hovorí,… ALE JA si myslím, že…
a preto urobím inak, podľa seba.“

V tej chvíli, keď sa takto rozhodneme, tak sa rozhodujeme opustiť Boha. Slávnostne
vyhlasujeme (či už verejne, alebo súkromne), že Bohu nedôverujeme, preto nebudeme
konať podľa Jeho slova a preto sa vydáme svojou vlastnou cestou.

Cirkev nazýva takýto hriech hriechom ťažkým:

Ťažký hriech vyžaduje plné vedomie a úplný súhlas.  Predpokladá poznanie hriešnej povahy činu,
poznanie, že sa  čin protiví Božiemu zákonu. Zahrňuje v sebe tiež dostatočne  uvážený súhlas a
osobné rozhodnutie.

(KKC 1859)

Bežný zjav…

Hovorí sa, že „ťažký hriech je ťažké spáchať“. Pravda, pretože vyžaduje naozaj skutočné
a triezve rozhodnutie sa proti Bohu. Na druhej strane to ale nebráni tomu, aby bol úplne
bežným, väčšinovým javom medzi ľuďmi, ktorí sami seba označujú za kresťanov –
katolíkov. Žiaľ.

V skutočnosti väčšina týchto dobrých ľudí žije svoje kresťanstvo nie ako výsledok
obrátenia, ale ako výsledok zvyku, výchovy, tradície…

Bez osobného obrátenia ale niet viery. A skutočne, títo ľudia Bohu neveria. Na adresu
Evanjelia a slov Ježiša Krista hovoria: „Keď ono je to ťažké… a dnes je iná doba… dnes
sa to už nedá… a ja si myslím, že to tak nejde…“ a podobne.

V ich živote Boh nie je pánom. Je poskokom. Poskokom a sluhom, ktorému denne
nadiktujú (ako nejakému malému chlapcovi): „Nezabudni nám dať zdravie… a šťastie…
a pomôcť vnučke na skúške… a dať, aby mi zvýšili plat… a aby dnes nepršalo, až zajtra…
amen!“ Preto, samozrejme, nie sú ani ochotní obetovať niečo zo seba – a už tobôž nie svoj
život!  – v diele lásky k Bohu.  Naopak,  keď na to príde,  hneď povedia:  „Ja na to nemám
čas… viete, koľko dnes má človek roboty?… a to nie je moja vec…“ atď.

Výsledkom je, že títo ľudia si vymysleli svoje vlastné kresťanstvo, ktoré je kresťanstvom
už len podľa mena:

· Zavrhli Evanjelium s jeho požiadavkou služby, dokonalosti, kladenia
života z lásky, obety a pod.

· a nahradili ho „náboženstvom“, v ktorom každý, kto v nedeľu sedí na omši
v kostole, ráno a večer odrecituje modlitby, v piatok neje mäso a nikoho
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nezabije (o kradnutí, napríklad „z roboty“ a smilstve takticky pomlčme), bude
spasený…

Je pravda, že Ježiš, ani Cirkev nikdy nič také neučili, ale to im nevadí…

Presne toto je stav ťažkého hriechu: neveríme Bohu, ideme si svojou cestou, odlišnou od
tej Božej – a preto Zmluva medzi nami a Bohom je zničená. Zrušili sme ju – alebo vlastne
mnohokrát ani nikdy neuzavreli.

Následok takéhoto rozhodnutia je jasný:

Ťažký hriech nám  odníma spoločenstvo s Bohom, a tým nás robí neschopnými  večného života,
ktorého strata sa nazýva "večným trestom" za  hriech.

(KKC 1472)

Samozrejme, keby sa dalo zbožštiť a spasiť aj bez Evanjelia, Ježiš by si bol mohol ušetriť
námahu… Neušetril si ju z jednoduchého dôvodu:

7 Preto im Ježiš znova vravel: „Veru, veru, hovorím vám: Ja som brána k ovciam: 8 Všetci, čo prišli
predo mnou, sú zlodeji a zbojníci, ale ovce ich nepočúvali. 9 Ja som brána. Kto vojde cezo mňa,
bude spasený. … Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.

(Jn 10,7–9; 14,6)

Ak teda chceme tento stav zmeniť, čo potom?

Návrat sa volá POKÁNIE

O pokání hovorí Ježiš v krásnom podobenstve o márnotratnom synovi:

Vstúpil teda do seba a povedal si: „Koľko nádenníkov u môjho otca má chleba nazvyš, a ja tu
hyniem od hladu. Vstanem, pôjdem k otcovi a poviem mu: Otče, zhrešil som proti nebu i voči tebe.
Už nie som hoden volať sa tvojím synom. Prijmi ma ako jedného zo svojich nádenníkov. “I vstal a
šiel k svojmu otcovi.  Ešte bol ďaleko, keď ho zazrel jeho otec, a bolo mu ho ľúto. Pribehol k nemu,
hodil sa mu okolo krku a vybozkával ho. Syn mu povedal: „Otče, zhrešil som proti nebu i voči tebe.
Už nie som hoden volať sa tvojim synom.

(Lk 15,17–21)

Podstatou pokánia, skutočného pokánia, je práve tento radikálny obrat života a návrat
späť, k Bohu:

„Ako to bolo už u prorokov, Ježišova výzva k obráteniu  a pokániu sa netýka predovšetkým
vonkajších skutkov, "vreca  a popola", pôstov a umŕtvovaní, ale obrátenia srdca,  vnútorného
pokánia. Bez neho skutky pokánia zostávajú  neplodnými a klamnými; vnútorné obrátenie naopak
pobáda  k vyjadreniu tohto postoja vo viditeľných znakoch, úkonoch  a skutkoch pokánia.
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Vnútorné pokánie je radikálne preorientovanie celého  života, návrat, obrátenie celého nášho
srdca k Bohu,  skoncovanie s hriechom, zavrhnutie zla spolu s odporom ku  zlým skutkom,
ktorých sme sa dopustili. Zároveň zahrňuje  túžbu a rozhodnutie zmeniť život s nádejou na Božie
milosrdenstvo a s dôverou v pomoc jeho milosti. Toto  obrátenie srdca je sprevádzané
spásonosnou bolesťou  a zármutkom, ktoré cirkevní Otcovia nazývali animi cruciatus  (trýzňou
ducha), compunctio cordis (skrúšenosťou srdca).“

(KKC 1430, 1431)

Pokánie je skutočne veľmi vnútorný, radikálny akt, obrat celého nášho života. Spomeňte si
na postavy sv. Pavla, sv. Františka z Assisi, sv. Ignáca z Loyoly – a máte obraz toho, ako
vyzerá skutočné pokánie, tak, ako ho definuje Katechizmus! Vpravde, nie je veľa ľudí,
ktorí aspoň raz v živote skutočne konali pokánie!

Pokánie sa prejavuje aj navonok

To vieme už z čias Ježiša Krista, stačí si pozrieť príklad človeka, ktorý pokánie naozaj
konal: Zacheja:

Ale Zachej vstal a povedal Pánovi: „Pane, polovicu svojho majetku dám chudobným a ak som
niekoho oklamal, vrátim štvornásobne.“ Ježiš mu povedal: „Dnes prišla spása do tohto domu.“

(Lk 19,8n)

Viac o tom píše Katechizmus:

„Vnútorné pokánie kresťana sa môže prejavovať veľmi  rozmanitým spôsobom. Sväté písmo a
cirkevní Otcovia  zdôrazňujú predovšetkým tri formy: pôst, modlitbu  a almužnu, ktoré prejavujú
obrátenie vo vzťahu k sebe  samému, vo vzťahu k Bohu a vo vzťahu k iným. Okrem úplného
očistenia, ktoré prináša krst alebo mučeníctvo, uvádzajú  ešte ako prostriedok na získanie
odpustenia hriechov aj  úsilia zmieriť sa so svojím blížnym, slzy pokánia, starosť  o spásu blížneho,
orodovanie svätých a skutky lásky,  "ktorá zakrýva množstvo hriechov" (1Pt 4,8).

V každodennom živote sa obrátenie uskutočňuje prejavmi  zmierenia, starostlivosťou o
chudobných, vykonávaním  a obranou spravodlivosti a práva, vyznaním svojich vín  bratom,
bratským napomínaním, revíziou života,  spytovaním svedomia, duchovným vedením, prijímaním
utrpení, vytrvalosťou v znášaní prenasledovania pre  spravodlivosť.“

(KKC 1434, 1435)

Pokánie nie je vec súkromná!

Ježiš a Cirkev – to je Hlava a Telo. Je to jedna bytosť.

Zrada Ježiša je aj zradou Cirkvi. Návrat k Bohu je súčasne návratom k Cirkvi.
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Preto nie je možné tento návrat prežívať len tak nejako „súkromne“. Naopak, okrem
vnútorného návratu k Bohu samotnému zahŕňa aj návrat k Cirkvi.

A práve tomuto zavŕšeniu Pokánia slúži sviatosť pokánia.

Hriech je predovšetkým urážkou Boha, prerušením  spoločenstva s ním. Súčasne postihuje aj
spoločenstvo  s Cirkvou. Preto obrátenie prináša zároveň Božie odpustenie  a zmierenie s Cirkvou,
čo liturgicky vyjadruje a uskutočňuje  sviatosť pokánia a zmierenia.

(KKC 1440)

Sviatosť pokánia je naozaj zavŕšením a spečatením skutočného, radikálneho, vnútorného
pokánia, ktoré človek robí.

Bez vnútorného pokánia nemá táto sviatosť žiaden účinok, ani význam, je to len
divadielko a fraška. Veď aký význam má fakt, že nám Boh odpúšťa a prijíma nás
k sebe, keď my sami sa nevraciame, svoje cesty nemeníme a ďalej žijeme starým
životom?

Tri podoby sviatosti pokánia

V súčasnej cirkevnej praxi sa sviatosť pokánia vyskytuje v troch podobách:

1) OBNOVENIE PORUŠENEJ ZMLUVY – ak ťažkým hriechom opustím Boha
a rozhodnem sa vrátiť naspäť, ľutujem to a konám pokánie, potom sviatosť pokánia je
zavŕšením tohto návratu späť k Bohu a do spoločenstva bratov v Cirkvi

„Kristus ustanovil sviatosť pokánia pre všetkých  hriešnych členov svojej Cirkvi, predovšetkým pre
tých, ktorí  po krste upadli do ťažkého hriechu a tak stratili krstnú  milosť a ranili kresťanské
spoločenstvo. Im sviatosť pokánia  ponúka novú možnosť obrátiť sa a znovu získať milosť
ospravodlivenia. Cirkevní Otcovia predstavujú túto sviatosť  ako "druhú (záchrannú) dosku po
stroskotaní, ktorým je  strata milosti".“

(KKC 1446)

2) POTVRDENIE TRVAJÚCEJ ZMLUVY, ktorá nikdy zrušená nebola. Praktizuje sa to
aj vtedy, ak človek nie je v stave ťažkého hriechu. Je to akt, ktorým (spravidla na Veľkú
noc) podobne, ako v Eucharistii, potvrdzujeme svoju vernosť a odhodlanosť voči Zmluve
s Bohom. Vyznanie aj ľahkých hriechov je vyjadrením vnímavosti a vernosti voči Zmluve
a Zákonu a vyjadrením lásky k Bohu.

Každý veriaci, keď dosiahol vek rozoznávania, je povinný úprimne sa vyspovedať z ťažkých
hriechov aspoň raz do roka.

(c. 989 CIC)
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3) DUCHOVNÉ VEDENIE:

Írski  misionári, inšpirovaní mníšskou tradíciou Východu,  priniesli v 7. storočí do kontinentálnej
Európy  "súkromný" spôsob pokánia, ktorý nevyžaduje verejné  a dlhotrvajúce vykonávanie
kajúcnych skutkov pred  prijatím zmierenia s Cirkvou. Odvtedy sa sviatosť  uskutočňuje tajnejším
spôsobom medzi kajúcnikom  a kňazom. Táto nová prax predvídala možnosť opakovania  a tak
otvorila cestu k pravidelnému prijímaniu tejto sviatosti. Umožnila začleniť do jedného  sviatostného
slávenia odpustenie ťažkých i všedných  hriechov. Túto formu pokánia Cirkev v hlavných črtách
praktizuje až dodnes.

(KKC 1447)

Výsledkom je spoveď, ktorá je súčasne duchovnou konzultáciou – spravidla u jedného
a toho istého spovedníka (duchovného sprievodcu), zvyčajne s frekvenciou jeden až dva
krát mesačne, podľa okolností.

Jestvuje aj ľahký hriech

Ťažký hriech je zrušením Zmluvy a opustením Boha. Nemusí nutne znamenať bezbožnosť,
či zločinnosť. Keď Adam a Eva opustili Raj (pamätáte si?), stále komunikovali s Bohom,
modlili sa, konali bohoslužby a nepáchali nič zlé, naopak, statočne a poctivo pracovali.
Nič to ale nemenilo na tom, že žili bez Boha, išli si svojou cestou a teda žili v stave, ktorý
dnes voláme ťažkým hriechom.

Jestvuje aj ľahký hriech. Toto rozlišovanie hriechu na ťažké (smrteľné) a ľahké vidíme už
v Písme, kde sa hovorí:

Keď niekto vidí, že jeho brat pácha hriech, ktorý nevedie k smrti, nech prosí a Boh mu dá život, totiž
tým, čo páchajú hriech, ktorý nevedie k smrti. Je aj hriech, ktorý vedie k smrti; o takom nehovorím,
že sa treba zaň modliť. Každá neprávosť je hriechom, ale je aj hriech, ktorý nevedie k smrti.

(1 Jn 5,16n)

Aký je teda medzi oboma druhmi hriechu rozdiel?

Keď Biblia hovorí o hriechu, hovorí spravidla o hriechu ŤAŽKOM. Ľahký hriech
zaraďuje skôr do kategórie slabostí, ktoré napriek všetkému na kresťanov stále ešte
doliehajú, ale Kristus ich od nich postupne oslobodzuje a uzdravuje:

Vyznávajte si teda navzájom hriechy a modlite sa jeden za druhého, aby ste ozdraveli. Lebo veľa
zmôže naliehavá modlitba spravodlivého. Eliáš bol krehký človek ako my a keď sa naliehavo
modlil, aby nepršalo, nepršalo na zemi tri roky a šesť mesiacov.

 (Jak 5,16n)

Ľahký hriech je hriechom slabosti nedokonalosti:
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Ľahkého hriechu sa dopustí ten, kto v menej závažnej  veci nezachová mieru predpísanú mravným
zákonom, alebo kto neposlúchne mravný zákon hoci v závažnej veci, ale bez  plného poznania a
úplného súhlasu.

(KKC 1862)

Čiže snažím sa zo všetkých síl o dokonalosť, o lásku – ale nedarí sa mi to tak, ako by
som si to želal a ako by sa to malo dariť. Chce to ešte čas, rast,…

Ľahký hriech by sme mohli charakterizovať takto:

·  Verím Bohu a celým srdcom sa hlásim k Jeho Zmluve,...

·  ktorú sa usilujem napĺňať a kráčať po Jeho Ceste najlepšie, ako viem,...

·  ale slabosť, ktorá je vo mne dedičstvom hriechu, spôsobuje, že sa mi to
napriek všetkej snahe nedarí dokonale.

Naopak, ťažký hriech môžeme charakterizovať nasledovne:

· Viem, že Boh ma k niečomu pozýva,...

·  ale ja Mu nedôverujem – a preto konám inak, odlišne, či dokonca opačne.

·  Bojovým pokrikom ťažkého hriechu je: „Boh síce hovorí,... ale JA si
myslím, že... v dnešnej dobe to je už inak...“ a pod.

ŤAŽKÝM HRIECHOM Zmluvu s Bohom a Jeho Zákon dobrovoľne a vedome opúšťam.
Volím si slobodne inú cestu, podľa svojich predstáv. Zmluva s Bohom je tým z mojej
strany zrušená...

U ĽAHKÉHO HRIECHU som objektívne Zmluvu a Zákon úplne nenaplnil, ale nebolo
to  preto,  že  by  som  si  to  výslovne  želal.  Je  to  ovocie  závislosti,  ktorú  vyvolal
predchádzajúci život bez Boha. S postupujúcim vývojom duchovného života a uzdravením
zo strany Boha sa to bude už len zlepšovať.

Na lepšie pochopenie je tu malá ilustrácia:

Predstavte si, že kresťanstvo = štúdium na vysokej škole.

KRST je potom to isté, ako zápis do školy a začiatok štúdia.

ZMLUVA medzi školou a študentom znie asi takto: TY sa budeš učiť a keď všetko (s našou
pomocou) zvládneš, MY ti dáme titul a vďaka nemu budeš „niekým“.

ĽAHKÝ HRIECH je potom to, keď študent síce na školu chodí, chce ju absolvovať, ale fláka to,
neučí sa dostatočne, zanedbáva to...

Ak s tým nič neurobí, časom to povedie k tomu, že školu vôbec nedokončí a nikdy nezíska
akademický titul.

ŤAŽKÝ HRIECH znamená vykašľať sa na školu jasne a rázne, povedať si rovno: „Ja si myslím,
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že je to nanič, nebaví ma to, ja sem chodiť nebudem, nájdem si namiesto toho niečo iné...“ – a
odísť niekam inam.

Krst, pokánie a Eucharistia

Úzko medzi sebou súvisia – nakoniec, sú vyjadrením jednej a tej istej Zmluvy.

Eucharistia je slávením trvajúcej Zmluvy s Bohom – preto nie je možné, aby ju slávil
niekto, kto ešte Zmluvu s Bohom neuzavrel krstom.

Pokrstený kresťan môže sláviť Zmluvu s Bohom – kým trvá.

Ťažký hriech je vypovedaním Zmluvy s Bohom. Preto (logicky) znamená aj koniec
možnosti slávenia eucharistie: už niet čo sláviť...

Až návrat ku Zmluve prostredníctvom pokánia a jeho zavŕšenia vo sviatosti pokánia znova
otvára bránu ku sláveniu eucharistie.

Kto si je vedomý ťažkého hriechu, bez predchádzajúcej sviatostnej spovede nemá sláviť omšu ani
prijímať Pánovo telo, ak nie je na to vážny dôvod a niet príležitosti vyspovedať sa; v tomto prípade
si musí byť vedomý, že je povinný vzbudiť si úkon dokonalej ľútosti, ktorý zahŕňa v sebe
predsavzatie čo najskôr sa vyspovedať.

(c. 916 CIC)

Odpustky, odpustky, odpustky…

S pokáním súvisí aj téma odpustkov. Zrejme mnohým znie tak akosi „prekonane“,
„stredoveko“. Mnohým pripadá ako nejaká absurdná predstava, podľa ktorej vykonám
nejaký odpustkový úkon – tradične sa uvádza napríklad to, že dám nejakú veľkú sumu pre
potreby Cirkvi – a tak si kúpim spásu a nebo. A ak som chudobný, tak… mám smolu.
Nebo pre bohatých – alebo ohromný podvod po peniazoch bažiacich „farárov“?

V skutočnosti sú odpustky naozaj o niečom inom… Poďme sa teda na to pozrieť!

„Opustenie“ a „odcudzenie“

· HRIECH JE OPUSTENIE BOHA.  Je  to ako keď nevesta opustí  svojho
ženích a začne žiť svoj vlastný život, bez ženícha.

· OVOCÍM HRIECHU JE ODCUDZENIE. Pretože ak nevesta roky
a roky žije sama, bez ženích, zvykne si na život bez neho, Už jej nechýba.
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Teda – aj by jej chýbal. Chýbal by jej, keby si dokázala spomenúť na jeho
krásu a nádheru. Ale ona už na neho zabudla. Ani neverí, že by niekto taký
vôbec mohol jestvovať. Ženích je v tomto okamihu pre ňu niekto cudzí,
niekto, koho nepozná. Odcudzili sa.

· POKÁNIE musí potom vyriešiť obidva tieto problémy: prekonať
opustenie a odstrániť odcudzenie.

Na počiatku je tu Ježiš: krásny, nádherný, dokonalý Ženích, ktorý má potenciál naveky
naplniť a uspokojiť všetky naše túžby, všetky naše sny, všetky naše potreby – nie
prostredníctvom nejakých darov, ktoré by nám mohol dať a požehnať, ale On osobne. On
je tým naplnením a uspokojením! Ježiš to vie a preto nás volá k sebe:

28 Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním.

(Mt 11,28)

Ak je niekto smädný a verí vo mňa, nech príde ku mne a nech pije. 38 Ako hovorí Písmo, z jeho
vnútra potečú prúdy živej vody.

(Jn 7,37n)

Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať, a kto verí vo mňa, nikdy
nebude žízniť.

(Jn 6,35)

Ak nevesta začuje toto volanie, je na nej, aby sa rozhodla, či sa k Ženíchovi vráti, alebo
nie. Nič nemôže nahradiť návrat k Ženíchovi. Pohľadnica, list, telefonát, mail, či esemeska
– to sú pekné veci, ale v skutočnosti nič neriešia, nevesta stále žije ďaleko od Ženícha.
Môžeme sa modliť, môžeme sa s Bohom zhovárať v modlitbe a môžeme mať na stene
zavesený Jeho obraz – ale nič z toho nenahrádza návrat. Bez obrátenia, bez vnútorného
pokánia, ktorý je návratom k Ženíchovi, sa nič nedeje, nič nerieši, oddelenosť ostáva
práve tak, ako u Adama po odchode z Raja. Veď aj on sa modlil, prinášal obety, veril
v Boha – a predsa žil bez Neho!

Je teda na čase, aby sa nevesta vrátila. Aby si povedala: Doteraz som žila sama, podľa
seba, podľa svojich chúťok, bez Ženícha. Ale chcem tento starý život úplne zanechať. Pre
mňa skončil. Vraciam sa naspäť k Ženíchovi. Chcem odteraz žiť nový život, Ženíchov
život, chcem mať na ňom podiel. Chcem spoločne s Ním žiť jeden, spoločný život!
Katechizmus nazýva tento návrat vnútorným pokáním a svojim vecným, nepoetickým
jazykom, ho definuje takto:

Vnútorné pokánie je radikálne preorientovanie celého  života, návrat, obrátenie celého nášho srdca
k Bohu,  skoncovanie s hriechom, zavrhnutie zla spolu s odporom ku  zlým skutkom, ktorých sme sa
dopustili. Zároveň zahrnuje  túžbu a rozhodnutie zmeniť život s nádejou na Božie  milosrdenstvo a s
dôverou v pomoc jeho milosti. Toto  obrátenie srdca je sprevádzané spásonosnou bolesťou  a
zármutkom, ktoré cirkevní Otcovia nazývali animi cruciatus  (trýzňou ducha), compunctio cordis
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(skrúšenosťou srdca).

(KKC 1431)

Lenže – čo sa stane, keď sa nevesta vráti? Zistí, že sa so Ženíchom úplne odcudzili. Jeho
život jej je cudzí. Samotný Ženích jej je vlastne ľahostajný. Vrátila sa k Nemu – ale nie
kvôli ženíchovi. Vrátila sa v nádeji, že On nasýti jej hlad, uhasí jej smäd, vleje do jej
ochabnutého srdca Život. Ženích ju vlastne ani veľmi nezaujímal – zaujímali ju sľuby,
ktoré jej dával. Týmto sľúbeným naplnením však je Ženích samotný – a kým sa neprekoná
odcudzenie, nič z týchto prísľubov sa nesplní!

Len si to všimnime v našej praxi! Pre väčšinu ľudí je kostol bremenom, povinnosťou, na
ktorú sa už dávno vykašľali, lebo ich nudí. Ďalší sa k tomu nejako prinútia pár krát do
roka, ostatní možno v nedeľu. Ale aj u tých, ktorých to „baví“ zistíme, že to, čo ich na
bohoslužbe oslovuje, nie je Boh. Páči sa im tam spev a tá atmosféra a to, že si tam
odpočinú – a vari aj farár pekne hovorí – ale Boh samotný? Podobne je to aj v modlitbe:
koho fascinuje v modlitbe Boh? Kto sedí doma štyri hodiny v mlčaní a pohrúžení pred
Bohom, do ktorého sa ponára? Málokto! Väčšina hľadá „pekné modlitbičky“, ktoré sa im
tak páčia, „dobrý pocit“, že si to všetko „každučký deň pekne spravodlivo splnia, nie ako tí
ostatní bezbožníci“ a podobne. A ostatní sa uspokoja s otčenášom ráno a otčenášom večer
a hotovo!

Starý život je nám omnoho bližší. Dokážeme sa šesť hodín zabávať na dedinskej zábave
a sme z nej nadšení – ale šesť hodín adorácie by pre nás bolo peklom! Denne si pozrieme
dobrý film v televízii – ale ísť denne na omšu je pre mnohých priveľa. Filmy si v pohode
pozrieme aj tri za sebou – ale koho by bavili tri omše za sebou? A to už ani nehovoríme
o veciach, ktoré ignorujeme úplne: Cirkev a spoločenstvo farnosti, účasť na Božom diele,
na poslaní prorokov, kňazov a kráľov spoločne s Kristom – jednoducho účasť na živote
Krista samotného. Nad tým už ani neuvažujeme. To si radšej vypadneme na záhradku, než
by sma mali evanjelizovať, alebo niečo také. To už si radšej kúpime nové DVD, než by
sme miesto toho trávili čas s „cudzími ľuďmi“ v najekom „trápnom spoločenstve“
farnosti.

A teraz si predstavte Nebo: žiadna televízia, žiadne dedinské zábavy, žiadne hobby, nič.
Iba večná, nekonečná, neprestajná adorácia Boha vo svetle slávy… No, nezbláznili by ste
sa? Veru hej… Nevesta sa vrátila k Ženíchovi, ale zistila, že Ženích ju už vôbec
nezaujíma. Je jej ľahostajný, je pre ňu niekým cudzím. Vlastne sa Mu vyhýba. Formálne
sa vrátila k Nemu – ale v skutočnosti sa stále vracia k starému životu, snaží sa udržať si
„slobodu“ od Ženícha, drží si Ho od tela, vlastne sa pred Ním bráni a zase uteká naspäť.

Skutočné pokánie preto musí byť nielen návratom, ale aj prekonaním odcudzenia.
V skutočnosti je Boh úžasný. Nekonečne lepší, než všetko ostatné. Ale kým sme si
s Bohom cudzí – nič z toho sa k nám nedostane. Ešte raz si vypočujme Ježišove slová:

Ak je niekto smädný a verí vo mňa, nech príde ku mne a nech pije. 38 Ako hovorí Písmo, z jeho
vnútra potečú prúdy živej vody.

(Jn 7,37n)
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Ježiš hovorí o smäde, o túžbe, o láske! Nesie sa to celým Jeho posolstvom:

Už od začiatku Ježiš zapájal svojich učeníkov do svojho  života; zjavil im tajomstvo Kráľovstva;
prizýval ich  k svojmu poslaniu, k svojej radosti i k svojmu  utrpeniu. Ježiš hovorí o ešte
dôvernejšom spoločenstve  medzi Ním a tými, ktorí Ho budú nasledovať: "Ostaňte vo mne,  ako ja
ostávam vo vás... Ja som vinič, vy ste ratolesti" (Jn  15,4-5). A oznámi aj tajomné a skutočné
spoločenstvo medzi  svojím vlastným a naším telom: "Kto je moje telo a pije moju  krv, ostáva vo
mne a ja v ňom" (Jn 6,56).

(KKC 787)

Ježiš je prameň, Jeho Život je prameňom – ale bez jednoty, bez toho, aby sme boli v Ňom
a On v nás, to nejde! A aká je možná jednota bez zblíženia, jednota medzi dvoma cudzími
bytosťami, ktoré si nerozumejú?

Toto je niečo, čo bratia evanjelici občas nechápu: že viera síce otvára dvere k návratu
k Bohu – ale láska prekonáva odcudzenie. Bez lásky viera neznamená nič, ako vraví
Pavol:

2 A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu a keby som mal takú silnú
vieru, že by som vrchy prenášal, a lásky by som nemal, ničím by som nebol.

(1 Kor 13,2)

Celý život kresťana od svojho obrátenia až po okamih odchodu je o prekonávaní
tohto odcudzenia. O prehlbovaní sa v láske, až k tomu cieľu, o ktorom vraví Ježiš:

Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, zo všetkých svojich síl
a z celej svojej mysle a svojho blížneho ako seba samého!

(Lk 10,27)

Pretože práve láska prekonáva odcudzenie. Nie viera, ale láska. Viera otvára bránu
k Bohu, ale láska uvádza do Boha samotného, ako vraví Písmo:

…kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom.

(1 Jn 4,16)

K spáse nám teda nestačí viera samotná. Viera nás uschopňuje k obráteniu. Bez viery
sa nemôžeme stať obrátenými ľuďmi. Ale až láska a zblíženie sa s Bohom v láske
premieňa obrátených ľudí na ľudí spasených!

Ako s tým súvisia odpustky?

Odpustky sú odpustením časného trestu za hriechy pred  Bohom, ktorých vina už bola odpustená.
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(KKC 1471)

Aby sme pochopili, čo sú to „časné tresty“ a čo „večné tresty“, pozrime sa v Katechizme
ešte o kúsok ďalej:

Aby sme pochopili túto cirkevnú náuku a prax, treba si  uvedomiť, že hriech má dvojaký následok.
Ťažký hriech nám  odníma spoločenstvo s Bohom, a tým nás robí neschopnými  večného života,
ktorého strata sa nazýva "večným trestom" za  hriech. Na druhej strane, každý hriech, aj ľahký,
zapríčiňuje nezdravé pripútanie k stvoreniam, ktoré  potrebuje očisťovanie tak tu na zemi ako aj po
smrti,  v stave, ktorý nazývame očistec. Toto očisťovanie  oslobodzuje od takzvaného "časného
trestu" za hriech. Oba  tieto tresty sa nemajú chápať ako nejaký druh pomsty, ktorú  Boh ukladá
zvonku, ale ako čosi, čo vyplýva zo samej povahy  hriechu.

(KKC 1472)

„Časné tresty“ nie sú ničím iným, než oným „odcudzením“, o ktorom sme si hovorili
pred chvíľou – a, samozrejme, aj jeho protipólom, ktorým je závislosť, naviazanosť,
áno, až otroctvo veciam, ktorými nahrádzame Boha.

Odpustky sa dotýkajú práve sféry tohto uzdravenia a očistenia. Nie sú o odpustení
hriechov a návrate k Bohu, o tom je pokánie a sviatosť pokánia. Sú o úplnom uzdravení
a očistení človeka, ktorý sa už k Bohu vrátil a už prijal Božiu lásku a Božie odpustenie.

Princíp, na ktorom odpustky fungujú

Hovorí o ňom záver predchádzajúceho bodu Katechizmu:

Obrátenia, ktoré pochádzajú z vrúcnej lásky, môže  dosiahnuť úplné očistenie hriešnika, takže už
niet nijakého  trestu.

(KKC 1472)

Hybným motorom a účinnou „látkou“ odpustkov je teda veľká láska človeka,
spájajúca sa s láskou a pomáhajúcou a uzdravujúcou milosťou Boha.

Možno ste už aj vy počuli o prípadoch, kedy sa niekto z lásky k inému zbavil závislosti na
fajčení, či na alkohole a vnútorne sa premenil. Také veci sa stávajú.

Odpustky fungujú podobne:

· Niekto sa skutočne zamiluje do Boha,…

· … a táto láska – spoločne s Božou láskou a pomocou Jeho milosti a sily –
spôsobí, že dotyčný sa skutočne uzdraví.

A ako s tým súvisí „odpustkový úkon“? To môžeme vidieť už v Biblii na niekoľkých
miestach, napríklad:
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Abrahám:

1 Po týchto udalostiach Boh skúšal Abraháma a povedal mu: „Abrahám!“ On odpovedal: „Tu
som.“ 2 A on hovoril: „Vezmi svojho syna, svojho jediného syna Izáka, ktorého miluješ, a choď do
krajiny „Morja“! Tam ho obetuj ako zápalnú obetu na jednom z vrchov, ktorý ti ukážem.“ 3

Abrahám vstal včasráno, osedlal osla, zobral so sebou dvoch svojich sluhov a svojho syna Izáka a
narúbal dreva na zápalnú obetu. Potom sa vybral na miesto, ktoré mu označil Boh. … 9 Keď došli
na miesto, ktoré mu označil Boh, Abrahám tam postavil oltár, naukladal drevo, poviazal svojho
syna Izáka a položil ho na oltár na drevo. 10 Potom Abrahám siahol rukou a vzal nôž, aby zabil
svojho syna. 11 Vtedy naň zavolal Pánov anjel z neba: „Abrahám, Abrahám!“ On odpovedal: „Tu
som.“ 12 On mu povedal: „Nevystieraj ruku na chlapca a neubližuj mu! Teraz som totiž poznal, že
sa bojíš Boha a neušetril si svojho jediného syna kvôli mne.“ 13 Tu zdvihol Abrahám oči a uzrel
barana, ktorý bol rohami zachytený v kroví. Abrahám podišiel, barana vzal a obetoval ho ako
zápalnú obetu namiesto svojho syna. … 15 Pánov anjel však aj druhý raz volal na Abraháma z neba:
16 „Na seba samého prisahám - to je Pánov výrok -: Pretože si toto urobil a svojho syna, svojho
jediného si neušetril predo mnou, 17 zahrniem ťa požehnaním a prenáramne rozmnožím tvoje
potomstvo. Bude ho ako hviezd na nebi a ako piesku na morskom brehu. Tvoje potomstvo sa zmocní
brán svojich nepriateľov 18 a v tvojom potomstve budú požehnané všetky národy zeme preto, že si
poslúchol môj hlas.“ 19 Potom sa Abrahám vrátil k svojim sluhom a spolu šli do Bersaby. Abrahám
ostal bývať v Bersabe.

(Gn 22,1–3.9–13.15–19)

Zachej:

1 Potom vošiel do Jericha a prechádzal cezeň. 2 A tu muž, menom Zachej, ktorý bol hlavným
mýtnikom a bol bohatý, 3 zatúžil vidieť Ježiša, kto to je, ale nemohol pre zástup, lebo bol malej
postavy. 4 Bežal teda napred a vyšiel na planý figovník, aby ho uvidel, lebo práve tade mal ísť. 5

Keď Ježiš prišiel na to miesto, pozrel sa hore a povedal mu: „Zachej, poď rýchlo dolu, lebo dnes
musím zostať v tvojom dome!“ 6 On chytro zišiel a prijal ho s radosťou. 7 Keď to videli, všetci
šomrali: „Vošiel k hriešnemu človekovi!“ 8 Ale Zachej vstal a povedal Pánovi: „Pane, polovicu
svojho majetku dám chudobným a ak som niekoho oklamal, vrátim štvornásobne.“ 9 Ježiš mu
povedal: „Dnes prišla spása do tohoto domu. Veď aj on je Abrahámovým synom. 10 Lebo Syn
človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo.“

(Lk 19,1–10)

Všimnite si: v obidvoch príkladoch láska k Bohu (k Ježišovi) dosiahla svoje naplnenie
v nejakom konkrétnom úkone, skutočne veľkom čine. V prípade Abraháma to bola ochota
obetovať to, čo bolo jeho srdcu najmilšie, v prípade Zacheja išlo o to isté. V jednom
i druhom prípade viedol daný skutok k veľkému ovociu, k veľkej milosti od Boha.

Toto je princíp odpustkov: niekto sa naozaj a skutočne obráti – a potom sa rozhodne, že
ako prejav svojho obrátenia, ako dôkaz svojej lásky, urobí niečo naozaj veľké a ťažké:
rozdá chudobným polovicu svojho majetku. Pôjde pešo na púť do Jeruzalema (v
Stredoveku veľmi dobrodružná, ťažká a nebezpečná cesta). Alebo niečo iné… Tento
skutok sa volá odpustkovým úkonom a vychádza zo zásady, že ak človek z lásky k Bohu
urobí niečo tak veľké, tak potom aj jeho láska, ktorá v tomto skutku dosahuje svoje
naplnenie (pretože láska je v konečnom dôsledku zhmotnená v skutkoch), je tak
veľká, že v spojení s milosťou Boha a uzdravujúcou mocou Ducha Svätého spôsobí
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oslobodenie a uzdravenie toho, kto takýto skutok veľkej lásky vykoná!

To, čo Cirkev urobila, potom bolo už iba akési „zkodifikovanie“ takýchto skutkov a činov,
ako keby hovorila: „No, ak niekto z lásky a ako dôkaz obrátenia urobí toto, tak to potom
naozaj prinesie do jeho života skutočné uzdravenie!“

Časom sa týmito skutkami stali aj skutky menej náročné, napríklad pravidelné čítanie
Biblie, či modlitba na istých pútnych miestach a podobne. To preto, že uzdravenie
nevychádza zo samotného skutku. Vychádza z Božej milosti, ktorá spolupracuje s láskou
a obrátením daného človeka. Skutok je len vonkajším prejavom vnútorného obrátenia
a lásky k Bohu. To, čo uzdravuje, však je láska v spojení s Božou milosťou – presne tak,
ako to hovorí bod 1472 KKC.

Kde vznikli reči o kupovaní odpustkov?

Pápež Lev X. v osobitnej bule dal po celom kresťanskom svete vyhlásiť, že všetci kresťania,
ktorí činia práve pokánie za svoje hriechy a udelia almužnu na dostavanie veľkolepého chrámu
sv. Petra v Ríme, obsiahnu plnomocné (úplné) odpustky. Arcibiskup Albrecht Braniborský bol
poverený toto hlásať v Nemecku. V Nemecku dostal poverenie hlásať túto možnosť od
arcibiskupa (získať plnomocné odpustky za almužnu a chrám) vynikajúci kazateľ, dominikán Ján
Tetzel. Tetzel až príliš horlivo hlásal a odporúčal tieto odpustky a niektorí kazatelia pri hlásaní
odpustkov viac kládli váhu na almužnu, ako na kajúce pokánie. A to už poznáme, ako to bolo v
histórii. Hoci Cirkev mala jednoznačné učenie o odpustkoch, niektorí „horlivci“ - či už z radov
kléru alebo aj bohatých "kajúcnikov" využívali možnosť jednoduchého zaplatenia a kúpenia si
odpustku. Všetko napravila až tzv. pravá katolícka reformácia počas konania Tridentského
koncilu (1545-1563).

(Trobon, redemptoristi.sk)

Podmienky získania odpustkov

(Z apoštolskej konštitúcie Indulgentiarum doctrina z 1. Januára 1967)

Všeobecné ustanovenia

      1. Odpustkami sa rozumie odpustenie časných trestov za hriechy, ktorých vina už bola
odpustená, a to nielen pred Cirkvou, ale aj pred Bohom; vhodne disponovaný veriaci ich môže
získať za určitých podmienok prostredníctvom Cirkvi, ktorá ako vysluhovateľka vykúpenia
autoritatívne rozdeľuje a privlastňuje poklad zadosťučinenia Krista a svätých.

     2. Odpustky môžu byť čiastočné alebo úplné, podľa toho, či zbavujú časných trestov za
hriechy iba čiastočne alebo úplne.

     3. Čiastočné a úplné odpustky môžu byť vždy privlastnené zomrelým - na spôsob prosby.
     4. Veriaci, ktorý aspoň skrúšeným srdcom vykoná skutok obdarený čiastočnými
odpustkami, získa prostredníctvom Cirkvi odpustenie toľkých časných trestov, koľko si
zaslúži vykonaním dobrého skutku.

     5. Úplné odpustky možno získať iba raz za deň (druhýkrát v jeden deň možno získať iba
úplné odpustky pre okamih smrti).
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     6. Čiastočné odpustky možno získať aj viackrát za deň, ak sa výslovne neurčuje inak.

Úplné odpustky

     7. Na získanie úplných odpustkov treba vykonať dobrý skutok obdarený úplnými
odpustkami a splniť tri nasledujúce podmienky: sviatostnú spoveď, sväté prijímanie a
modlitbu na úmysel Svätého Otca.  Okrem  toho  sa vylučuje akákoľvek trvalá záľuba k
akémukoľvek hriechu, aj k ľahkému.

Ak chýba táto dispozícia alebo ak sa nesplnia tri uvedené podmienky, možno získať iba
čiastočné odpustky.

     8. Tri uvedené podmienky sa môžu splniť niekoľko dní pred vykonaním predpísaného
dobrého skutku alebo po ňom; vhodné je však, aby sväté prijímanie a modlitba na úmysel
Svätého Otca boli vykonané v ten istý deň ako skutok obdarený úplnými odpustkami.
     9. Jednou sviatostnou spoveďou možno získať viaceré úplné odpustky; ale jedným svätým
prijímaním a jednou modlitbou na úmysel Svätého Otca možno získať iba jedny úplné odpustky.
     10. Podmienka, ktorá zahrňuje modlitbu na úmysel Svätého Otca, sa celkom spĺňa, keď sa
recituje na úmysel Svätého Otca raz Otče náš a Zdravas’; každému veriacemu sa však dáva
možnosť pomodliť sa akúkoľvek inú modlitbu podľa osobnej zbožnosti a oddanosti voči
Rímskemu Veľkňazovi.

Čiastočné odpustky

      11. Veriaci, ktorý nábožne používa nejaký kňazom riadne požehnaný predmet (kríž, ruženec,
škapuliar, medailu), môže získať čiastočné odpustky.

Niektoré úplné odpustky

      12. Úplné odpustky možno získať 2. novembra vo všetkých kostoloch, kaplnkách (i v
poloverejných tí, čo ich zákonite používajú). Tieto odpustky však možno aplikovať iba za
zosnulých.
     13. Okrem toho vo farských kostoloch možno získať úplné odpustky dva razy do roka: na
sviatok titulu farského kostola a 2. augusta - porciunkulové odpustky.
     14. Všetky tieto uvedené odpustky možno získať buď v dňoch vyššie uvedených, alebo - so
súhlasom ordinára - v predchádzajúcu alebo v nasledujúcu nedeľu.
     15. Predpísaný skutok na získanie úplných odpustkov, ktoré sa viažu ku kostolu alebo
kaplnke, je nábožná návšteva dotyčného kostola, pri ktorej sa treba pomodliť modlitbu Pána a
recitovať vyznanie viery (Otčenás a Verím).

     16. Veriaci, ktorý má posvätný predmet požehnaný Svätým Otcom alebo biskupom, môže
získať úplné odpustky na sviatok svätých apoštolov Petra a Pavla, ak si ho nábožne uctí a pridá
vyznanie viery (Verím).

Podmienky na získanie odpustkov pre duše v očistci od 1. - 8. novembra

     I. Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých zosnulých nábožne navštívi kostol alebo
kaplnku a pomodlí sa modlitbu Pána a urobí vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať úplné
odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci.

     Okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada splniť tri podmienky: sv. spoveď (krátko predtým
alebo potom), sv. prijímanie (najlepšie v ten istý deň) a modlitba na úmysel Svätého Otca (stačí
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Otčenáš, Zdravas a Sláva). Okrem toho ako vo všeobecnosti treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť
k hriechu, aj k všednému.

     Tieto odpustky možno získať od poludnia 1. novembra až do polnoci 2. novembra.

     II. Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže
získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. novembra do 8.
novembra. Treba splniť aj ďalšie podmienky. Jedna sv. spoveď však stačí na všetky odpustky.

Takže, všimnime si tú previazanosť:

· SVIATOSŤ POKÁNIA  –  ktorá  musí  byť,  samozrejme,  platná.  To
vyžaduje, aby dotyčný vykonal „vnútorné pokánie“, ktoré podľa definície
Katechizmu znamená: „radikálne preorientovanie celého  života, návrat,
obrátenie celého nášho srdca k Bohu,  skoncovanie s hriechom, zavrhnutie zla
spolu s odporom ku  zlým skutkom, ktorých sme sa dopustili. Zároveň
zahrnuje  túžbu a rozhodnutie zmeniť život s nádejou na Božie  milosrdenstvo
a s dôverou v pomoc jeho milosti.“ (KKC 1431). Bez neho je samotná svätá
spoveď neplatná a neúčinná.

· VYLÚČENIE  ZÁĽUBY  (trvalej)  v  akomkoľvek,  hoci  aj  ľahkom,  tom
najnevinnejšom hriechu.

· EUCHARISTIA – samozrejme platná, skutočná, nielen predstieraná. Čiže
skutočné prijatie Eucharistického Krista a tým potvrdenie Zmluvy a úplného
odovzdania sa Bohu v láske.

Ak naozaj niekto splní tieto podmienky – tak potom to naozaj a logicky musí
fungovať. Nie je v tom žiadna mágia, iba celkom „obyčajná“ spolupráca veľkej lásky
človeka a ešte väčšej milosti a lásky zo strany Boha.

Bez splnenia týchto podmienok je možný iba „čiastočný odpustok“ – čiže „niečo“ sa
uzdraví – ale to niečo môže byť viac, alebo menej v priamej úmernosti k veľkosti lásky
a obrátenia. Dokonca to nemusí byť aj vôbec nič…

Dnes sme zase svedkami toho, že ľudia si vo svojej nevedomosti doslova „naháňajú“
odpustky (hlavne tie novembrové) – a pritom sa vôbec nestarajú o to, či splnili podmienky
na ich získanie. V praxi to znamená, že väčšina aj tak odpustky nezíska (leda tie
„čiastočné“, kedy sa „niečo“ málo možno trochu uzdraví)… Je to škoda.
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Sviatosti SLUŽBY

Byť kresťanom znamená stávať sa takým, ako Boh. Pretože Boh je láska, potom stať sa
kresťanom znamená stále viac a viac sa stávať láskou. Pretože láska nie je pocit, ale postoj
– a to konkrétny postoj záujmu, zodpovednosti a služby, rozvíjajúcej človeka – potom nás
neprekvapuje, že kresťanstvo sa nakoniec završuje v službe.

Neprekvapí nás preto ani to, že zvyšné tri sviatosti sú určené práve pre tri oblasti služby,
ktoré sú pre Cirkev kľúčové!

Najprv sú to dve sesterské sviatosti:

Dve iné sviatosti, posvätný stav a sviatosť manželstva  sú ustanovené na spásu iných. Ak
prispievajú aj k osobnej  spáse, je to vykonávaním služby iným. Majú osobitné poslanie  v Cirkvi a
slúžia na formovanie Božieho ľudu.

(KKC 1534)

Týmito sviatosťami môžu kresťania, ktorí už boli  posvätení krstom a birmovaním pre všeobecné
kňazstvo  všetkých veriacich, prijať osobitné svätenia.

(KKC 1535)

Hoci sa často tieto dve sviatosti stavajú do opozície, v skutočnosti sú si veľmi podobné, sú
to skutočne sesterské sviatosti. Spájajú ich tieto spoločné body:

· Sú určené na spásu iným, na službu iným.

· Tí, ktorí ich prijímajú, tak prijímajú veľmi konkrétne poslanie,
splnomocnenie ku celkom konkrétnej a v podstate celoživotnej službe.

· Ich prijímatelia prijímajú skutočné svätenie – kňazské, resp. manželské –
ktoré ich k tejto službe a poslaniu aj splnomocňuje a uschopňuje.

· Ak tieto sviatosti nejako prospievajú aj ich nositeľom – manželom, resp.
kňazom – tak len sprostredkovane: tým, že verne napĺňajú poslanie, ktoré
slobodne prijali a tým rozvíjajú lásku a zbožšťujú sa v moci Božieho Ducha,
ktorý ich napĺňa.
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Treťou sviatosťou služby je pomazanie chorých.

Je určené na to, čo je nerozlučným znakom kresťanstva od počiatku: na službu
uzdravovania a posilnenia:

23 A Ježiš chodil po celej Galilei, učil v ich synagógach, hlásal evanjelium o kráľovstve a
uzdravoval každý neduh a každú chorobu medzi ľuďom. 24 Povesť o ňom sa rozniesla po celej
Sýrii. Prinášali k nemu všetkých chorých, postihnutých rozličnými neduhmi a trápením,
posadnutých zlými duchmi, námesačníkov a ochrnutých, a on ich uzdravoval. 25 A šli za ním veľké
zástupy z Galiley a Dekapola, z Jeruzalema, Judey a Zajordánska.

(Mt 4,23–25)

7 Zvolal Dvanástich a začal ich posielať po dvoch. Dal im moc nad nečistými duchmi 8 a prikázal
im, aby si okrem palice nebrali na cestu nič: ani chlieb ani kapsu ani peniaze do opaska, 9 ale aby
sa obuli do sandálov a neobliekali si dvoje šiat. 10 A povedal im: „Keď kdekoľvek vojdete do domu,
ostaňte tam, kým odtiaľ nepôjdete ďalej. 11 Ale keby vás na niektorom mieste neprijali, ani
nevypočuli, odíďte odtiaľ a straste si prach z nôh na svedectvo proti nim.“ 12 Oni šli a hlásali, že
treba robiť pokánie. 13 Vyhnali mnoho zlých duchov, pomazali olejom veľa chorých a uzdravovali.

(Mk 6,7–13)

Je  niekto z vás chorý? Nech si zavolá starších Cirkvi a nech sa  nad ním modlia a mažú ho
olejom v Pánovom mene. Modlitba  s vierou uzdraví chorého a Pán mu uľaví, ak sa dopustil
hriechov, odpustia sa mu"

(Jak 5,14-15)

Cirkev verí a hlása, že medzi siedmimi sviatosťami je  jedna určená osobitne na posilnenie tých,
ktorí sú skúšaní  nemocou; je to pomazanie nemocných: Sväté pomazanie nemocných ustanovil náš
Pán Ježiš  Kristus ako skutočnú a osobitnú sviatosť Nového zákona,  čo sa naznačuje u Marka, ale
čo sa vyhlasuje a veriacim  odporúča u apoštola a Pánovho brata Jakuba.

(KKC 1511)

Poďme sa teraz na tieto sviatosti pozrieť podrobnejšie!

Sviatosť MANŽELSTVA

Čo je vlastne poslaním manželstva?
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V centre je dieťa

Manželstvo má za cieľ vytvoriť rodinu. Rodina – to je bezpečné a stabilné miesto,
„pristávacia plocha“ na ktorú môže prísť dieťa, stvorené spoločne manželmi a Bohom
v jednom veľkom spoločnom diele stvorenia.

Malé dieťa samozrejme nie je kresťanom – a ani nie je schopné hneď prejsť obrátením a
vytvoriť vzťahy s Bohom a s rodinou Cirkvi. Potrebuje teda bezpečné miesto, kde môže
prísť  a kde môže dozrieť na vlastné obrátenie.

Preto vzniká rodina, obzvlášť intenzívne spoločenstvo muža a ženy, v ktorom dieťa môže
ku kresťanstvu postupne dozrieť. Manželia sa tak vedome rozhodujú stvoriť takéto
bezpečné miesto, malý model veľkých a vznešených skutočností, v ktorom si dieťa môže
najprv „v malom“ osvojiť budúci život Božieho dieťaťa.

Aj to je dôvod, prečo Cirkev charakterizuje podstatné znaky manželstva takto:

Podstatnými vlastnosťami manželstva sú JEDNOTA a NEROZLUČITEĽNOSŤ, ktoré v kresťanskom
manželstve z dôvodu sviatosti nadobúdajú osobitnú pevnosť.

(c. 1056 CIC)

Sú to podstatné znaky kresťanského manželstva, pretože:

· Stelesňuje nekonečnú a nezrušiteľnú lásku Boha;

· Je zárukou stability rodiny ako „bezpečného“ a láskyplného miesta, do
ktorého dieťa prichádza;

· V kontexte kresťanskej lásky, ako vzájomného darovania sa dvoch ľudí,
zakotvených v Láske Boha, ani nie je možné predstaviť si, ako by k rozpadu
manželstva vôbec mohlo prísť...

Nástrojom je „hra“

Dieťa sa najprv úplne samozrejme HRÁ na život, aby potom – keď dospeje – to, čo sa
naučil, previedol do skutočnej práce a života. Hrá sa na otecka (mamičku), aby sa raz
otcom (matkou) stalo. Hrá sa na rodinu a zamestnanie, aby raz jedno i druhé, už ako
dospelé, naozaj uskutočnilo.

Podobne v oblasti viery sa dieťa najprv HRÁ na život s Bohom „v malom“ a tak sa
pripravuje na skutočný život Božieho syna (dcéry).

V tejto hre:

· Rodičia sa  stávajú  akoby  „hračkou  s  podobou  Boha“  v  tom  zmysle,  že  v
rodine zobrazujú, znázorňujú a zastupujú vo vzťahu k dieťaťu samotného



- 219 -

Boha. Sú Jeho obrazom, Jeho svätou ikonou. V ich láske dieťa po prvý raz
pociťuje Lásku a nežnosť Boha.

· Rodina samotná sa stáva „hračkou s podobou Cirkvi“, obrazom a modelom
Cirkvi v malom, so všetkými vzťahmi lásky, obetavosti, služby, porozumenia
a zdieľania, ktoré sú charakteristické pre Božiu rodinu, spoločenstvo bratov a
sestier, pre Cirkev.

Dieťa sa tak na vzťahu k rodičom a k rodine od počiatku učí tým vzťahom, ktoré neskôr
bude prežívať vo vzťahu k svojmu skutočnému, jedinému Otcovi v Jeho rodine – Cirkvi.

Je preto úlohou rodičov byť skutočne čo najvernejšou ikonou Boha, aby keď dieťa pozrelo
na otca, či na matku, vždy videlo čo najdokonalejší odraz Boha a v ich vzájomnej láske
videlo odblesk láskyplných vzťahov Trojičného spoločenstva. A rovnako rodina má byť
miestom prežívania skutočnej lásky bratov a sestier a dozrievania k nej!

Ako to vyzerá v praxi?

NA ZAČIATKU tu  máme dvoch  kresťanov –
JEHO a JU – ktorí prežívajú spoločenstvo v
rodine Cirkvi a sú naplnení láskou Boha.
POVOLANIE – v rámci svojho života v
rodine Cirkvi vnímajú, že Boží Duch ich
povoláva k tejto zvláštnej forme služby vo
svojej Cirkvi. Manželstvo teda nie je len vec
sympatií muža a ženy, ale v prvom rade
odpoveď na  Božie  volanie  k  veľkému  a
vznešenému dielu.
SPOLOČNE VYTVÁRAJÚ maximálne
intenzívne spoločenstvo, charakterizované
spoločným bývaním, úplnou jednotou.
NA „POMEDZÍ“ CIRKVI – sami ostávajú
naďalej mocne a intenzívne spojení s rodinou
Cirkvi, zároveň ale vytvárajú priestor pre dieťa,
ktoré samo spočiatku do spoločenstva Cirkvi
úplne patriť nebude – bude síce (zrejme)
pokrstené, ale samo ešte sprvu na Božie volanie
neodpovie, pretože na to ešte nebude
dostatočne zrelé.
DIEŤA prichádza do malého a pre neho
zrozumiteľného prostredia. V tomto prostredí
po prvý raz prežíva:
· Lásku rodičov a vzťah k nim, ktorý sa
neskôr rozvinie do vzťahu k Otcovi v Nebi;
· Vzťahy lásky v rodine, ktoré sa neskôr
rozvinú do vzťahov lásky v skutočnej Božej
rodine – Cirkvi
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AKO DETI RASTÚ, rodičia sa stále viac a
viac presúvajú „vedľa nich“ do pozície
partnerov, súrodencov v novej, väčšej,
„skutočnej“ rodine Boha.
ODKRÝVAJÚ tak stále viac skutočného Otca
a skutočnú Matku – Boha – a skutočnú Rodinu
– tú Božiu, Cirkev.

NAKONIEC je dielo dokonané a deti – už
mladí ľudia – prijímajú naplno svoju novú
identitu synov a dcér Boha a naplno sa
začleňujú do rodiny Boha – Cirkvi.
TO, ČO SA NAUČILI v rodine voči rodičom
a sebe navzájom teraz iba „rutinne“ aplikujú na
Boha a na novú rodinu Božiu – Cirkev.

„Večná“ otázka sexu…

Žijeme v dobe, v ktorej sa sex stáva pomaly stredom všetkého – aspoň u niektorých ľudí…
Je to nakoniec pochopiteľné: ak zmizne Boh a mystický rozmer človeka – a ak súčasne
rezignujeme na moc i slávu, pretože sme len „malí ľudkovia“ – tak potom nám ostáva už
len jedlo, pitie, zábava a… sex.

Súčasne sa presadzuje predstava, že Cirkev a kresťania vôbec sex odsudzujú a považujú
ho za niečo hriešne a nečisté.

Aká je však pravda?

V prvom rade – ak by kresťania sex odsudzovali, ako by potom bolo možné, že
manželstvo, ktoré sama Cirkev definuje ako „trvalé spolunažívanie muža a ženy, zamerané
na plodenie detí istou sexuálnou súčinnosťou.“ (kán. 1096 CIC), by bolo tak vysoko
cenené a dokonca považované za sviatosť? To by bola samozrejme hlúposť. Nie, pre
kresťanov je sex naozaj niečo krásne a vzácne – dokonca viac, než pre nekresťanov!
Vážne! Všimnite si napríklad, čo na to hovorí pápež Ján Pavol II.:

Napriek zámerom a protichodným vyhláseniam sa z človeka stáva iba objektom-predmet. Pri
takomto prístupe novomanichejská civilizácia skôr nazerá napríklad na ľudskú sexualitu ako na
oblasť manipulovania a využívania než na realitu pôvodného úžasu, ktorý ráno v deň stvorenia
pobáda Adama zvolať pred Evou: "Toto je kosť z mojich kostí a mäso z môjho mäsa" (Gn 2,23). A
úžas znova zaznieva v slovách Piesne piesní: "Očarila si srdce moje, sestrička moja, nevesta,
očarila si srdce moje pohľadom očí svojich jediným" (Pies 4,9). Ako veľmi sú vzdialené isté
moderné koncepcie od hlbokého chápania mužskosti a ženskosti, ktoré ponúka Božie zjavenie!
Vedie nás objavovať v ľudskej sexualite bohatstvo osoby, ktorá nachádza svoje pravé zhodnotenie v
rodine, ale svoje hlboké povolanie vyjadruje tiež v panenstve a v celibáte pre Božie kráľovstvo.
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(Gratissimam sane 19)

Pre kresťanov je sexuálny akt v prvom rade aktom spoluúčasti na stvoriteľskej moci a
stvoriteľskom diele Boha, je to niečo posvätné.

Súčasne je vyjadrením darovania sa manželov v krajnej, bezvýhradnej láske
manželstva, je darom, ktorý si obaja nechávali iba jeden pre druhého ako znak svojej
lásky.

V tomto ponímaní je sex viac, než len telesná rozkoš, než len „párenie sa“. Je to niečo
mystické, hlboké, niečo, čo preniká celého človeka a vyjadruje jeho hlboké spoločenstvo s
Bohom. Je škoda, že dnes sa sex vyprázdňuje na jeho najnižšiu, čisto telesnú zložku a
stáva sa z neho doslova priemysel...

Na druhej strane…

Rozdiel medzi profánnym a kresťanským manželstvom

Jednoducho skúsenosť Boha a lásky v spoločenstve Cirkvi, skúsenosť spoločného
napredovania na fascinujúcej ceste zbožštenia – to všetko je tak veľké a skvelé, že svojou
nádherou zatieňuje všetko ostatné, čo v manželstve je.

Naproti tomu „profánne“ manželstvá nič z toho nemajú – a tak celé bremeno kvality a
„zábavnosti“ ich života stojí naozaj len na jedení, pití, na zábave – a na sexe. Preto sa veci
ako „Vyhovujete si sexuálne“ a „Sto polôh lásky“ stávajú v ich prípade tak dôležitými až
nenahraditeľnými. Musia totiž zaplátať obrovskú dieru, vzniknutú výpadkom Boha
a mystična z ich životov. A ak sa stratia aj oni – čo by im potom ostalo?
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Potraty a antikoncepcia

Pre kresťanov znamená antikoncepcia obratie sexuálneho spojenia o to opojne krásne:
tvorivý akt, spojenie s Bohom samotným, stvorenie nového človeka... Pre nekresťanov
naopak znamená šancu pre viac sexu bez „rizík“ narodenia dieťaťa...

Pre kresťanov je absurdné vraždiť kvôli „malému spestreniu“ – a vraždiť vôbec! Preto sú
z ich pohľadu potraty čosi absurdné a zverské. Pre nekresťanov to však, zdá sa, stále nie je
príliš vysoká cena za to posledné, čo im až pričasto ostáva: sexuálna telesná rozkoš a nič
viac...

Sviatosť KŇAZSTVA

Kto je to kňaz?

Funkcia kňaza je vo farskej rodine podobná funkcii rodičov v rodine klasickej.

Tak, akom rodičia sú ikonou Boha a tými, ktorí napomáhajú tomu, aby rodina bola
obrazom Cirkvi, tak isto sa očakáva od kňaza, že bude odrazom, odbleskom a ikonou
skutočného Otca, ktorým je Boh a bude ako pastier napomáhať tomu, aby spoločenstvo
veriacich naozaj napredovalo na ceste zbožštenia a stávalo sa tak stále viac a viac Božou
rodinou v jednote a láska, podľa slov Ježiša Krista:

20 No neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa, 21 aby všetci boli jedno,
ako ty, Otče vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás, aby svet uveril, že si ma ty poslal. 22 A slávu,
ktorú si ty dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako sme my jedno - 23 ja v nich a ty vo mne. Nech
sú tak dokonale jedno, aby svet spoznal, že si ma ty poslal a že ich miluješ tak, ako miluješ mňa.

(Jn 17,20–23)

Aj preto sa v rôznych kultúrach označujú kňazi slovom „páter“, čiže „otec“. Nakoniec, ten
istý význam má aj slovo pápež.

Neznamená to, že by kňaz stál medzi Bohom a ľuďmi ako prostredník, alebo dokonca
nejako „nahrádzal“ Boha! Cirkev pevne verí, že naozaj je len jeden skutočný  Otec  –
a tým je Boh, podľa slov Ježiša Krista:

9 Ani Otcom nevolajte nikoho na zemi, lebo len jeden je váš Otec, ten nebeský.

(Mt 23,7)

Takisto Cirkev pevne verí, že je len jediný prostredník medzi Bohom a ľuďmi:
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5 Lebo jeden je Boh a jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi - človek Kristus Ježiš, 6 ktorý vydal
seba samého ako výkupné za všetkých, ako svedectvo v pravom čase. 7 A ja som ustanovený za jeho
hlásateľa a apoštola - hovorím pravdu, neklamem -, za učiteľa pohanov vo viere a pravde.

(1 Tim 2,5–7)

Kňaz je teda najskôr pastierom Božieho ľudu, niekým, kto ho vedie k stále intenzívnejšej
jednote s Bohom a k stále hlbšiemu prežívaniu vzťahov Božej rodiny v Cirkvi, podľa slov
Biblie:

1 Starších, čo sú medzi vami, prosím ako spolustarší a svedok Kristových utrpení, ale aj účastník
jeho slávy, ktorá sa má v budúcnosti zjaviť: 2 Paste Božie stádo, ktoré je u vás; starajte sa oň nie z
prinútenia, ale dobrovoľne, podľa Božej vôle, nie pre mrzký zisk, ale ochotne; 3 nie ako páni nad
dedičným podielom, ale ako vzor stáda. 4 A keď sa zjaví Najvyšší astier, dostanete nevädnúci veniec
slávy.

(1 Pt 5,1–3)

Aj v tomto sa podobá rodičom v rodine, ktorí tiež nenahrádzajú Boha, ani nestoja medzi
Bohom a deťmi, ale skôr stoja vedľa svojich detí a napomáhajú im na Ceste k zbožšteniu,
ktorou s nimi súčasne aj sami kráčajú ako spoločníci a partneri. Práve tento fakt výborne
vyjadril sv. Augustín v texte, ktorý sme už citovali:

Pre vás som biskupom, ale s vami som kresťan… hriešnik s vami… učeník a poslucháč evanjelia s
vami… Ak som biskup, je to pre vás,… ale s vami som kresťan!

(Sv. Augustín)

Pekne to vykresľuje Scott Hahn, ktorý túto ideu objavil ešte ako evanjelik. Spomína:

Během týdne jsem vyučoval Písmo na soukromé křesťanské střední škole. Sděloval jsem studentům
všechny své poznatky o smluvním svazku Boží rodiny a oni je nadšeně přijímali. Vysvětloval jsem a
rozebíral sérii smluvních svazků, které Bůh uzavřel se svým lidem. Nakreslil jsem jim časovou
přímku a ukázal na ní, jak každá smlouva, kterou Bůh uzavřel, byla od úsvitu lidských dějin
projevem jeho otcovské péče. Jeho smlouva s Adamem byla charakterizována ustanovením
manželství mezi mužem a ženou, smlouva s Noem zahrnovala rodinu i se služebnictvem a
domácností, smlouva s Abrahámem byla vytvořena na základě rodinného klanu - kmene, smlouva s
Mojžíšem již zahrnovala dvanáct kmenů, které se pojily v rodinu jednoho národa, smlouva s
Davidem ustanovila Izrael jako rodinu jednoho královského národa. Nakonec Kristus ustanovil
Novou smlouvu jako po celém světě rozšířenou, všeobecnou (z řeckého katholikos) Boží rodinu,
vztahující se na všechny národy, nejen na Židy, ale i na ostatní. Studenti z toho byli celí rozrušení a
zajímalo je to - celá Bible tím pro ně dostávala smysl. Jeden student mi položil otázku: „Jak by asi
tato celosvětová rodina měla vypadat?" Nakreslil jsem na tabuli velkou pyramidu a vysvětloval:
„Měla by vypadat jako velká rozvětvená rodina, pokrývající celý svět. Na každé její úrovni by měly
být různé osoby v roli otců, kteří mají od Boha poslání být nositeli jeho lásky a vykonávat jeho zákon
mezi Božími dětmi." Další z mých studentů, který byl katolíkem, to nahlas komentoval slovy: „Ta
pyramida hodně připomíná katolickou Církev s papežem na vrcholku."

(Scott Hahn, Naše cesta do Katolické církve)
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Je dobré si uvedomiť, že podobne, ako v rodine funkcia rodiča neznamená nejakú prestíž
a dôvod vyvyšovať sa, ale je to služba, vyžadujúca neraz obetu, sebazaprenie a veľké
osobné nasadenie; takisto ani funkcia kňaza nie je ani o prestíži a nejakom „vyššom
postavení“ a už vôbec nie je zamestnaním a zdrojom obživy. Je to životné poslanie,
zasvätenie sa Božej rodine a úplné darovanie sa spoločenstvu veriacich.

Znamenie celibátu

"Nie je teda pravda, že "netreba sa ženiť", ale že láska k nebeskému kráľovstvu môže pobádať aj k
rozhodnutiu neženiť sa (porov. Mt 19,12).“

(Gratissimam sane 18)

Celibát – čiže to, že kňaz ostáva neženatý – je symbolom, ale aj nástrojom úplného
zasvätenia sa kňaza svojej službe:

· Manžel patrí jednej manželke, ktorej sa celý a úplne daruje v spoločenstve
lásky;

· Kňaz patrí svojmu ľudu, ktorému sa rovnako úplne a celý daruje v láske;

·  Nevestou biskupa je potom jeho diecéza (odtiaľ symbol biskupského
prsteňa)

Vernosť povolaniu, čiže vytrvalá ochota ku "kráľovskej službe" má zvláštny význam pre toto
mnohostranné budovanie Cirkvi, keď ide o najzávažnejšie úlohy, ktoré najviac vplývajú na život
našich blížnych a celej spoločnosti. Takouto vernosťou svojmu povolaniu sa musia vyznačovať
manželia, ako to vyžaduje nerozlučná povaha sviatostného manželského zväzku. Podobnou
vernosťou svojmu povolaniu sa musia vyznačovať aj kňazi, ako to vyžaduje nezrušiteľný charakter,
ktorý vtláča do ich duší sviatosť kňazstva. Prijatím tejto sviatosti sa v latinskej Cirkvi vedome a
dobrovoľne zaväzujeme k celibátu, a preto každý z nás musí robiť všetko, čo je v jeho silách, aby s
pomocou Božej milosti prejavoval vďačnosť za tento dar a zostal verný záväzku, ktorý prijal
navždy. Podobne aj manželia sa musia zo všetkých síl snažiť o to, aby vytrvali v manželskom zväzku
a týmto svojím svedectvom lásky budovali rodinné spoločenstvo a vychovávali nové generácie ľudí,
takisto schopných zasvätiť celý svoj život vlastnému povolaniu.

(Ján Pavol II., Redemptor hominis 21)

Korene môžeme badať už v Biblii:

„Lebo sú ľudia neschopní manželstva, pretože sa takí narodili zo života matky, iných takými urobili
ľudia a iní sa takými urobili sami pre nebeské kráľovstvo. Kto to môže pochopiť, nech pochopí.“

(Mt 19,12)

„Si viazaný k žene? Nevyhľadávaj rozluku. Si bez ženy? Nehľadaj si ženu. Ale ak sa oženíš,
nezhrešíš. A ak sa panna vydá, nezhreší. Ale takíto budú mat’ telesné trápenia a toho vás chcem
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ušetriť.“

(1 Kor 7,27n)

Posledných asi tisíc rokov je celibát v západnej – Rímsko-katolíckej – Cirkvi normou.
Znamená to nie to, že kňazi sa „nemôžu ženiť“, ale že Cirkev si na službu kňaza volí tých,
ktorí sú ochotní takto úplne sa zasvätiť ľudu, ktorý im bude zverený.

Rovnako je ale faktom, že iné časti Katolíckej cirkvi – napríklad Grécko-katolícka –
umožňujú za istých podmienok, aby kňaz bol ženatý.

Celibát je jednoducho otázka cirkevnej praxe. Je možné, že raz zanikne aj v západnej
Cirkvi – alebo sa, naopak, úplne presadí aj vo Východnej. Ani v jednom, ani v druhom
prípade to nebude znamenať nejakú „zmenu učenia“, či dokonca tragédiu. Celibát nie je
článkom viery. Je to otázka praxe, ktorá sa úplne prirodzene stáročiami mení a rozvíja. Aj
keď určite by to bola škoda, keby sa jedného dňa vytratila táto ochota kňazov úplne sa
zasvätiť svojmu poslaniu…

V tejto súvislosti nadobúda aj kňazský celibát význam ako znak dokonalej, v Pánovi zakotvenej
nádeje. Nie je to iba cirkevná disciplína prikázaná autoritou; naopak, je to predovšetkým milosť,
neoceniteľný Boží dar daný Cirkvi, ktorý má prorockú hodnotu pre dnešný svet, prameň
intenzívneho duchovného života a pastoračnej plodnosti, svedectvo o eschatologickom kráľovstve,
znamenie Božej lásky k tomuto svetu, ako aj nerozdelenej lásky kňaza k Bohu a k jeho ľudu. Ak sa
celibát žije ako odpoveď na Boží dar a ako prekonávanie pokušení hedonistickej spoločnosti,
podporuje nielen ľudskú realizáciu tých, čo sú naň povolaní, ale slúži aj ako faktor dozrievania pre
ostatných ľudí.

(Ján Pavol II., Ecclesia in Europa)

Kňazstvo je sviatosť, ale kňaz sám sviatosťou nie je

Znamená to, že pôsobenie kňaza nie je „ex opere operato“. Nie je automaticky účinné.
Podobne, ako môže byť rodič dobrý a zlý, kompetentný i nekompetentný, podobne aj kňaz
môže byť na svoju funkciu kompetentný, ale aj nekompetentný, dobrý, ale aj zlý. Nie je to
nič nové, s týmto faktom sa stretol už aj Ježiš v Izraeli a zhrnul ho do slov:

1 Vtedy Ježiš povedal zástupom i svojim učeníkom: 2 „Zákonníci a farizeji zasadli na Mojžišovu
stolicu. 3 Preto robte a zachovávajte všetko, čo vám povedia, ale podľa ich skutkov nerobte: lebo
hovoria, a nekonajú. 4 Viažu ťažké až neúnosné bremená a kladú ich ľuďom na plecia, ale sami ich
nechcú ani prstom pohnúť. 5 Všetko, čo robia, konajú iba preto, aby ich ľudia videli: rozširujú si
modlitebné remienky a zväčšujú strapce na šatách, 6 radi majú popredné miesta na hostinách, prvé
stolice v synagógach, 7 pozdravy na uliciach a keď ich ľudia oslovujú Rabbi.

(Mt 23,1–7)

Na rozdiel od rodičov kňaz sa na svoju funkciu tvrdo pripravuje – u nás, na Slovensku,
absolvuje 6 rokov vysokoškolského štúdia a (aspoň by to tak malo byť) aj intenzívnej
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duchovnej formácie.

Bez vnútorného obrátenia a zrelosti viery nie je možné byť kňazom:

·  Bez zakotvenosti v Bohu a v Jeho Láske služba veľmi rýchlo prestane byť
službou,...

·  ... zmení sa na snahu presadiť sa, boj o moc, vplyv, uznanie, slávu,...

·  ... možno na snahu o peniaze, luxus, snahu „vyrovnať sa“ ľuďom vo
svete,...

·  ... nehovoriac o neschopnosti viesť ľudí po ceste duchovného života,
ktorou dotyčný vlastne nikdy sám neprešiel.

Napriek tomu sa však pomerne často stáva, že kňaz naozaj nie je na výške svojho úradu –
a to je potom rovnaká škoda, ako keď nezvláda svoju úlohu v rodine rodič.

Poslanie kňaza

Srdcom poslania kňazov je byť PASTIERMI Cirkvi Kristovej. Prejavuje sa to hlavne:

· VYUČOVANIE – ich poslaním (a zároveň bremenom a zodpovednosťou)
je vyučovať Božej pravde, nie nejakým názorom, mienkam a pod. Základom
je skutočná vernosť pravde!

„Buď verný až do smrti a dám ti veniec života.“

(Zjv 2,10)

· SLÁVENIE – vysluhovanie sviatostí v Božom mene.

„Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im: „Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy,
budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané.“

(Jn 20,22n)

· SPRAVOVANIE – najskôr v tom zmysle, v ktorom dobrý facilitátor
napomáha tímu byť tímom. Aj kňaz je tu nie na to, aby direktívne riadil, ale
aby napomáhal spoločenstvu veriacich byť spoločenstvom Božieho ľudu,
Božou rodinou.

„Lebo biskup ako Boží správca musí byť bez úhony...“

(Tit 1,7)
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Všimnite si, znova je to podobné, ako v rodine.

Samozrejme, v Božej rodine ide o rodinu bratov a sestier – a aj preto hlavne v oblasti
spravovania kňaz nemôže konať ako nejaký „šafár“. Naopak, spravovanie najmä
hmotných, ale aj pastoračných záležitostí farnosti je vecou všetkých jej členov
a vyjadrením tohto faktu je aj prítomnosť ekonomickej rady a pastoračnej rady farnosti,
ktoré s kňazom úzko spolupracujú.

Tri stupne kňazstva

Sviatosťou kňazstva sa poslanie, ktoré Kristus zveril svojim apoštolom neprestane vykonávať v
Cirkvi až do skončenia vekov: je to sviatosť apoštolskej služby. Obsahuje tri stupne: episkopát,
presbyterát a diakonát.

(KKC 1536)

DIAKON:

Srdcom jeho poslania je služba chudobným a spoločenstvu veriacich. Pramení
v rozhodnutí apoštolov:

V tých dňoch, keď počet učeníkov rástol, Helenisti začali šomrať na Hebrejov, že pri každodennom
obsluhovaní zanedbávajú ich vdovy. Preto Dvanásti zvolali zhromaždenie učeníkov a povedali:
"Nie je správne, aby sme my zanedbávali Božie slovo a obsluhovali pri stoloch. Preto si, bratia,
vyhliadnite spomedzi seba sedem osvedčených mužov, plných Ducha a múdrosti, a na túto úlohu
ustanovíme ich. My sa budeme celkom venovať modlitbe a službe slova." Táto reč sa páčila celému
zhromaždeniu a vyvolili si Štefana, muža plného viery a Ducha Svätého, ďalej Filipa, Prochora,
Nikanora, Timona, Parmenáša a Mikuláša, prozelytu z Antiochie. Postavili ich pred apoštolov a oni
sa modlili a vložili na nich ruky.

(Sk 6,1–6)

Typická služba diakona:

Trvalý diakonát, ktorý sa môže udeľovať aj ženatým mužom, znamená dôležité obohatenie človeka
pre poslanie Cirkvi. Je vhodné a užitočné, aby muži, ktorí plnia v Cirkvi skutočnú diakonskú službu
či už liturgickú a pastorálnu alebo charitatívnu a sociálnu, "boli posilnení vkladaním rúk,
zachovávaným od čias apoštolov, a tak užšie spojení s oltárom, aby mohli účinnejšie vykonávať svoj
úrad pomocou sviatostnej milosti diakonátu".

(KKC 1571)

Ide teda o posilnenie k službe spoločenstvu:

·  LITURGICKEJ a PASTORAČNEJ  – kázanie, rozdávanie sv. prijímania a
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jeho odnášanie chorým, sobášenie, pochovávanie, pastoračná činnosť...

·  SOCIÁLNEJ a CHARITATÍVNEJ – starosť o chorých vo farnosti, o ľudí
v núdzi,...

PRESBYTER (KŇAZ)

Sviatostné kňazstvo je služobné. "Táto úloha, ktorú Pán zveril pastierom svojho ľudu, je naozajstná
služba“ ... Sviatosť kňazstva udeľuje "posvätnú moc", ktorá nie je ničím iným, ako Kristovou
mocou. Vykonávanie tejto autority sa môže porovnávať len s príkladom Kristovým, ktorý sa z lásky
stal posledným a sluhom všetkých.

(KKC 1536)

Jeho poslaním je hlavne slávenie Eucharistie. Okrem toho, čo koná aj diakon a slávenia
Eucharistie, vysluhuje ešte sviatosť pokánia, pomazania chorých a v istých prípadoch aj
sviatosť birmovania. Srdcom jeho poslania je starosť o spoločenstvá veriacich a služba
spoločenstvu.

Typická služba kňaza, ktorý zastáva funkciu farára, čiže pastiera farnosti, vyzerá takto:

Farár je vlastný pastier farnosti, ktorá mu je zverená, a vykonáva pastoračnú starostlivosť o
spoločenstvo, ktoré mu je zverené, pod autoritou diecézneho biskupa.

(c. 519 CIC)

Farár je povinný starať sa, aby sa Božie slovo celostne hlásalo tým, ktorí žijú vo farnosti ...
osobitnú starostlivosť má venovať katolíckej výchove detí a mládeže; má sa aj za spolupráce
veriacich všemožne usilovať, aby sa evanjeliové posolstvo dostalo aj k tým, ktorí zanechali
pestovanie náboženstva alebo nevyznávajú pravú vieru. ... má usilovať poznať veriacich, zverených
do jeho starostlivosti; preto má navštevovať rodiny, mať účasť na starostiach, súženiach a osobitne
na žiaľoch veriacich a v Pánovi ich posilňovať, ako aj múdro karhať, keď v niečom pochybili;
chorým, predovšetkým umierajúcim má pomáhať súcitnou láskou, starostlivo ich posilňovať
sviatosťami a odporúčať ich duše Bohu; s osobitnou pozornosťou sa má ujímať chudobných,
utrápených, osamelých, vyhnaných z vlasti a tých, na ktorých doliehajú osobitné trápenia; má sa aj
vynasnažovať, aby manželia a rodičia mali podporu pri plnení svojich povinností, a v rodine má
podporovať vzrast kresťanského života. ... Farár má uznávať a napomáhať vlastný diel, ktorý majú
v poslaní Cirkvi laickí veriaci, podporujúc ich združenia s náboženskými cieľmi. Má spolupracovať
so svojím biskupom a s presbytériom diecézy a vynasnažovať sa, aby sa veriaci starali o farské
spoločenstvo, aby sa cítili členmi tak diecézy, ako aj celej Cirkvi a aby sa na dielach, ktoré toto
spoločenstvo majú napomáhať, zúčastňovali alebo ich podporovali.

(c. 528 a 529 CIC)

BISKUP (EPISCOPOS)
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Je priamym nástupcom apoštolov (tzv. apoštolská postupnosť). Jeho poslaním je v prvom
rade vyučovať a odovzdávať ďalej neporušené Evanjelium Ježiša Krista. Okrem toho on
udeľuje sviatosť kňazstva a zvyčajne aj sviatosť birmovania. Preto sa napríklad aj sídelný
chrám biskupa nazýva katedrála –  pretože  v  nej  je katedra, miesto, odkiaľ biskup
vykonáva svoje poslanie učiteľa.

Za hlasatele evangelia nám ustanovil Pán Ježíš Kristus apoštoly ... Kázali po vesnicích i městech.
Tam věřícím ustanovili za biskupy a jáhny (diakonov) své první žáky, jež z vnuknutí Ducha Svatého
uznali za vhodné tohoto úřadu. ... a pak také ustanovili, aby po jejich smrti převzali jejich službu
další osvědčení muži.

(Sv. Klement Rímsky, 4. pápež Katolíckej cirkvi, 1 Kor XLII,1.4; XLIV,2)

Typická služba diecézneho (sídelného) biskupa, ktorý je pastierom svojej diecézy, vyzerá
takto:

Diecézny biskup vo vykonávaní svojej úlohy pastiera má byť starostlivý voči všetkým veriacim, ktorí
sú zverení do jeho starostlivosti, bez ohľadu na ich vek, postavenie alebo národnosť, či už bývajú na
jeho území, alebo sa na ňom dočasne zdržiavajú, pričom svojho apoštolského ducha má zamerať aj
na tých, ktorí vzhľadom na svoje životné podmienky nemôžu v dostačujúcej miere požívať riadnu
pastoračnú starostlivosť, ako aj na tých, ktorí zanechali praktizovanie náboženstva. ... Voči bratom,
ktorí nie sú v plnom spoločenstve s katolíckou cirkvou, sa má správať vľúdne a láskavo a rozvíjať aj
ekumenizmus, ako ho chápe Cirkev. ... Nepokrstených má mať za takých, ktorí sú mu zverení v
Pánovi, aby aj im zažiarila Kristova láska, ktorej biskup musí byť svedkom pred všetkými. ... má
osobitnou starostlivosťou sprevádzať presbyterov, ktorých má počúvať ako pomocníkov a poradcov,
má chrániť ich práva a starať sa, aby si náležite plnili záväzky, vlastné ich stavu, a aby mali k
dispozícii prostriedky a inštitúcie, ktoré potrebujú ... má sa v čo najväčšej miere starať o povolania
na rozličné služby a na zasvätený život, pričom zvláštnu starostlivosť má venovať kňazským a
misionárskym povolaniam. ... je povinný častým osobným kázaním veriacim predkladať a
objasňovať pravdy viery ... Čo najvhodnejšími prostriedkami má pevne chrániť celistvosť a jednotu
viery, ktorú treba vyznávať, uznávajúc pritom oprávnenú slobodu v ďalšom skúmaní právd. ...
pamätajúc na to, že je zaviazaný dávať príklad svätosti v láske, poníženosti a jednoduchosti života,
má sa všemožne usilovať napomáhať svätosť veriacich podľa povolania vlastného každému z nich,
a keďže je hlavným rozdávateľom Božích tajomstiev, má sa stále vynasnažovať, aby veriaci zverení
jeho starostlivosti slávením sviatostí rástli v milosti a aby poznali a žili veľkonočné tajomstvo.

(c. 528 a 529 CIC)

Mimochodom… už je nám jasné, prečo sa v Západnej Cirkvi ako norma presadil celibát
J?

Stav versus služba

Je dôležité rozlišovať medzi stavom a službou.

Kňazstvo existuje v troch stupňoch – stavoch. Diakoni, kňazi (presbyteri) a biskupi sú teda
v stave kňazskom.
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Ako takí potom prijímajú konkrétne funkcie, ktoré sú primerané ich stavu a poslaniu:

DIAKON – nie je nijako zvlášť určené, akurát sa o ňom konštatuje:

Katolícke učenie, vyjadrené aj v liturgii, učiteľským úradom a dlhodobá cirkevná prax dosvedčuje,
že jestvujú dva stupne služobnej účasti na Kristovom kňazstve: episkopát a presbyterát. Diakonát
má za úlohu im pomáhať a slúžiť.

(KKC 1554)

KŇAZ (presbyter) – farár (pastier farnosti), správca farnosti (zastupuje farára v čase,
keď je farár mimo, alebo je farnosť neobsadená, pretože napríklad farár zomrel), kaplán
(pomáha farárovi v jeho pastorácii, hlavne vo väčších farnostiach v mestách), dekan
(stojín na čele niekoľkých farností, ktoré tvoria spoločne dekanát a tvorí spojenie medzi
kňazmi dekanátu a biskupom), vikár (zastupuje v určitých veciach diecézneho biskupa),
rektor kostola (stará sa o „prevádzku“ konkrétneho kostola) a podobne.

BISKUP – diecézny biskup (pastier diecézy), pomocný biskup (niekedy nazývaný aj
„svätiaci“ – má u diecézneho biskupa podobnú funkciu, ako kaplán u farára), titulárny
biskup (nemá vlastnú diecézu, ale stojí na čele nejakej inej inštitúcie, alebo plní nejakú
inú funkciu – patria sem vlastne všetci biskupi okrem diecéznych biskupov, teda ja
pomocní), kardinál (biskup, ktorý je zároveň členom pápežského poradného kolégia
kardinálov), a nakoniec pápež, ktorý je súčasne diecéznym biskupom Rímskej diecézy.

Sviatosť POMAZANIA CHORÝCH

Keď sa pozrieme do Písma, vidíme, že nielen Ježiš uzdravoval, ale uzdravovali aj Jeho
učeníci:

1 Zvolal svojich dvanástich učeníkov a dal im moc nad nečistými duchmi, aby ich vyháňali a
uzdravovali každý neduh a každú chorobu. 2 A toto sú mená dvanástich apoštolov: prvý Šimon,
zvaný Peter, a jeho brat Ondrej, Jakub Zebedejov a jeho brat Ján, 3 Filip a Bartolomej, Tomáš a
mýtnik Matúš, Jakub Alfejov a Tadeáš, 4 Šimon Kananejský a Judáš Iškariotský, ktorý ho potom
zradil.

(Mt 10,1–4)

Ježiš dokonca o tejto službe uzdravovania hovoril ako o niečom, čo im výslovne
prikazoval:

5 Keď vojdete do niektorého domu, najprv povedzte: „Pokoj tomuto domu! 6 Ak tam bude syn
pokoja, váš pokoj ňom spočinie; ak nie, vráti sa k vám. 7 V tom dome potom ostaňte, jedzte a pite,
čo majú, lebo robotník si zaslúži svoju mzdu. Neprechádzajte z domu do domu! 8 A keď prídete do
niektorého mesta a prijmú vás, jedzte, čo vám predložia, 9 uzdravujte chorých, čo sú v ňom a
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povedzte im: „Priblížilo sa k vám Božie kráľovstvo.“

(Lk 10,5–9)

7 Choďte a hlásajte: „Priblížilo sa nebeské kráľovstvo.“ 8 Chorých uzdravujte, mŕtvych krieste;
malomocných očisťujte, zlých duchov vyháňajte. Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte.

(Mt 10,7n)

Dokonca hovorí, že práve táto služba bude jedným z dôkazov skutočného obrátenia:

16 Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený. 17 A tých, čo uveria,
budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú vyháňať zlých duchov, budú hovoriť novými
jazykmi, 18 hady budú brať do rúk a ak niečo smrtonosné vypijú, neuškodí im; na chorých budú
vkladať ruky a tí ozdravejú.

(Mk 16,16–18)

Neprekvapuje teda, že jedna zo siedmych sviatostí je venovaná práve tejto službe.

Vkladanie rúk a sviatosť uzdravovania

Okrem aktu „vkladania rúk“ nám Biblia prináša ešte správu o „mazaní olejom“:

12 Oni šli a hlásali, že treba robiť pokánie. 13 Vyhnali mnoho zlých duchov, pomazali olejom veľa
chorých a uzdravovali.

(Mk 6,12n)

14 Je niekto z vás chorý? Nech si zavolá starších Cirkvi; a nech sa nad ním modlia a mažú ho
olejom v Pánovom mene. 15 Modlitba s vierou uzdraví chorého a Pán mu uľaví; a ak sa dopustil
hriechov, odpustia sa mu.

(Jak 5,14n)

V podstate v tom vidieť istú postupnosť:

· na „bežné“ choroby je určené vkladanie rúk a modlitba za uzdravenie;

· v prípade vážneho ohrozenia sa pridáva aj sviatostný znak.

Katechizmus o tom, komu je sviatosť pomazania chorých určená, píše:

Pomazanie nemocných "nie je sviatosťou iba pre tých, čo sa nachádzajú v krajnom nebezpečenstve
smrti. Príhodný čas prijať túto sviatosť nastáva vtedy, keď veriaci začína byť v smrteľnom
nebezpečenstve následkom fyzického zoslabnutia pre chorobu alebo starobu111".
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(KKC 1514)

Ak chorý, ktorý prijal pomazanie nadobudne zdravie, môže znova prijať túto sviatosť, keď znova
upadne do ťažkej choroby. Počas tej istej choroby možno túto sviatosť opakovať ak sa choroba
zhoršuje. Patrí sa prijať pomazanie nemocných pred ťažšou operáciou. To isté platí aj o osobách
vysokého veku, keď začínajú slabnúť.

(KKC 1515)

Sviatosť sa vysluhuje biblickým znakom pomazania chorého:

Sviatosť pomazania nemocných sa udeľuje osobám ťažko chorým tak, že sa pomažú na čele a na
rukách olivovým alebo iným náležite posväteným rastlinným olejom, pričom sa len jeden raz
hovorí: "Týmto svätým pomazaním a pre svoje láskavé milosrdenstvo nech ti Pán pomáha milosťou
Ducha Svätého. Amen. A oslobodeného od hriechov nech ťa spasí a milostivo posilní. Amen.

(KKC 1513)

Udeľuje ju kňaz, alebo biskup, tak, ako o tom píše Biblia, keď vraví, že túto sviatosť
vysluhovali najprv apoštoli a potom ich nástupcovia a spolupracovníci v úrade, „starší“
Cirkvi:

Vysluhovateľmi pomazania nemocných sú jedine duchovný otcovia (biskupi a kňazi). Je úlohou
dušpastierov poučiť veriacich o dobrodení tejto sviatosti. Veriaci by mali povzbudzovať nemocných,
aby si dali zavolať kňaza a aby prijali túto sviatosť. Nemocní nech sa na jej prijatie správne
pripravia za pomoci svojho pastiera a celého cirkevného spoločenstva, ktoré by malo celkom zvlášť
zahŕňať chorých do svojich modlitieb a venovať im bratskú pozornosť.

(KKC 1516)

Význam telesného uzdravovania

Ježiš nebol lekárom, ale poslom Božieho kráľovstva. Rovnako služba uzdravovania
v Cirkev nemá za cieľ pripraviť o prácu lekárov, ale byť znamením toho, že prichádza
Božie kráľovstvo:

2 Ján bol v žalári. Keď počul o Kristových skutkoch, poslal k nemu svojich učeníkov 3 opýtať sa:
„Ty si ten, ktorý má prísť, alebo, máme čakať iného?“ 4 Ježiš im odpovedal: „Choďte a oznámte
Jánovi, čo počujete a čo vidíte: 5 Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú čistí, hluchí počujú,
mŕtvi vstávajú a chudobným sa hlása evanjelium. 6 A blahoslavený je, kto sa na mne nepohorší.“

(Mt 11,2–6)

19 No ak ja vyháňam zlých duchov mocou Belzebula, čou mocou ich vyháňajú vaši synovia? Preto
oni budú vašimi sudcami. 20 Ale ak ja Božím prstom vyháňam zlých duchov, potom k vám prišlo
Božie kráľovstvo.
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(Lk 11,19n)

Presne v tomto zmysle užívala tento dar Cirkev od samého počiatku:

20 Oni sa rozišli a všade kázali. Pán im pomáhal a ich slová potvrdzoval znameniami, ktoré ich
sprevádzali.

(Mk 16,20)

V dnešnej dobe rovnako ako vtedy je uzdravovanie znamením, ktoré smeruje k potvrdeniu
ohlasovania Božieho Kráľovstva:

Pri jednej návšteve, ktorú sme podnikli v roku 1984 v záujme publikovania tejto knižky, nám
podarovali zošit, kde je zaznamenaných 224 svedectiev o uzdraveniach, ktoré sa stali v jednej zo
skupín, čo sa schádzali v dome Guary Rosariovej na Kolumbusovej ulici. Iba na stretnutí 13.
novembra 1975 bolo zapísaných 22 svedectiev o uzdravení. Potom ich však prestali zaznamenávať
písomne, lebo „ich už bolo priveľa". Spýtali sme sa, či sa Pán ešte vždy prejavuje tak často ako
predtým, na čo nám prosto odpovedali: „Nie, nie tak často, pretože teraz už nieto toľko chorých.“

(Emilliano Tardiff, Ježiš žije)

Je to logické. Keď Ježiš vzkriesil Lazára, bolo to iste pekné – ale po čase Lazár aj tak zase
zomrel. Ale zvestovanie Evanjelia a prijatie Kráľovstva dáva večný život, novú existenciu
v Bohu. Akékoľvek uzdravenie je v konečnom dôsledku márne, ak nevedie k uvereniu,
k obráteniu a k prijatiu nového života.

Preto musia byť aj uzdravenia sprevádzané hlásaním slova, ako to vidíme v prvých
kapitolách Skutkov apoštolských. Ako opäť hovorí Emilliano Tardiff:

Znamenia sú len znamenia; iba viera nám umožňuje spoznať ich význam: že Boh ľudí miluje, že
Kristus žije a že Cirkev je obdarená mocou Ducha Svätého.

(Emilliano Tardiff)
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Vývoj života s Bohom

Od okamihu, keď vieme, že kresťanstvo nie je dodržiavanie niečoho, ale živý vzťah
s niekým, je nám určite jasné aj to, že kresťanstvo – a teda život s Bohom – je niečo, čo
časom rastie a rozvíja sa. Predstava kresťanstva, ktoré je statické, v ktorom celé roky
žijeme „tak, ako sme sa to zamladi naučili“ je absurdná.

O týchto etapách duchovného vývoja pojednávala Terézia Veľká Avilská, keď duchovné
napredovanie prirovnávala k postupovaniu komnatami Vnútorného hradu (vnútorného
v zmysle vnútra človeka). Podobne Ján z Kríža je legendárny svojimi termínmi „noc
zmyslov“ a „noc duše“, ktoré s týmto vývojom súvisia.

Poďme sa teraz pozrieť na tieto etapy duchovného vývoja podrobnejšie!

1. etapa – ĽAHOSTAJNOSŤ

Každý vzťah sa začína vzájomnou ľahostajnosťou.

Každý manželský pár, predtým, než sa stretli a začali spolu chodiť, si bol najprv ľahostajní.
Niektorí o sebe nevedeli vôbec, niektorí sa možno poznali, ba možno boli aj priateľmi – ale až do
istého okamihu ich ani nenapadlo, že by mohli začať spolu chodiť a byť niečo viac, než len dvaja
priatelia, ktorí sa pozdravia, pokecajú…

Vo vzťahu s Bohom môže mať táto etapa ľahostajnosti niekoľko podôb:

· ČLOVEK BOHA NEPOZNÁ – vôbec nič mu slovo „Ježiš“ nehovorí.

· ČLOVEK ODMIETA BOHA – pozná Ježiša (aspoň podľa mena)
i kresťanstvo, ale odmieta ich. Dôvodom sú v 99% falošné, démonické
predstavy o Bohu a pokrútená predstava o kresťanstve, zdedená po
nezvládnutej výchove ku viere, alebo po úplne nenáboženskej výchove.

· ČLOVEK VYUŽÍVA BOHA – asi ako predavača. Podobne, ako
v obchode vás nezaujíma predavač, ale to, čo vám môže ponúknuť, tak
rovnako v tejto fáze aj človeka (ktorý sa inak považuje za kresťana)
nezaujíma Boh, nezujíma ho Cirkev ani Božie slovo, zaujíma ho len to, čo mu
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Boh môže dať, čo pre neho môže urobiť.

Charakteristické znaky etapy

Vzťah k Bohu alebo žiaden, alebo odmietavý, alebo ako k predavačovi –
zaujíma nás „tovar“, nie ten, kto ho ponúka.

Vzťah k Cirkvi nezáujem, žiadne zapájanie sa do života Cirkvi v tom zmysle,
že by dotyčný niečím do Cirkvi prispieval (okrem „dvacky“ do
zvončeka na omši, ktorej sa zúčastňuje, lebo inak by sa Boh na
neho nahneval, prestal by mu pomáhať a možno by ho dokonca
potrestal!)

Dominantná forma
modlitby

alebo žiadna, alebo prosebná (presne ako keď niečo v obchode
žiadame od predavača). Spravidla recitovaná, niekedy dokonca
čítaná z modlitebnej knižky. Občas vlastnými slovami.

Zastúpenie medzi
kresťanmi

V praxi sa niekde tu nachádza podstatná väčšina ľudí, ktorí sa
viac, alebo menej hlása ku kresťanstvu. V praxi to ešte nie sú
kresťania (čiže učeníci Ježiša Krista – Sk 11,26). Sú to stále ešte
len sympatizanti Krista, zástupy, ktoré Ježiša počúvajú, občas
uctievajú, nechávajú si Ním poslúžiť – ale nenasledujú Ho.

Stretnutie sa s Bohom – 1. obrátenie

Potom u mnohých ľudí príde okamih strnutia sa s Bohom:

· Skúsenosť Božieho mocného zásahu do života človeka

· Evanjelizačná „šou“ so zázrakmi, znameniami, skúsenosťou veriacich ľudí
a mocnej prítomnosti Ducha Svätého

· Pozvoľná skúsenosť Boha cez svedectvo a prítomnosť iného už obráteného
kresťana

· atď.

Niektorí to prežijú bez toho, aby sa obrátili, ako to nakoniec zažil už Ježiš:

20 Potom začal robiť výčitky mestám, v ktorých urobil najviac zázrakov, pretože sa nekajali: 21

„Beda ti, Korozain! Beda ti, Betsaida! Lebo keby sa v Týre a Sidone boli stali zázraky, ktoré sa stali
u vás, dávno by boli robili pokánie v kajúcom rúchu a popole. 22 Preto vám hovorím: Týru a Sidonu



- 236 -

bude v deň súdu ľahšie ako vám. 23 A ty, Kafarnaum, vari sa budeš vyvyšovať až do neba? Do pekla
zostúpiš! Lebo keby sa boli v Sodome diali zázraky, ktoré sa diali v tebe, bola by zostala po tento
deň. 24 Preto vám hovorím: Krajine Sodomčanov bude v deň súdu ľahšie ako tebe.“

(Mt 11,20–24)

Je to presne tak, ako hovoril Emilliaon Tardiff, už sme tento jeho výrok citovali pred
malou chvíľou:

Znamenia sú len znamenia; iba viera nám umožňuje spoznať ich význam: že Boh ľudí miluje, že
Kristus žije a že Cirkev je obdarená mocou Ducha Svätého.

(Emilliaono Tardiff)

Pre niektorých ľudí sa ale takáto skúsenosť stane ozajstným znamením a oni si náhle
uvedomia Boha, ktorý je tu, je prítomný, mocný, krásny… a strašlivý vo svojom majestáte
súčasne! Príkladom môže byť práve Peter:

4 Keď prestal hovoriť, povedal Šimonovi: „Zatiahni na hlbinu a spustite siete na lov!“ 5 Šimon mu
odpovedal: „Učiteľ, celú noc sme sa namáhali, a nič sme nechytili. Ale na tvoje slovo spustím
siete.“ 6 Len čo to urobili, chytili také množstvo rýb, až sa im siete trhali. 7 Preto dali znamenie
spoločníkom, čo boli na druhej lodi, aby im prišli pomôcť. Oni prišli a obidve loďky naplnili tak, že
sa potápali. 8 Keď to videl Šimon Peter, padol Ježišovi k nohám a povedal: „Pane, odíď odo mňa,
lebo som človek hriešny.“ 9 Hrôza sa totiž zmocnila jeho i všetkých čo boli s ním, nad úlovkom rýb,
ktoré chytili. Takisto aj Zebedejových synov Jakuba a Jána, ktorí boli Šimonovými spoločníkmi. Tu
Ježiš povedal Šimonovi: „Neboj sa, odteraz budeš loviť už ľudí.“ 11 A keď pritiahli lode k brehu,
opustili všetko a išli za ním.

(Lk 5,4–11)

Peter pochopil Kristovo znamenie a porozumel aj volaniu v jeho závere.

Sú  ľudia,  ktorí  sa  po  takomto  stretnutím  skutočne  zamilujú  do  Boha  a  obrátia  sa.
Zanechajú – podobne ako Peter – svoj starý život a vydajú sa za Ježišom.

Práve toto obrátenie je prvý krok skutočného kresťanstva. Tu, v tomto okamihu sa
sympatizant Ježiša  Krista,  jeden  zo zástupov, ktorí prišli, aby si Ježiša vypočuli
a nechali si od Neho poslúžiť, stáva učeníkom, ktorý sa vyberá za Ježišom, nasleduje
Ho a ostáva s Ním.

Prvé obrátenie je presne tým obrátením, ktoré tak často spomínajú bratia protestanti. Je to
ono okamžité rozhodnutie sa pre Krista, ktoré si môžete zapísať na poslednú stranu
(protestantských) Biblií: „Ježiša Krista som si ako svojho osobného spasiteľa vyvolil
dňa… o… hodine v…“. Ostatné obrátenie už tak okamžité nie sú a sú skôr procesom, než
okamžitou premenou.
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2. etapa – CHODENIE S BOHOM

Keď sa chlapec a dievča zamilujú, nesobášia sa hneď. Najprv spolu chodia: spoznávajú sa, učia
sa jeden druhého rešpektovať, nechávajú, aby rástla ich láska a porozumenie – a aby nakoniec
vyústila až do sobáša.

Prvé obrátenie takisto smeruje k chodeniu s Bohom. Cieľom je spoznávanie Boha,
rešpektovanie Boha, služba Bohu.

Je to vlastne tá etapa, ktorú Scott Peck nazýva „formálne – inštitucionálnou“. Výstižne ju
vyjadruje Erich Fromm, keď (vzhľadom na podstatu zrelého kresťanstva kriticky) hovorí:

„Urobte Boha svojim spoločníkom“ znamená urobiť Boha spoločníkom v obchode, a nie splynúť s
ním v láske, spravodlivosti a pravde. Rovnako ako bratská láska bola nahradená neosobnou
slušnosťou, Boh sa premenil na generálneho riaditeľa Akciovej Spoločnosti Sveta; viete, že existuje,
že riadi produkciu - ktorá by pravdepodobne bežala i bez neho, nikdy ho nevidíte, ale uznávate jeho
vedenie, zatiaľ čo sami robíte to, čo pripadlo na vás.

(Erich Fromm)

Jej znakom je nasledovné:

Slušné vzťahy s Bohom

Izrael si od počiatku uvedomovla, že krajina, v ktorej žije, Zasľúbená zem, je Darovanou
zemou. Je majetkom JHWH – a Izrael na nej žije z milosti Boha podobne, ako nájomník.
Preto bolo Izraelitom jasné, že ich život v Božej zemi sa musí spravovať podľa tohto
vzoru.

Čo by teda mal robiť správny nájomník?

· DODRŽIAVAŤ PRAVIDLÁ. To je prvá vec. Ak žijete v prenajatom byte,
samozrejme že dodržujete bytový poriadok – ak nie, nie ste slušným
nájomníkom a nájomca má plné právo Vás z domu vykázať. Pre Izraelitov bol
týmto „domovým poriadkom“ Mojžišov zákon a obzvlášť Desatoro
a prikázania, ktoré sa na ne naväzovali. Oni určovali, akým spôsobom sa majú
v krajine, ktorú im Boh daroval, správať.

· PLATIŤ NÁJOMNÉ. Toto je druhá vec. Izrael si samozrejme uvedomoval,
že keby mal naozaj platiť za všetko, čo mu Boh dáva… nedoplatil by sa.
Predsa ale existovalo isté „symbolické nájomné“ – a tým boli prvotiny. Každý
Izraelita vracal Bohu späť prvých 10% toho, čo nadobudol: v stáde, na poli,
pri obchodovaní… Tento desiatok bol výrazom jeho vďaky Bohu. Vlastne to
nebol (alebo: nemal byť) nejaký zaťažujúci poplatok. Desiatok – to je
radostný dar, niečo podobné, ako keď človek, ktorý vyhrá veľkú sumu, od
radosti ide a zaplatí rundu celej krčme. Podobne Izraelita, keď prežíval fakt,



- 238 -

že ho Boh požehnáva, plný vďačnosti a radosti išiel a desatinu, to najlepšie zo
svojho majetku, so srdcom prekypujúcim láskou a vďakou, vrátil ako dar
naspäť Bohu.

Presne toto je znakom slušnosti. Prvým obrátením sa z pozície „grázlov a neplatičov“
posúvame na rovinu slušných „nájomníkov“ v Božom svete:

· BOH nás požehnal: máme zdravie, schopnosti, majetok, prácu,…

· MY z vďaky za toto všetko dodržiavame Božie pravidlá pre život v Jeho
svete a súčasne prinášame desiatok ako výraz svojej vďaky a radosti z Božích
darov.

Práve tieto dve pravidlá sú bránou ku skutočne požehnanému životu na zemi. Róbert
Kyiosaki, ktorý je úsešným podnikateľom, obchodníkom, na túto tému hovorí:

"Můj bohatý táta rozdával jak peníze, tak vzdělání. Pevně věřil v placení takzvaných desátků. „Když
něco chceš, musíš nejdřív dát,“ říkal vždycky. I když měl nedostatek peněz, daroval peníze své církvi
nebo své oblíbené charitě. Kdybych vám měl předat jen jedinou myšlenku, pak by to byla tato:
kdykoliv vám něco „chybí“ nebo něco „potřebujete“, nejdříve to darujte, a vrátí se vám to
mnohonásobně. To platí na peníze, úsměv, lásku i přátelství. Vím, že to je často poslední věc, kterou
by člověk chtěl udělat, ale v mém případě to tak vždycky bývá. Věřím, že tato zásada reciprocity
funguje, a dávám to, co chci vlastnit. Chci peníze, tak dávám peníze, a ty se mnohonásobně vrátí.
Chci prodávat, tak někomu pomohu něco prodat, a potom prodávám i já sám. Chci kontakty, a tak
někomu pomůžu získat kontakty, a jako kouzlem navážu kontakty já sám. Před lety jsem slyšel
přísloví: „Bůh nepotřebuje dostávat, ale lidé potřebují dávat.“"

(Robert Kyiosaki)

Je to úplne v súlade s prisľúbením, ktoré sa na život v súlade s Božím zákonom vzťahuje:

39 Dnes teda vedz a vezmi si k srdcu, že Pán je jediný Boh hore na nebi a dolu na zemi, iného niet. 40

Zachovávaj jeho prikázania a jeho ustanovenia, ako som ti dnes prikázal, aby sa tebe a tvojim
deťom po tebe vodilo dobre a aby si dlho ostal v krajine, ktorú ti Pán, tvoj Boh, dáva na večné veky.

(Dt 4,39n)

Nie je to prísľub spásy, Neba, ani zbožštenia. Je to prísľub požehnaného života tu, na
zemi – nič viac. Preto Pavol v Biblii hovorí:

15 My sme rodení Židia nie hriešni pohania, 16 a vieme, že človek nie je ospravedlnený zo skutkov
podľa zákona, ale iba skrze vieru v Ježiša Krista. Aj my sme uverili v Krista Ježiša, aby sme boli
ospravedlnení z viery v Krista, a nie zo skutkov podľa zákona, lebo zo skutkov podľa zákona
nebude ospravedlnený nijaký človek.

(Gal 2,15n)

Podobne vraví o ľuďoch, ktorí splnili všetky povinnosti a záväzky Zákona, aj Ježiš:



- 239 -

7 Kto z vás, čo máte sluhu, ktorý orie alebo pasie, povie mu, keď sa vráti z poľa: „Hneď si poď
sadnúť k stolu“? 8 Vari mu nepovie skôr: „Priprav mi večeru, opáš sa a obsluhuj ma, kým sa
nenajem a nenapijem; ty budeš jesť a piť až potom“? 9 Je azda povinný ďakovať sluhovi, že urobil,
čo sa mu rozkázalo? 10 Tak aj vy, keď urobíte všetko, čo sa vám prikázalo, povedzte: „Sme
neužitoční sluhovia; urobili sme, čo sme boli povinní urobiť.“

(Lk 17,7–10)

Ak teda dodržiavame Desatoro, nezabíjame, neubližujeme, nekradneme, nesmilníme
a nepodvádzame, ak v modlitbe Bohu ďakujeme a prosíme Ho o požehnanie, chodíme
v nedeľu do kostola, ak dávame desiatky zo svojich príjmov a využívame ich pre svoju
Cirkev, pre charitu, pre pomoc ľuďom v núdzi, na podporu diel misií a apoštolátu… – tak
nám to spásu neprinesie. Ale je to cesta k požehnanému pozemskému životu. Je to úroveň
starozákonná, na nej sa odohrávala väčšina dejín  Izraela a touto etapou prechádzame aj
my niekedy od prvého svätého prijímania až do druhej polovice prípravy na sviatosť
birmovania.

K spáse je ale potrebné ešte omnoho viac. Presne ako znova vraví Ježiš jednému takémuto
človekovi, ktorý naozaj žil príkladným životom čo do zbožnosti i spravodlivosti:

17 Keď sa vydával na cestu, k nemu pribehol, kľakol si pred ním a pýtal sa ho: „Učiteľ dobrý, čo
mám robiť, aby som obsiahol večný život? 18 Ježiš mu odpovedal: „Prečo ma nazývaš dobrým?
Nik nie je dobrý jedine Boh. 19 Poznáš prikázania: Nezabiješ! Nescudzoložíš! Nepokradneš!
Nebudeš krivo svedčiť! Nebudeš podvádzať! Cti svojho otca i matku! 20 Ale on mu povedal: „Učiteľ,
toto všetko som zachovával od svojej mladosti.“ 21 Ježiš naňho pozrel s láskou a povedal mu:
„Jedno ti ešte chýba. Choď, predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v
nebi. Potom príď a nasleduj ma!“

(Mk 10,17–21)

Dôraz na skutky

V tejto fáze kladieme dôraz na skutky. Byť kresťanom pre nás znamená niečo konať, niečo
dodržiavať. Zúčastňujeme sa bohoslužieb, chodíme na stretká, študujeme Bibliu, konáme
si modlitby, učíme sa zachovávať Božie prikázania a byť zásadoví.

Časom, ako rastie naša láska k Bohu a záujem o Boha samotného, konáme aj veci nad
rámec starozákonných prikázaní: apoštolujeme (podľa príkazu Ježiša Krista), pomáhame
vo farnosti organizovať podujatia, vedieme stretká, zúčastňujeme sa na charite,…

Duše nachází velké potěšení v tom, že se dlouhé hodiny, ba i celé noci oddává modlitbě. Úkony
pokání jsou požitkem, půst je radostí, přijímání svátostí a duchovní rozhovory působí nejvyšší
uspokojení … Duše se s velkou horlivostí oddává všem těmto duchovním cvičením a činnostem,
neboť v nich nalézá útěchu a radost. Protože dosud nepodstoupila těžký boj za dosažení
spolehlivých ctností, dopouští se ve svých duchovních cvičeních mnoha chyb a nedokonalostí...
Neměla dosud příležitost vybudovat si pevný charakter, a z toho nutně vyplývá, že si počíná jako
slabé a nevědomé dítě



- 240 -

(Ján z Kríža)

Je to obdobie veľkého nasadenia, veľkej horlivosti. Stále je to ale len chodenie s Bohom.
To hlavné sa ešte len blíži!

Charakteristické znaky etapy

Vzťah k Bohu ako k šéfovi, k pánovi, k zamestnávateľovi – a k dobrodincovi

Vzťah k Cirkvi Ako k organizácii, k inštitúcii, do ktorej patríme, sme jej členmi
a pracujeme na jej zveľadení, raste, na jej poslaní a úlohách vo
svete

Dominantná forma
modlitby

sprvu chvála a oslava, neskôr začína rozjímavá forma modlitby.
Našim cieľom už nie je Bohu niečo hovoriť a vykladať, ale skôr
Boha spoznávať. Do centra sa dostáva Biblia, študujeme ju,
rozjímame nad ňou, dychtivo spoznávame Boha, o ktorého sme
sa dovtedy vlastne ani vôbec nezaujímali

Zastúpenie medzi
kresťanmi

nie je ich veľa, ale nájdeme ich. Spravidla títo ľudia tvoria to
„jadro“ farnosti, tých 10 – 20% z návštevníkov kostola (niekedy
viac, niekedy aj menej), ktorí nielen prídu v nedeľu do kostola,
ale sa aj skutočne zaujímajú o Boha, o Cirkev a chcú naozaj
mať podiel na diele, ktoré nám Ježiš zveril a ku ktorému nás
pozval

V Ježišovom
prípade…

Ježiš nám bol podobný vo všetkom, okrem hriechu. Je preto
logické, že aj On prechádzal, ako každý človek, duchovným
vývojom.

V Ježišovom prípade by sme mohli odhadovať, že Jeho prvé
obrátenie nastalo najneskôr, keď bol ako dvanásťročný
v Chráme. Tam sa zamiloval do Boha a po tejto skúsenosti sa
z Neho stal naozaj dokonalý a spravodlivý starozákonný muž,
ako vraví Biblia: „51 Potom sa s nimi vrátil do Nazareta a bol
im poslušný. A jeho matka zachovávala všetky slová vo svojom
srdci. 52 A Ježiš sa vzmáhal v múdrosti, veku a v obľube u Boha
i u ľudí.“ (Lk 2,51n)

Pozvanie ku vzťahu – 2. obrátenie

Chodenie však nemôže ani u chlapca a dievčaťa trvať večne, Nakoniec dospeje do štácia,
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v ktorom je jasné, že sa alebo zoberú, alebo rozídu. Doteraz spoločne niečo konali: stretali sa,
chodili do kina a na výlety,… – teraz je na čase, aby od tohto spoločného konania prešli  ku
skutočnému spoločnému životu v manželstve!

Podobne aj vo vzťahu s Bohom prichádza okamih, kedy nás Boh volá od konania
a slúženia ku vzťahu a spolužitiu s Ním a v Ňom.

Ján z Kríža nazýva tento zlom „Nocou zmyslov“. Scott Peck nazýva túto krízu etapou
„skepticko – individuálnou“.

Je to skutočná kríza, pretože Boh nás volá na nový level v našom napredovaní ku
zbožšteniu a to, čo sme doteraz žili a čo bolo náplňou nášho kresťanstva, zrazu
nefunguje…

Pasivní noc smyslů je právě takovýmto obdobím v životě modlitby, kdy cesta je pro nás zcela nebo
částečně zamžená. Je to období, kdy mnoho či lépe řečeno většina putujících vnitřní modlitby
zanechá. Proto je také tato noc rozhodující epizodou pro další život. Jan od Kříže věnoval celou
knihu analýze této krize (Temná noc duše).

(Wilfrid Stinissen)

Ján z Kríža koncentruje túto krízu na modlitbu: rozjímanie, dovtedy tak vzrušujúce
a napĺňajúce, už zrazu nefunguje. Zrazu nám to vôbec nejde, nedokážeme to, cítime v sebe
skutočný odpor voči tejto forme modlitby. Ak sa aj snažíme ďalej v modlitbe rozjímať, je
to akoby sme pred sebou tlačili desaťtonový náklaďák…

Podobne to platí aj o zvyšku nášho života v Cirkvi: stretká nás prestávajú baviť, otravujú
nás, práca v Cirkvi je zrazu únavná, namáhavá, stáva sa bremenom…

Znaky „noci zmyslov“ podľa Jána z Kríža

1. znamenie:  Svet sa stáva šedý a nezaujímavý:

Po tom, čo sme spoznali Boha a radosť, ktorú dáva Boh, nemá už svet pre nás žiadne
kúzlo, zdá sa byť fádny a strašne nudný.

První znamení shledáme, když nenacházíme radost ani útěchu ve věcech nebeských ani pozemských.
Neboť nevede-li Bůh duši do temné noci, aby tu její smyslové žádosti vyschly a duše se od nich
očistila, pak nepřipustí, aby duše spatřovala radost vůbec v čemkoliv.

(Ján z Kríža)

Človeku je odňaté akékoľvek zmyslové potešenie: svet nás už neteší, pretože sme v
modlitbe spoznali lepšie veci. A ani tie nás už netešia, pretože sa z modlitby vytrácajú a
naša modlitba vstupuje do stavu vyprahlosti a bezútešnej púšte.

Při duchovní četbě je člověku zatěžko soustředit myšlenky, takže místo toho jen nečinně sedí a sní.
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Mše a svaté přijímání, které předtím bývaly vrcholným zážitkem dne, se stávají utrpením a bolestí.
Projevovat lásku k bližnímu je čím dál svízelnější a důsledkem toho je i víc osobních porážek. Ani
běžné, každodenní zaměstnání už neposkytuje uspokojení. Kdo předtím k své práci přistupoval s
chutí, musí se teď násilím přemáhat. Dříve působilo potěšení naslouchat hudbě, číst román,
navštěvovat přátele; teď je radost ta tam. Svět velmi zešedl. Člověk se na této cestě ocitá jaksi
stranou všeho dění ve svém okolí. Stal se v tomto světě cizincem.

(Wilfrid Stinissen)

Dovtedy bol človek plne zaujatý svojou prácou, tým, čo robí  – a tu, zrazu, akoby sa tomu
nejako začal odcudzovať. Už sa nedokáže zaoberať vecami tak, ako predtým.

Je to dôsledkom toho, že Boh začína človeka od činnosti pomaly priťahovať ku vzťahu –
čiže k 2. obráteniu.

Rozštěpenost, která tehdy v člověku vzniká, znesnadňuje život. Musím žít současně v dvojím světě a
žádný z nich není můj vlastní. Ať ve světě, v kterém jsem se předtím cítil jako doma, dělám cokoli,
neustále si uvědomuji: Mé srdce zde není, je jinde, v úplně jiném světě. Avšak i v tom jiném světě
jsem cizincem. V okamžiku, kdy se tento nový svět přede mnou otvírá, stále ještě si nejsem vědom, že
to je svět Boží. Všechno je dosud zahaleno mlhou a jaksi šílené. Život v obyčejném světě mě již
netěší a přitom jsem se dosud nenaučil radovat se z žití s Bohem. Takto žít není snadné a kromě
toho je nutno ustavičně bojovat s pocitem žalu a sklíčenosti. V tomto období často prožíváme
velikou touhu po Bohu; nikoli takovou, která se zakládá na rozumovém poznání, že Bůh je hoden
veškeré lásky, nýbrž ze skutečné potřeby, touhu, která doslova bolí, ale také dovede přinášet velké
štěstí. Neboť to je tajemství velké touhy: že trýzní a zároveň oblažuje.

(Wilfrid Stinissen)

2. znamenie: Úzkosť človeka, vytrhnutého z navyknutého životného rytmu:

Duše myslí na Boha často s úzkostí a neklidem a domnívá se, že Bohu nejen neslouží, nýbrž jde
dokonce zpátky, nebo vůbec nepociťuje radost z nebeských věcí.

(Ján z Kríža)

Stratili sme svoju istotu. Naša cesta pred nami je neznáma a zahalená.

Všechny tyto pocity jsou v podstatě důsledkem velkého omylu, neboť člověk si - více či méně
nevědomě - představoval, že svatost, vyšší stupeň modlitby, kontemplace, či jak to nazveme, spočívá
v prodloužení radosti z modlitby, jakou již předtím zažil. Ve skutečnosti zde není žádná souvislost:
jde o dva rozdílné světy a mezi nimi je přelom. Musíme opustit svou vlast a svůj dům a vydat se do
temné noci, jak to Jan krásně vyjadřuje ve své básni: opustit svůj starý, milovaný a míruplný
domov. A pak tápat ve tmě. Nevyhnutelně nás zachvátí úzkost! Starý svět jsme opustili, byli nuceni
opustit, a ten nový jsme ještě neobjevili. Jako Kolumbus, plující mezi dvěma světy, každým dnem
úzkostnější a bezradnější ... až konečně nový svět vyvstane v dálce jako slabý proužek vytoužené
země. Ale my jsme ještě tak daleko nedorazili.

(Wilfrid Stinissen)

3. znamenie: Už nedokážeme rozjímať a meditovať
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Třetí znamení, které nám pomáhá poznat očistu smyslů, jak o tom byla řeč výše, spočívá v tom, že
už nedokážeme meditovat15 ani uvažovat jako předtím pomocí představivosti, ať se namáháme
sebevíc.

(Ján z Kríža)

Jan od Kříže rozumí meditací každou formu vnitřní modlitby, která předchází kontemplaci.
Meditace tedy nemusí nutně znamenat myšlenkovou činnost, která se chce něčeho dopátrat, nýbrž
meditací se rozumí každá forma modlitby, kdy přecházíme od jednoho tématu k druhému: jak jdou
za sebou myšlenky, slova, city. I láskyplný rozhovor s Ježíšem spadá do „meditace“. Jenže nyní je
takový rozhovor pomocí slov nemožný. Kráčíš ulicí, vejdeš do kostela. Chceš něco říci Ježíšovi, ale
slova ti odumřou na rtech. Sedíš němě před svatostánkem jako před zdí. Jdeš domů, vezmeš do ruky
knihu o modlitbě, protože se nechceš vzdát. V knize je napsáno, že modlitba je věc nesmírně
snadná: prostě máš zcela otevřít Ježíšovi srdce, svěřit mu své radosti i strasti, vyprávět mu o
běžných událostech všedního života... Zkusíš to tedy nanovo. Ale jakmile se znovu octneš před
svatostánkem, opět všechno zčerná: ani slovo tě nenapadne, ani jediná myšlenka, jsi naprosto
vysílený. Pozoruhodné je, že můžeme číst knihy o Bohu, můžeme studovat vědní obory pojednávající
o něm, můžeme psát o žalmech či kázat o eucharistii. Ale od chvíle, kdy se k Bohu obracíme v druhé
osobě, kdy se začneme modlit, kdy začneme používat žalmy jako modlitební texty, ze slov se vytrácí
význam.

(Wilfrid Stinissen)

Čo v tejto situácii urobiť?

Prijať Božie pozvanie a nechať sa Bohom previesť na novú úroveň vzťahov!

3. etapa – ŽIVOT S BOHOM

Toto už je etapa kresťanská.

Tak, ako sa chlapec a dievča zosobášia a namiesto spoločného chodenia a robenia začínajú
spoločne žiť, úplne novým životom, v intenzívnej jednote nasledovania milovaného, takisto sa to
deje aj s kresťanom po 2. obrátení

Kresťanstvo spočíva práve vo vzťahu, veľmi hlbokom a intímnom vzťahu medzi
človekom a Bohom, vzťahu vskutku bytostnom:

15 Už vás nenazývam sluhami, lebo sluha nevie čo robí jeho Pán. Nazval som vás priateľmi, pretože
som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca.

(Jn 15,15)

15 Ján z Kríža pod termínom „meditácia“ má na mysli to, čo v tejto publikácii označujeme termínom „rozjímanie“.
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1 Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník. 2 On každú ratolesť, ktorá na mne neprináša
ovocie, odrezáva, a každú, ktorá ovocie prináša, čistí, aby prinášala viac ovocia. 3 Vy ste už čistí
pre slovo, ktoré som vám povedal. 4 Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ratolesť nemôže prinášať
ovocie sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne. 5 Ja som vinič, vy ste
ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť. 6

Ak niekto neostane vo mne, vyhodia ho von ako ratolesť a uschne. Potom ich pozbierajú, hodia ich
do ohňa a zhoria. 7 Ak ostanete vo mne a moje slová ostanú vo vás, proste, o čo chcete, a splní sa
vám to.

(Jn 15,1–7)

Sme pozvaní, aby sme sa z pozície sluhov presunuli do pozície nevesty. Už nie slúžiť
Bohu ako pánovi a šéfovi, ale žiť s Ním ako nevesta so Ženíchom.

Scott Peck hovorí o tejto etape ako o „mysticko – spoločenskej“ a teraz ešte lepšie
chápeme, prečo hovorí, že ňou sa vlastne všetko ešte len začína. Vstupom na túto etapu
sme sa vlastne ešte len vyšplhali na prvý schodík kresťanstva – celá cesta však ešte stojí
pred nami!

O prejavoch tejto etapy v živote kresťanského spoločenstva hovorí Hans Buob:

Ti, kdo pocítí touhu žít v naprosté vydanosti Kristu, touží také po zakoušení nového způsobu
modlitby. Už dále prostě nesnesou jen celý večer prohlaholit bujařím „aleluja!“. Zatouží po
společném mlčení. Jednotlivé stupně duchovního života se hmatatelně projeví i v celé modlitební
skupině. Člověk zatouží po chvíli spočinutí v modlitbě, bude si přát mlčení. … V dobré modlitební
skupině je nezbytné znát jednotlivé duchovní stupně modlitby, být si sebou navzájem jisti a přijímat
jeden druhého tak, aby mohl ten. kdo se právě dnes modlí mlčky, svým mlčením hluboce přispět.
Možná to opravdu bude jen jeden jediný člověk, zatímco ostatní celý večer radostně „projuchají".
Budeme vnitřně vedení k mlčenlivému naslouchání. Stále častěji se budou objevovat tiché pomlky –
podle organického růstu duchovního života.

(Hans Buob)

Podobne to funguje aj v živote a konaní jednotlivca. V tejto etape možno budeme konať
o niečo menej, možno zredukujeme naše aktivity – a rozmnožíme čas modlitby, ktorá sa
stane viac meditatívnou, je v nej viac mlčania a viac spočívania…

Charakteristické znaky etapy

Vzťah k Bohu ako k Ženíchovi, k partnerovi, k milovanému

Vzťah k Cirkvi ako k rodine veriacich, k živému spoločenstvu

Dominantná forma
modlitby

vnútorná meditatívna modlitba

Zastúpenie medzi
kresťanmi

ako šafránu… Väčšina ľudí nikdy neprejde ani Prvým
obrátením – a ďalší zase počas noci zmyslov rezignujú,
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odpadnú, alebo sa nasilu vrátia naspäť, na starozákonnú
rovinu… Vlastne sme už o tom vraveli, keď sme si rozoberali
etapy duchovného života podľa Scotta Pecka.

V Ježišovom
prípade…

Dá sa povedať, že druhé „obrátenie“ nastalo u Ježiša pri krste
v Jordáne. Od Jordánu potom Ježiš naplno prežíva túto etapu
duchovného života.

Od sebectva k láske – 3. obrátenie

Ján z Kríža o ňom hovorí ako o „noci ducha“.

Podstatou je, že doteraz sme Boha nasledovali a milovali ešte stále zištne, kvôli sebe: Boh
je nakoniec krásny, skvelý, je nám s Ním dobre, sľubuje nám odmenu v Nebi… tak prečo
by sme Ho nemilovali, že?

Skutočná láska sa však musí od tejto príťaže sebectva očistiť, inak nebude naozaj
dokonalou.

Je to podobné, ako keď sa učíme milovať nepriateľov: nie pre to, že by nám to nejako
oplácali, skôr naopak! Nakoniec ich ale dokážeme milovať, pretože sa zakotvíme v Bohu
a práve skúsenosť Božej lásky nám dáva silu a moc milovať aj zlých, nevďačných, aj tých,
ktorí nás nenávidia.

Lenže… čo ak sa nepriateľom stane sám Boh? Čo ak Boh „zatvorí kohútik“ a nechá nás
samotných a opustených – tak, ako Ježiša na kríži?

Potom nastáva kríza, v ktorej sa musíme rozhodnúť, či budeme Boha milovať aj napriek
tomu. Či urobíme to isté, čo urobila sv. Terézia Avilská, keď povedala, že aj keby naozaj
mala byť naveky v Pekle, aj tam bude Boha milovať. Už nie pre spásu, pre oblažovanie,…
ale pre Boha samotného.

A práve týmto očisťovaním je noc duše Jána z Kríža. Jej zmyslom je doviesť lásku
k Bohu k dokonalosti, milovať Boha už nie pre odmenu, ani pre Božie dary, ani pre
nič podobné, ale milovať Boha čisto pre Boha – bez ohľadu na odmenu, či ne-
odmenu…

Spomíname si na etapy vývoja komunity? Na etapu chaosu, v ktorej sme museli odumierať
svojmu sebectvu, aby sa mohla zrodiť skutočná láska, ktorá miluje toho druhého takého, aký je?
Touto etapou očistenia prechádza každé spoločenstvo – aj manželské. Musí prísť chvíľa, keď sa
manželia rozhádajú, keď ich potláčané a nepriznané sebectvá vystúpia na povrch a narazia na
seba. A potom, na druhej strane tejto agónie, musí dôjsť k onomu afiémi, odpusteniu –
prepusteniu toho druhého na slobodu – aby sa mohla zrodiť skutočná komunita láska, založená
nie na požiadavkách, ale na darovaní sa. Je úplne samozrejmé, že to platí aj o komunite
s Bohom. A aj keď Boh miluje dokonalo, človek má k tejto dokonalosti ďaleko. Snaží sa
podriadiť si Boha, manipulovať Ním, v očiach má vidinu odmeny – a keď sa odmena nekoná,
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keď Boh „zatvorí kohútik“, sme sklamaní, zronení, možno sa na Boha hneváme, možno
prepadáme zúfalstvu… a nakoniec aj my musíme Bohu odpustiť v zmysle slova afiémi: stiahnuť
svoje nároky voči Nemu, prijať a milovať Boha takého, aký je…

Ján z Kríža podotýka, že je to obdobie, kedy sa Boh doslova „vlamuje“ do duše človeka
a napĺňa ju svetlom tak oslepujúcim, že človeku sprvu pripadá ako temnota. Človek v tejto
fáze veľmi jasne spoznáva svoju zlobu a hriešnosť, tam preč sú tie časy, keď vravieval:
„Nikoho som nezabil, nikoho neokradol, modliť sa modlím, dom kostola chodím…“ Teraz
vie, že je hriešnik. Veľký hriešnik. Ošklivý a bridí sa sám sebe – a je presvedčený, že
Bohu sa musí bridiť rovnako. Pretože Boh mu odňal útechy a mystické zážitky, napadá ho,
že ho Boh zavrhol, že ho zhnusene opustil a ponechal svojmu osudu.

To je presne ten okamih, kedy človek volá spoločne s Ježišom:

46 Okolo tretej hodiny zvolal Ježiš mocným hlasom: „Eli, Eli, lema sabakthani?“, čo znamená:
„Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“

(Mt 27,46)

Ježiš sám nemal hriechu – ale vzal na seba naše hriechy a preto prešiel celou cestou
hriešnika ako ktorýkoľvek z nás. Aj On prešiel svojou nocou duše!

Možno je zaujímavé spomenúť v tejto chvíli štádiá umierania, ako ich vo svojom výskume
definovala Elisabeth Kübler-Rossová. Táto švajčiarska psychologička zistila, že keď človek
narazí na veľký problém – a hroziaca smrť. nevyliečiteľná choroba, je v mysli väčšiny ľudí
obrovským problémom – prechádza istými štádiami: Najprv ODMIETA správu o blížiacej sa
smrti: „To ste sa asi zmýlili! Asi ste zle merali! Urobte to ešte raz! To nie je možné!“ Keď to
nepomôže, nastúpi HNEV: „To mi len tak hovoríte, že zomieram? Len tak? To ani prstom
nepohnete? Čo ste to za lekárov? Nehanbíte sa?“ Lenže lekári iba bezradne mykajú plecami,
pretože sú v tomto okamihu bezmocní. Nastupuje fáza VYJEDNÁVANIA: „No dobre. Pozrite
sa. Mám peniaze. Zaplatím, čo bude treba. Urobím, čo sa bude dať. Tak s tým niečo urobte!
Prosím!“ Lenže urobiť sa nedá nič. A tak nastupuje DEPRESIA, zúfalstvo: „Je koniec. Nič sa
nedá robiť. Som mŕtvy muž…“ Ak sa ale dokážeme cez toto štádium dostať, prichádza posledná,
konštruktívna fáza premeny: PRIJATIE: „Dobre. Zmieram. Čo to pre môj život znamená? Čo by
som vlastne mal teraz urobiť? Kam vlastne smerujem?“ A vtedy sa z umierania stáva niečo
pozitívne, posledný stupeň transformácie človeka. Ale, ako podotýka Kübler-Rossová, veľa ľudí
až sem nedospeje. Väčšina.

Platí to, samozrejme, aj o iných nepríjemných veciach. Ak nás napríklad niekto obviní z niečoho,
čo si nepriznávame – napríklad zo sebectva, z pýchy, z neférovosti – tak reagujeme presne v tejto
postupnosti: „Blbosť, to nie je pravda!“ – „Čo my ti máš čo vyčítať? Ty máš najmenej čo
hovoriť!“ – „No dobre, tak teda pre vás niečo urobím, len s tým už prestaň, lezieš my s tým na
nervy!“  –  „Tak fajn.  Som sebecký.  Áno,  som!  Čo má teraz  robiť?  Obesiť sa?  Skočiť z  mosta?
Som zlý, som podlý, nie je vo mne nič dobré… Spokojný?“ – a nakoniec: „Dobre, mám problém.
Čo by si mi poradil, aby som ho vyriešil?“. Lenže znovu je tu tá istá otázka: kto dospeje vo
vývoji až tak ďaleko? A kto má priateľa, ktorý na svojej kritike trvá aj napriek hnevu, aj napriek
vyjednávaniu a dokáže pomôcť previesť aj cez údolie zúfalstva a depresie?

Je pravdepodobné, že počas noci duše – a v krízach s Bohom všeobecne – budeme
podliehať aj vo vzťahu k Bohu tej istej schéme. Problémom môže byť, že si svoj hnev voči
Bohu vôbec nepripustíme – sme predsa kresťania a hnevať sa na Boha… no to predsa
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nepripadá ani len v úvahu! Nikdy! Takže v praxi sa voči Bohu málokedy pohneme cez
prvé štádium ďalej. Čo však ale skrývame? Vari Boh o našom hneve nevie? Ukrývame ho
nie kvôli Bohu, ale zo strachu – a možno z pýchy…

Cestou z noci duše von teda môže byť ochota nič neskrývať. Prejsť štádiom hnevu
(vynadať Bohu – znie to divne, ale veci znalí ľudia vravia, že je to na ceste života
s Bohom niečo nevyhnutné, že ak sme to ešte neurobili, tak vlastne ešte žiaden vzťah
nemáme – podobne ako manželia, ktorí sa ešte nikdy nepohádali, isto nie sú dalej, než
v povrchnej pseudokomunite), vyjednávania, ponoriť sa do zúfalstva (je to noc duše, nie?)
– a nakoniec sa z milosti Boha vynoriť na strane druhej!

4. etapa – DOKONALOSŤ

Alebo, slovami Jána z Kríža a jeho obrazu, v ktorom opisuje duchovný rast ako
symbolický výstup na horu Karmel: „Ustavičná hostina na vrchole Karmelu“

Tu je dokonalosť. Tu môžeme s Ježišom povedať: „Dokonané je!“

Rovnosť v nerovnosti

Výsledný stav nesie všetky znaky vzťahu bohatého Ženícha a pozdvihnutej nevesty:

Predstavte si chudobnú nevestu, ktorá sa zamiluje do milionára, vezmú sa a začnú spoločne žiť.
Na jednej strane je tu nerovnosť, pretože on dáva všetko a ona takmer nič: žijú v jeho dome,
z jeho peňazí, ona prijíma jeho meno a jeho postavenie. Napriek tomu sú si ale rovní, pretože ako
on, tak aj ona sa jeden druhému darujú v úplnej láske.

Alebo ešte názornejšie: predstavte si miliardára a bezdomovca, ktorí sa rozhodnú založiť
spoločný podnik. Miliardár do neho vloží dvadsať miliárd, bezdomovec dvadsať korún. V tomto
je medzi nimi obrovská nerovnosť a môžeme rovno povedať, že bezdomovec vlastne nedáva nič,
jeho dvadsať korún je smiešne málo a na celý podnik nemajú najmenší vplyv. Na druhej strane –
práve vďaka ním sa stáva bezdomovec partnerom miliardára a v tomto je rovnosť medzi nimi,
skutočné partnerstvo, že totiž jeden i druhý darovali a vložili do spoločného diela všetko, čo mali.

Myslím, že rovnako je to aj medzi človekom a Bohom.

Na jednej strane Boh je ten, ktorý dáva a ktorý pozdvihuje človeka. Ako hovorí Pavol:

7 Veď kto ti dáva vyniknúť?! Čo máš, čo si nedostal? A keď si dostal, čo sa chvasceš, akoby si nebol
dostal?

(1 Kor 4,7)

Z tohto pohľadu je teda spása a Nebo jednostranný dar Ženícha, ktorý pozdvihuje
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a obdarováva svoju nevestu.

Na druhej strane ale partnerstvo Ženícha a nevesty je skutočné partnerstvo. Preto je
potrebné – aj keď je to vlastne nepotrebné… – aby nevesta rovnako darovala všetko, aby
vložila svoju „dvacku“ do spoločného „podniku“. Ak by sa nevesta nedarovala úplne a
celá svojmu Ženíchovi, nebola by viac nevestou, ale iba žobrákom, otrokom, ktorý sa
nechá obdarovávať svojim bohatým pánom a príjme od neho almužnu. Prestala by byť
partnerkou. Dostala by sa na tú úroveň, o ktorej hovorí Ježiš:

35 A otrok neostáva v dome navždy; navždy ostáva syn.

(Jn 8,35)

Nebo ale spočíva v partnerstve lásky, v istej rovnosti, ku ktorej nás pozýva Ježiš, keď
hovorí:

15 Už vás nenazývam sluhami, lebo sluha nevie čo robí jeho Pán. Nazval som vás priateľmi, pretože
som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca.

(Jn 15,15)

Táto rovnosť sa odohráva práve v rovnosti darovania sa v láske. Na jednej strane naozaj
nemožno porovnať lásku Boha, ktorý sa obetuje kvôli človekovi, pričom sám z toho nemá
nič, okrem utrpenia a bolesti; a lásku človeka, ktorý sa obetuje pre svojho Boha a je za to
zbožštený a pozdvihnutý. Ale predsa istá rovnosť v tom je: jeden i druhý, Ženích
i nevesta, Boh i človek, darovali a obetovali jeden za druhého všetko. A práve na
tomto „všetko“ sa zakladá synovstvo i partnerstvo Neba. Preto Ježiš kladie na toto
„všetko“ obrovský dôraz:

44 Nebeské kráľovstvo sa podobá pokladu ukrytému v poli. Keď ho človek nájde, skryje ho a od
radosti z neho ide, predá všetko, čo má, a pole kúpi. 45 Nebeské kráľovstvo sa podobá aj kupcovi,
ktorý hľadá vzácne perly. 46 Keď nájde veľmi cennú perlu, ide, predá všetko, čo má, a kúpi ju.

(Mt 13,44–46)

Choď, predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj
ma!

(Mk 10,21)

25 Išli s ním veľké zástupy. Tu sa obrátil a povedal im: 26 „Ak niekto prichádza ku mne a nemá v
nenávisti svojho otca, matku, ženu, deti, bratov, sestry, ba aj svoj život, nemôže byť mojím
učeníkom. 27 A kto ide za mnou a nenesie svoj kríž, nemôže byť mojím učeníkom. … ani jeden z vás,
ak sa nezriekne všetkého, čo má, nemôže byť mojím učeníkom.

(Lk 14,25–27.33)
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Nezáleží pritom na tom, koľko toho je, či veľa, alebo málo. Dôležité je to „všetko“:

41 Potom si sadol oproti chrámovej pokladnici a pozeral sa, ako ľud hádže peniaze do pokladnice.
Viacerí boháči hádzali mnoho. 42 Prišla aj istá chudobná vdova a vhodila dve drobné mince čo je
kvadrans. 43 Zavolal svojich učeníkov a povedal im: „Veru, hovorím vám: Táto chudobná vdova
vhodila viac ako všetci, čo hádzali do pokladnice. 44 Lebo všetci dávali zo svojho nadbytku, ale ona
pri svojej chudobe dala všetko, čo mala, celé svoje živobytie.“

(Mk 12,41–44)

Cieľom posledného obrátenia je dospieť k tejto dokonalosti lásky:

· ČLOVEK DÁVA VŠETKO, čo má, bez miery a bez obmedzenia. Už sa
nepýta: „A čo ostane mne?“, pretože miluje až do krajnosti a preto dáva, ba
viac, obetuje sa úplne, do krajnosti, presne ako Ježiš Kristus pred ním.

· DÁVA Z LÁSKY a aj v tomto sa pripodobňuje Bohu. Na okamih stráca
svoju nádej, na okamih vízia odmeny mizne – a človek, podporený milosťou
Boha (ktorú si ale v tom okamihu len ťažko uvedomuje, naopak, cíti sa
Bohom opustený) sa rozhoduje napriek tomu obetovať Bohu: už nie pre
odmenu, ale len tak, z lásky…

A keď toto nastane, je dielo spásy človeka dokonané.

Charakteristické znaky etapy

Vzťah k Bohu Bytostná jednota dokonalej lásky, spočinutie v Bohu

Vzťah k Cirkvi … čo k tomu dodať? Láskyplný…

Dominantná forma
modlitby

kontemplatívna modlitba – nazeranie na tvár Boha

Zastúpenie medzi
kresťanmi

… ???

V Ježišovom
prípade…

Noc duše naplno v Ježišovom živote vypukla v Getsemanoch.
Skončila sa na kríži, s výkrikom: „Dokonané je!“ Potom bolo
už len vzkriesenie, slávne, majestátne, plné Svetla…
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Medové týždne a agónia znovuzrodenia

Z trochu iného pohľadu by sme si mohli tento istý duchovný vývoj znázorniť ako prienik
dvoch životov: života Boha a života človeka.

Každý žije svoj vlastný život

Toto je stav na začiatku, pred 1. obrátením. Človek si žije svoj vlastný život a o Boha sa
veľmi nestará. Ak sa k Nemu aj modlí a chodí do kostola, robí to v záujme svojho života,
zaujímajú ho dary Boha, nie Boh samotný.

Boží život a Boh samotný tak je niečo, čo prebieha úplne mimo jeho vlastného života.

Boh vstupuje do života človeka

To sa deje po 1. obrátení. Do života človeka vstupuje Boh – a je to úžasné!

Z pohľadu človeka sú toto „medové týždne“. Boh totiž v živote človeka koná mocne
a nádherne. Je to ozvena toho, čo počujeme o Ježišovi Kristovi:

5 Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa
hlása evanjelium.

(Mt 11,5)

Boh prichádza ako nejaký bohatý strýčko z Ameriky k svojmu chudobnému synovcovi,
aby s peňaženkou plnou dolárov vniesol do jeho života niečo nezvyčajné, úžasné,
zázračné. Nejako takto Boh vstupuje do nášho života a práve z tejto fázy pochádzajú
tradičné svedectvá „znovuzrodených kresťanov“:

Jeden z pastorů řekl: „Cítili jsme Boha působit v něžném tichu Božího pomazání." Jiný pastor řekl:
„Hmatatelným způsobem jsme prožili Boží lásku." Jiný řekl: „Zakusili jsme opravdové duchovní
probuzení a obnovu zlomených životů." - „Byla patrná Boží přítomnost skrze Ducha." Nevěřící
volali: „Pane, kde jsi? Chceme tě poznat." Bratři, kteří spolu léta nemluvili, prosili o odpuštění.
Manželské páry s vážnými problémy ve svém vztahu padly pod Boží moc a plakaly a usilovaly o
odpuštění. Vzpurní synové a dcery se rozhodli smířit se s rodiči a vrátit se ke Kristu. Jedním z
výsledků byla obrovská zlomenost. Pastoři cítili silnou touhu trávit čas společně. Lidé padali pod
mocí Ducha svatého a Kristus je proměňoval. To se dělo ve Španělsku.

(Claudio Freidzon, Duchu Svatý, hladovím po Tobě)

V skutočnosti však znovuzrodenie ešte len príde. Stane sa tak vtedy, keď sa situácia
obráti!
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Človek vstupuje do života Boha

Nakoniec sa ale „strýčko“ vráti späť do Ameriky – ostane po ňom ale letenka na stole a
pozvánka, aby sme nechali všetko tak a nasledovali ho.

Presne toto robí Boh. Táto dynamika pozvania sa začína 2. obrátením – Nocou zmyslov.
Boh nás začína vťahovať do svojho života, začína nás pozývať za sebou, pretože cieľom
je, aby sme žili život Boha.

Teraz je to už nie Boh, kto vstupuje do nášho života a koná v ňom znamenia a veľké činy.
Sme to my, kto začíname vstupovať do života Boha – a to znamená premieňať sa.

Keď Boh vstupoval do nášho života, nebolo cieľom, aby sa premenil na rovnakého
bezmocného človeka, ako sme my. Naopak, chceli sme, aby v našom živote bol a konal
ako mocný a milujúci Boh. Lenže teraz vstupujeme my do „Ríše Boha“, do Božieho života
– a cieľom nie je, aby sme tam plávali ako kvapka oleja v oceáne živej vody. Cieľom je,
aby sme sa my sami premenili na živú vodu, aby sme sa zbožštili a stali podobnými
Bohu.

Začína sa agónia znovuzrodenia, pretože znovuzrodenie vyžaduje, aby sme sa znova
narodili:

3 Ježiš mu odpovedal: „Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí zhora, nemôže uzrieť Božie
kráľovstvo.“ 4 Nikodém mu vravel: „Ako sa môže človek narodiť, keď je už starý? Azda môže druhý
raz vojsť do lona svojej matky a narodiť sa?“ 5 Ježiš odpovedal: „Veru, veru, hovorím ti: Ak sa
niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. 6 Čo sa narodilo z tela, je
telo, a čo sa narodilo z Ducha, je duch.

(Jn 3,3–6)

Kým sa ale narodíme znovu z Ducha, musíme najprv zomrieť tomu, čím sme boli
doteraz – preto Biblia o úlohe Ducha v našom živote hovorí:

12 A tak, bratia, sme dlžníkmi, ale nie telu, aby sme museli žiť podľa tela. 13 Lebo ak budete žiť
podľa tela, zomriete. Ale ak Duchom umŕtvujete skutky tela, budete žiť.

(Rim 8,12n)

Toto umŕtvovanie vrcholí počas Noci zmyslov, krízy na prahu 3. obrátenia. Tam
zomierame posledným, ale súčasne najhlbším zvyškom nášho starého ja. Svedectvá ľudí,
ktorí touto cestou prešli pred nami, hovoria o skutočnej agónii. Tak, ako sa Ježiš potil
krvou v Getsemanoch, ako zápasil v agónii na kríži, presne týmto istým prechádza v tejto
Noci každý, kto naplnil Jeho slová:

Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. 25 Lebo kto by si chcel
život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho.

(Mt 16,24n)
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Sám Ježiš, tesne pred touto poslednou agóniou Getseman, hovorí jasne a nekompromisne:

3 Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde
som ja. 4 A cestu, kam idem, poznáte.“ 5 Tomáš mu povedal: „Pane, nevieme, kam ideš. Akože
môžeme poznať cestu?!“ 6 Ježiš mu odpovedal: „Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k
Otcovi, iba cezo mňa.

(Jn 14,3–6)

Často sa stretáme s tým, že ľudia – i kňazi, kazatelia, evanjelizátori – ohlasujú iba
tieto „medové týždne“. Ohlasujú Boha, ktorý uzdravuje. Zvestujú, že s Bohom budeme
žiť šťastne, úspešne, Boh nás uzdraví z každej choroby a oslobodí od každého utrpenia,
budeme bohatí, zdraví,… jednoducho, úžasná vízia. Pritom ale mlčia o požiadavke kríža,
o ktorej Ježiš hovorí veľmi vážne.

Keď potom príde na týchto ľudí začiatok krízy znovuzrodenia, sú zmätení, sklamaní,
pýtajú sa: prečo sa dobrým ľuďom dejú zlé veci? Prečo dobrí a zbožní ľudia zrazu trpia?
Prečo sa cítime, akoby sa Boh stiahol, akoby nás opúšťal, nechával samotných? A pritom
zabúdajú na slová samotného Ježiša: „Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“ (Mk
15,34). Nakoniec sa sklamane stiahnu a začínajú hľadať, ako by sa mohli vrátiť naspäť, do
medových týždňov. Ján z Kríža o tom hovorí:

„Zde je nutno uvést důvody, proč tak málo duší dospěje k vyššímu stádiu dokonalosti ve spojení s
Bohem. Musíme chápat, že to není proto, že by Bůh chtěl, aby takovýchto povznesených duší bylo
jen málo. Naopak, Bůh si přeje, abychom všichni byli dokonalí. Nachází však jen málo lidských
nádob, které jsou schopny projít takovou pokročilou a důkladnou procedurou.“

(Ján z Kríža, Plamen lásky žhavé, II, 27, 28).

Avšak – nehovoril o tomto istom už Ježiš?

21 Brat vydá na smrť brata a otec dieťa. Deti povstanú proti rodičom a pripravia ich o život. 22

Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale kto vytrvá do konca, bude spasený.

(Mt 10,21n)

Ježiš nesľuboval šťastie, pohodu, bohatstvo a úspech. Ježiš sľuboval agóniu utrpenia,
prenasledovania, obety. A tvrdil, že len ten, kto prejde týmto očistným ohňom utrpenia až
do konca, len ten bude spasený. Preto píše aj Pavol slová, na ktoré by sme možno často
najradšej zabudli:

17 Ale ak sme deti, sme aj dedičia: Boží dedičia a Kristovi spoludedičia; pravda, ak s ním trpíme,
aby sme s ním boli aj oslávení. 18 A myslím, že utrpenia tohoto času nie sú hodny porovnávania s
budúcou slávou, ktorá sa na nás má zjaviť.

(Rim 8,17n)

Bez utrpenia s Ježišom niet ani oslávenia s Ježišom. Je na to viac dôvodov, prečo to musí
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byť takto a hlavný je práve tento: bez ohňa očisťovania niet dokonalosti, ani dokonalej
lásky – a niet ani Božieho života!
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Vývoj života
v spoločenstve kresťanov

Iste neprekvapuje, že podobne ako rastie a rozvíja sa život s Bohom, rastie a rozvíja sa aj
život kresťanského spoločenstva.

Prv, než si povieme, ako funguje kresťanské spoločenstvo, povedzme si najprv niečo
o tom, ako vôbec funguje bežné profánne spoločenstvo. Sprievodcom nám bude jeden
z najväčších odborníkov na psychológiu komunít, Dr. Scott Peck.

Dve súperiace túžby

Pri vývoji vzťahov v akejkoľvek skupine, ktorú ľudia vytvárajú – tím, farské stretko,
manželstvo, klub, skautská družina,… – hrajú svoju rolu dve protichodné túžby, ktoré sme
už spomínali:

Potreba dôležitosti a strach

Túžba a potreba po ocenení, po pocite hodnoty, ceny, pocite toho, že sme vzácni, že niečo
znamenáme.

Dosahuje sa spravidla výnimočnosťou v porovnaní s inými ľuďmi a to tým, že ich nejakým
spôsobom prekonáme:

· SLÁVOU – sme úspešnejší, šikovnejší, krajší, múdrejší, duchaplnejší,…
než ostatní a preto sme uznávaní, obdivovaní, dokonca oslavovaní či
uctievaní, máme vážnosť,…

· MOCOU – máme moc nad inými, sú na nás závislí, máme autoritu, vplyv,
postavenie, moc,…
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· PENIAZMI – sú totiž úplne zvláštnym prostriedkom na dosahovanie
jedného i druhého. Môžeme sa predvádzať drahými vecami (sláva), alebo
využívať peniaze na to, aby sme získali vodcovské postavenie v parte
a podobne.

Preto vzťahy medzi ľuďmi sú poznačené konkurenciou a vzájomným zápasom:

· SNAHOU VYVÝŠIŤ A PRESADIŤ SEBA – prekonanie iných v kariére,
v bitke, v športe, v úspechoch, presadiť seba a svoje názory v diskusii,
hádkach, v politike,…

· SNAHOU PONÍŽIŤ INÝCH – preto ohovárame, kritizujeme, vysmievame
sa, sme ironickí, rýpeme do iných, ponižujeme,…

S týmto postojom je spojený aj STRACH z toho, že nás niekto predbehne, porazí, alebo že
nám ublíži, poníži nás, vysmeje, zahanbí… Preto sa pred inými ľuďmi uzatvárame,
chránime si svoje súkromie, svoj vnútorný svet a starostlivo zvažujeme, čo z toho navonok
prejavíme a čo nie. V praxi na verejnosti hráme divadlo a ktovie koľko ľudí ešte nikdy
v živote ani na okamih nebolo tým, čím v skutočnosti sú!

Túžba po zjednotení

Kvôli tejto túžbe zase vytvárame partie, priateľstvá, zamilovávame sa, vstupujeme do
manželstva,…

Keď sa mladí ľudia skutočne do seba zamilujú, prežívajú tento pocit hlbokého zjednotenia.
Je tak silný – a tak veľmi po ňom túžia – že v tej chvíli si pripadajú ako v nebi, všetko
ostatné ide stranou, dokonca odkladajú stranou svoj boj a zápas o dôležitosť a sú ochotní
prinášať aj značné obete, len aby mohli tento pocit prežívať.

Ak túžba po vyniknutí a po dôležitosti skupiny a tímy spravidla rozbíja, túžba po jednote
spôsobuje, že napriek tomu vždy znova a znova skúšame vytvoriť vzťahy, ktoré by nám
dali pocit, že sme prijímaní, milovaní, že niekam patríme, že môžeme niekde spočinúť
a cítiť sa bezpečne. Ale je v tom ešte viac: túžba po hlbokom splynutí, hlbokej, bytostnej
jednote a zdieľaní sa s niekým iným.

Ozveny Boha

Obidve túžby sú ozvenou Boha v našom živote a obidve dosahujú v Bohu svoje naplnenie:

· DÔLEŽITOSŤ je naplnená v pozvaní k Božiemu synovstvu, k zbožšteniu;

· ZJEDNOTENIE je naplnené v jednote s Bohom (a s ostatnými bratmi)
v spoločenstve lásky, v kruhu Večnej Trojice.

Ak z nášho života zmizne Boh – vplyvom zablúdenia hriechu – túžby ostávajú nenaplnené
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a spôsobujú problémy, ktorým musí náš svet neustále čeliť – a neveľmi sa mu to darí…

Vývoj profánnej komunity

V tejto časti budeme slovo „komunita“ používať v zmysle skupiny ľudí, medzi ktorými sú
fungujúce komunitné vzťahy a ktorí vytvárajú hlbokú jednotu. Aj keď bežne sa hovorí
napríklad o „sídliskových komunitách“, o „miestnej komunite“ ľudí v nejakom regióne,
dokonca poznáme „komunitné granty“ a (odvodene) „komunálne služby“, v našom
prípade je komunita skupinou ľudí, ktorých spájajú vzťahy skutočnej lásky a ktorých
spoločenstvo vykazuje charakteristické znaky pravej komunity:

· Jemný pokoj, ticho, počúvanie, hlboký mier – pretože dôvod
zápasenia sa pominul.

· Akceptácia, prijímanie ostatných takých, akí sú –  bez
potreby meniť niekoho, či prispôsobovať svojim predstavám.

· Jednota v odlišnostiach, ktoré nerozdeľujú, ale obohacujú.

· Otvorenosť radosti i bolesti, hlboké zdieľanie svojho
vnútra, aj toho najskrytejšieho.

· ZRANITEĽNOSŤ – nič nezakrývame, nič nehráme, nič
nepredstierame, sme úplne otvorení, priezrační – strach z iných je
prekonaný, je preč.

· Jasný zmysel pre duchovno

· Zábavnosť, nadhľad, radostnosť

· Láskyplné „zápasenie“ v diskusiách –  cieľom  je  dobro  a
pravda, nie presadzovanie „svojho názoru“ a seba proti iným.

· Neautoritatívnosť –  komunita  sa  vedie  sama,  nie  je  v  nej
miesto pre nejakého autoritatívneho vodcu. Isto je v nej miesto
pre radcu – niekoho múdreho a rešpektovaného, ktorého radami
sa  komunita  rada  riadi  –  ale  určite  nie  pre  šéfa,  veliteľa,  či
riaditeľa, ktorý z pozície sily a autority niečo nariaďuje
a rozhoduje.

Scott Peck rozlišuje štyri etapy, ktorými každá takáto skupina prechádza:

1. etapa – PSEUDOKOMUNITA

Pseudokomunita znamená v preklade niečo ako „akobykomunita“. Niečo, čo sa navonok
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javí ako skutočné spoločenstvo, ale nie je ním. Je ním iba navonok, ale nie vo vnútri.

Je to logické: ľudia sa schádzajú preto, aby skupinu, komunitu vytvorili. Chcú byť komunitou.
Prirodzene sa preto začínajú k sebe podľa toho správať: nehádajú sa, usmievajú sa na seba, sú
k sebe pozorní, vyhýbajú sa konfliktom a hádkam… Je to ale niečo, čo vychádza z povrchu, nie
z vnútra. Oni sa vlastne na komunitu hrajú, ale ešte ňou nie sú.

Túžba po jednote:

Úprimne sa snažíme vytvoriť skutočnú a hlbokú jednotu, čo znamená:

· Byť rovnakí, bez odlišností a rozporov, mať rovnaké ciele, rovnaké
názory,...;

· Nemať medzi sebou žiadne konflikty, nehádať sa, nezápasiť, byť v hlbokej
harmónii, súzvuku...;

· Byť k sebe milí a ohľaduplní, citliví, jemní, tolerantní...

Tieto predstavy o tom, ako má komunita vyzerať, tvoria hodnotový rebríček skupiny.

Túžba po dôležitosti:

Pretože skupina má svoj vlastný rebríček hodnôt (nekonfliktnosť, rovnakosť,
ohľaduplnosť, atď.), snažíme sa ich dodržiavať a tak pôsobiť dojmom človeka na úrovni,
hodného uznanie, ak nie rovno obdivu! V mene tejto „reklamy na seba“ sme ochotní aj čo
– to pretrpieť, prehltnúť, nad všeličím zavrieť oči a povedať si: „No, nebudem sa hádať...
nech je po ich... ja ustúpim...“ a pod.

Okrem toho je náš pocit dôležitosti spojený aj s pocitom úspechu: prišli sme vytvoriť
komunitu. Ak sa nám to nepodarí, bude to neúspech, bude to znamenať, že sme neschopné
nemehlá. Tak sa teda snažme uspieť!

Strach:

Nakoniec je tu STRACH z ublíženia, strach z toho, že nás iní zhodia, vysmejú, ponížia...
Preto hráme starostlivé DIVADLO, v ktorom

· dávame navonok najavo len to, čo je dobré, pekné, atraktívne,...

· a to, čo je zlé, škaredé, slabé, za čo sa hanbíme – to ponechávame ukryté vo
vnútri.
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Znaky pseudokomunity:

· Slušnosť, zdvorilosť, kultivovanosť... – ukrývanie sa za masku bontónu,
spoločenských fráza a pod.

· Pretvárka, divadlo, neúprimnosť,...

· Povrchná diskusia o veciach – to podstatné, osobné ukrývame,
nezverejňujeme. Takže sa budeme zhovárať o počasí, o športe, možno
o politike, o veciach, ktoré robíme – ale nie o sebe!

· Neosobnosť, vyhýbanie sa „JA“, „TY“ a osobným témam všeobecne.
Používanie viet typu: „Vysoká škola je hrozná vec“ namiesto „Som úplne
vytočený z vysokej školy, pretože mi tam nejde to a to a neviem si s tým
rady“ a pod.

· Zovšeobecňovanie, nekonkrétnosť

· Vyhýbanie sa konfliktom, hádkam, nezhodám…

· Neuvedomovanie (alebo potláčanie) individuálnych odlišností a
rozdielov, snaha o rovnakosť, určitú uniformitu – sme komunita a preto by
sme mali mať rovnaké názory, pracovať rovnakým spôsobom, byť rovnakí!

2. etapa – CHAOS

Z toho, čo nás spája a čo máme spoločné dokážeme v skupine žiť pomerne dlho. Nakoniec
nás to ale omrzí... A práve vtedy sa vývoj skupiny začne znova hýbať dopredu!

Túžba po jednote:

Túžba po jednote je sklamaná, pretože pseudokomunita je vo svojej podstate povrchná
a veľmi nudná záležitosť... Na povrch vyplávali rozdiely a odlišnosti, ktoré stále
chápeme ako prekážku jednoty a navyše nás otravujú a lezú  nám  na  nervy. Už máme
toho všetkého po krk. Usilujeme sa preto všetky tieto odlišnosti a rozdiely čím skôr a s
čo najmenšou prácou a námahou vyhladiť a odstrániť!

Túžba po dôležitosti:

Sme úprimne presvedčení, že naše predstavy o tom, ako má komunita vyzerať, sú
samozrejme jediné správne. Snažíme sa preto zmeniť iných podľa našich predstáv a
názorov, vnútiť im naše predstavy a riešenia. Strach zo zlyhania nás tiež nabáda „chytiť do
rúk opraty“ a usmerniť komunitu „správnym“ (= našim) smerom.
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Strach:

Samozrejme, ostatní sa snažia robiť to isté. Začína boj, pretože keby oni presvedčili nás,
že sa mýlime, že sme mimo – tak to by znamenalo, že sme hlupáci, tupci,… a potom
zbohom naša prestíž, náš pocit dôležitosti! Strach, že nás takto porazia, spôsobuje, že sa zo
všetkých síl bránime. Kŕčovito sa držíme svojich „jediných pravých“ názorov. Diskusia sa
tak v praxi mení z hľadania pravdy na boj,  v ktorom presadzujeme seba
prostredníctvom svojich názorov a riešení.

Zdroj konfliktov

V etape chaosu sú odlišnosti zdrojom konfliktov. Odlišnosť totiž znamená okrem iného aj
to, že alebo mám pravdu (som správny, dobrý,...) JA – alebo TEN DRUHÝ. Ten, ktorý je
tým „správnym“ je zároveň tým lepším, hodnotnejším, dôležitejším,... a ten druhý je tým
„hlupáčikom“, „chudáčikom“... Preto sa snažíme vnútiť svoj model iným, zmeniť ich,
uzdraviť, polepšiť, obrátiť,... a tak si potvrdiť svoju hodnotu a správnosť. A, samozrejme,
bránime iným urobiť to isté s nami.

KOMUNITA ale stojí na prijímaní odlišností ako obohatenia –na to je však potrebné
najprv mať odvahu pochybovať o sebe, priznať si svoju omylnosť a nedokonalosť, pátrať
po pravde a poučení... čiže byť zraniteľný! Na zraniteľnosť sme však zatiaľ ešte nedozreli.

Chaos není jen stav, je to i zásadní etapa procesu, během nějž se vyvíjí komunita. V důsledku toho -
na rozdíl od pseudokomunity - prostě nezmizí, jakmile si jej skupina uvědomí. Když po období
chaosu poznamenám: „No, moc se jako komunita nechováme, co?" někdo odpoví: „To tedy ne; a je
to kvůli tomuhle.„ „Ne, je to kvůli tamtomu," řekne někdo jiný. A zase jsou ztraceni. Boj v době
chaosu je chaotický. Už není jen hlučný; je netvůrčí, nekonstruktivní. Spory, které se čas od času
objeví v pravé komunitě, jsou láskyplné a obvykle pozoruhodně tiché - ba mírumilovné - protože
jednotliví členové se poctivě snaží navzájem si naslouchat. Přesto se i v plně vyvinuté komunitě
může diskuse stát vášnivou. I tak je ale veselá a člověk cítí nad konsenzem, který bude dosažen,
upřímné vzrušení. Ne tak v chaosu. Chaos je stejně jako pseudokomunita přinejmenším nudný,
protože se členové bez ustání sváří s malým nebo žádným efektem. Není v tom milosrdnost ani
rytmus. Opravdu převažujícím pocitem pozorovatele, sledujícího skupinu ve stadiu chaosu, by
bylo zoufalství. Boj nikam nevede, ničeho se nedosáhne. Není to žádná zábava.“

(M. Scott Peck)

Znaky chaosu:

Výsledkom je obrovský chaos, naplnený zvadami, konfliktami, hnevom, v ktorom sa zo
všetkých síl snažíme zmeniť iných a kormidlovať skupinu podľa svojich predstáv a zo
všetkých síl bránime, aby sa to isté podarilo iným!

· Odlišnosti vyplávali na povrch – už ich nie je možné zakrývať, ani
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popierať – preto sa namiesto toho objavuje snaha snaha vymazať ich, zničiť,
odstrániť.

· Zameranosť na „tých druhých“ – problém je predsa úplne samozrejme v
tom, že „oni“ robia zlé veci, keby to robili „podľa nás“, tak by nebol žiaden
problém!

· Dobre mienené, ale úplne scestné pokusy zmeniť, obrátiť, či
„uzdraviť“ niekoho druhého presviedčaním a nátlakom. Keď to robíme,
sme presvedčení, že robíme správnu vec, nakoniec, vari mu nepomáhame, aby
spoznal pravdu a zanechal svoje omyly a aby tak mohol vyriešiť svoje
problémy?

· Hluk, nekreatívnosť, nekonštruktívnosť

· Formovanie podskupiniek, strán, frakcií,...

· Pokus zvládnuť chaos organizáciou a pravidlami: „Urobte to podľa
mňa...!“

· Občas volanie po autoritatívnom vodcovi

Sme v chaose – ako ďalej?

PRVÝM POKUŠENÍM je pokus vrátiť sa naspäť do pseudokomunity:  „Nehádajme
sa! Veď je toho toľko, čo máme spoločné! Aké to bolo pekné! Prečo to nedokážeme aj
naďalej?“ Ale v skutočnosti tým nič neriešime, naopak, snažíme sa riešeniu VYHNÚŤ
„Džin“ bol z fľaše vypustený, chaos je tu – a nejako ho musíme vyriešiť, alebo pred ním
utiecť...

DRUHÝM POKUŠENÍM je práve pokus UTIECŤ pred chaosom. Jednoducho sa
skupinka rozíde, družina rozpadne, manželstvo rozvedie, vzťah skončí: „Bolo to pekné, ale
už je to preč.“  „Kedysi sme si rozumeli, ale teraz sa už len hádame.“  „Vôbec ma to tam
nebaví, je to o ničom... Lezie mi to na nervy!“  Samozrejme, v skutočnosti to nie je žiadne
riešenie, je to útek pred riešením i pred problémom samotným.

TRETÍM POKUŠENÍM je snaha zvládnuť chaos ZORGANIZOVANÍM SA.
Stanovíme si pravidlá, určíme kompetencie, spôsob hlasovania, určíme „zakázané témy“,
tabu, ktoré nesmieme na stretkách otvárať... – a výsledkom je ORGANIZÁCIA. V praxi
toto riešenie využívajú firemné tímy. Tam sú totiž vzťahy vedľajšie, podstatný je výkon.
Ak sa dajú vzťahy nahradiť pravidlami, tak prečo nie? Vytvoriť pravidlá a dohodnúť sa na
nich je podstatne rýchlejšie, ľahšie a lacnejšie, než vytvárať skutočné vzťahy. Tento
spôsob často používame aj v skautingu. Je to snaha s pomocou pravidiel a disciplíny
(založil nás generál, nie?) vytvoriť disciplinovaný útvar, tím, s ktorým potom môžeme
podnikať rôzne  aktivity.  Pravdou  ale  je,  že  je  to SLEPÁ ULIČKA, pretože
ORGANIZÁCIA nie je KOMUNITA a pravidlá nie sú vzťahy. Ani cieľom skautingu nie
je niečo podnikať, ale s pomocou činnosti mladého človeka formovať – a teda nie je určite
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šťastným riešením obetovať vzťahy v mene aktivít a zaujímavého programu.

RIEŠENÍM je postúpiť na ceste ku komunite ďalej, do ďalšej etapy.

3. etapa – PRÁZDNOTA

Slovo prázdnota vyjadruje túto etapu veľmi príznačne a to hneď z dvoch dôvodov:

· Je to okamih, kedy sa vyprázdňujeme z toho, čo Scott Peck označuje ako
„bariéry komunikácie“, ktoré bránia vzniku komunity.

· A je to okamih, kedy nálada a to, čo v skupine prežívame, naozaj duní
prázdnotou, únavou, skleslosťou, pachom porážky, zlomenia sa,…

„Z chaosu vedou jen dvě cesty," vysvětlím skupině poté, co strávila spoustu času hádáním se, které
nikam nevedlo. „Jedna cesta vede k organizaci - ale organizace není nikdy komunitou. Zbývá
jediná cesta, cesta do prázdnoty a skrze prázdnotu." Častěji se stává to, že mne skupina ignoruje a
pokračuje v hádání. Pak jim po chvíli řeknu; „Podotknul jsem, že jediná cesta z chaosu ke komunitě
vede přes prázdnotu. Vás to ale zcela zřetelně vůbec nezajímá." Další hádání, nakonec se ale někdo
s jistou rozmrzelostí zeptá:„No a co ta věc s prázdnotou vlastně znamená?" To, že skupina obecně
nejeví valnou chuť vzít na vědomí mou poznámku o prázdnotě, není náhoda. Skutečnost, že
„prázdnota" je mystickým druhem slova a pojmu, není to, co je odstrašuje. Lidé jsou chytří a často
v temných hlubinách vědomí nacházejí více, než by chtěli vědět. Hned jak jsem se zmínil o
„prázdnotě", tušili, co přijde. A s jejím přijetím nijak nespěchají.Prázdnota je těžký uděl. Je to také
nejkritičtější etapa budování komunity. Je to most mezi chaosem a komunitou. Když se mne členové
komunity konečně zeptají, co jsem tou prázdnotou myslel, řeknu jim prostě, že se potřebují zbavit
bariér komunikace - že je ze sebe potřebují vyprázdnit. Transformace skupiny jednotlivců v pravou
komunitu vyžaduje od mnohých z těchto individuí podstoupení malých smrtí. Je to ale také proces
smrti skupiny, skupinového umírání. Jako by se skupina svíjela a sténala v předsmrtném zápasu.
Jednotlivci občas mluví za celou skupinu: „Jako bychom umírali. Skupina je v agónii. Můžeš nám
pomoci? Nevěděl jsem, že musíme umřít, abychom se stali komunitou.“ Všechny skupiny, kterých
jsem se účastnil, v uskutečnění či dovršení této smrti uspěly, ať už náhle či postupně. Všechny se
skrz prázdnotu - čas obětí - dostaly do komunity. To je pro lidského ducha mimořádný odkaz.
Znamená to, že za jistých okolností a při jisté úrovni znalostí pravidel jsme my – lidské bytostí – v
jistém, ale velmi opravdovém smyslu s to zemřít pro sebe navzájem.

(Scott Peck)

Bariéry komunity – komunikácie

· OČAKÁVANIA – „Malo by to vyzerať takto a takto...“

· PREDSUDKY – „No, veď čo by som aj mohol od neho chcieť, keď to je
taký ťuťko...!“

· Ideológie a NEOMYLNÉ teológie a neomylné riešenia – „Ja jediný mám
pravdu a jediná otázka teda je, či to vy ostatní uznáte, alebo sa rozhodnete
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naďalej žiť vo svoje slepote!“

· Potreba „PREROBIŤ“ ostatných na náš obraz (a tak na nich uplatňovať
svoju moc a zvyšovať svoju prestíž a dôležitosť)

· Potreba KONTROLOVAŤ beh vecí a budovať skupinu na náš obraz
a podľa našich predstáv – jednak zo strachu zo zlyhania (to by bola osobná
porážka, naša prehra), ale aj zo strachu z neznáma, z nového, netušeného...
pretože teraz už tušíme, že komunita, to je čosi úplne nové, krásne, ale
súčasne desivé, neznáme a tajomné… je to ako výprava do tmavého,
hlbokého lesa, do skutočného Tolkienovského Temného hvozdu, v ktorom
vraj žijú krásni a nesmrteľní elfovia – ale ktorý súčasne šumí temnou,
nevyslovenou hrozbou z neznáma, ktoré v sebe ukrýva!

Kríza ako komunitotvorný buldozér

Čo dokáže tieto bariéry prelomiť? Scott Peck hovorí: kríza.

Ak príde ku skutočnej kríze – zemetrasenie, hlad, zima, núdza, nebezpečenstvo života,
jednoducho spoločná katastrofa, ktorá postihla rovnako celú skupinku ľudí – tak v tej
chvíli tieto bariéry padajú. V porovnaní s pohromou, s krízou, ktorú prežívame, sú tak
malicherné, smiešne…

V čase krízy je navyše naša potreba dôležitosti potlačená potrebou prežiť. Súčasne omnoho
viac túžime po jednote, po komunite, po ľuďoch, ktorí sú s nami, s ktorými môžeme
bremeno utrpenia, strachu a námahy znášať spoločne.

Preto komunitné vzťahy úplne spontánne vznikajú v zákopoch za vojny, počas živelných
pohrôm,… Zrazu vedľa seba sedia (a bojujú o spoločné prežitie) bohatý bankár i chudák z
predmestia (predtým by sa ani nepustili do reči, taká spoločenská priepasť medzi nimi je),
obaja prišli o všetko, obaja sa plahočia jednou cestou, obaja zháňajú niečo na seba, niečo
pod zub… a cestou si zdieľajú veci, ktoré dovtedy nevyjavili ani svojej manželke, ani
kňazovi v spovednici… pomáhajú si, obetujú sa jeden pre druhého, prijímajú sa navzájom
takí, akí sú… tvoria skutočnú komunitu!

Problémom tohto mechanizmu je:

· Využívať krízu ako nástroj tvorby komunity je drastické, ale hlavne v praxi
nereálne. Nemôžete vyviesť ľudí do pralesa v Amazonii a tam ich nechať
napospas osudu len preto, aby z nich vznikla komunita.

· Navyše, keď pominie kríza, pominie aj komunita. Ostanú spomienky na
čosi krásne uprostred všetkého toho desu, ostane priateľstvo – ale už sa nikdy
nezopakuje tá hlboká jednota komunity!

Preto musíme nájsť niečo, čo by sa dalo použiť aj bežne, v praxi. Nejakú umelú krízu.
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Veľká únava ako umelo vytvorená kríza

Touto náhradou je VEĽKÁ ÚNAVA.

Veľká únava spočíva v tom, že nakoniec po všetkom tom zápasení v etape CHAOSU sme
na smrť unavení, frustrovaní, na konci zo silami... a zrazu sa lámeme, už viac nechceme
bojovať skladáme zbrane, z očí vytryskujú slzy... a bariéry padajú!

Dostať sa pri vývoji komunity až sem však vyžaduje od členov skupiny skutočnú
ZARYTOSŤ na ceste za svojim cieľom, inak to vzdajú skôr, než k tomu dôjde... Takže
zase o niečo lepšie chápeme, prečo je súčasťou manželstva aj nerozlučiteľnosť. Iba tak
totiž môžu manželia dospieť ku skutočnej komunite a zažiť jej nádheru! Preto Scott Peck
zdôrazňuje, že vernosť komunite, rozhodnutie neopustiť ju, je pre dosiahnutie stavu
komunity kľúčové.

Zápas o dôležitosť skončil porážkou

Boj o presadenie sa je v koncoch. Bojovali sme a neuspeli sme. Už nevládzeme bojovať.
Je nám to už vlastne jedno... A tak, zlomení a porazení, skladáme zbrane a priznávame
konečne vlastnú slabosť, frustrácie, komplexy, strachy – doteraz starostlivo zakrývané...

Túžba po jednote je späť

Sme zranení, znechutení, unavení, na pokraji psychických síl... Túžime už len celým
srdcom po tom, aby nás niekto objal, vzal do náručia. Túžime odhaliť svoju bolesť a
dovoliť, aby sa jej niekto nežne dotkol, pofúkal, pohladil...

Strach podľahol únave

Už nám je všetko jedno. Sme v koncoch – tak čo ešte predstierať? Je na čase priznať
porážku, priznať zlomenie sa…

4. etapa – KOMUNITA

Transformace skupiny jednotlivců v pravou komunitu vyžaduje od mnohých z těchto individuí
podstoupení malých smrtí. Je to ale také proces smrti skupiny, skupinového umírání. Během etapy
prázdnoty mým vlastním niterným pocitem často není ani tak bolest z pohledu na individua tady a
tam, podstupující malé smrti a znovuzrození, jako spíše bolest z toho, že vidím skupinu ve
smrtelných křečích. Jako by se skupina svíjela a sténala v předsmrtném zápasu. Jednotlivci občas
mluví za celou skupinu: „Jako bychom umírali. Skupina je v agónii. Můžeš nám pomoci? Nevěděl
jsem, že musíme umřít, abychom se stali komunitou." Fyzická smrt některých jedinců je rychlá a
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milosrdná, u jiných agonická a prodlužovaná. Tak je to i s emocionální kapitulací skupiny. Všechny
skupiny, kterých jsem se účastnil, v uskutečnění či dovršení této smrti uspěly, ať už náhle či
postupně. Všechny se skrz prázdnotu - čas obětí - dostaly do komunity. To je pro lidského ducha
mimořádný odkaz. Znamená to, že za jistých okolností a při jisté úrovni znalostí pravidel jsme my –
lidské bytostí - v jistém, ale velmi opravdovém smyslu s to zemřít pro sebe navzájem. Když je smrt
úplná, skupina se - oproštěná a otevřená - stává komunitou. V této závěrečné etapě se rozhostí tichý
poklid. Je to jistý druh míru. Místnost se koupe v míru. Pak o sobě tiše začíná vyprávět jedna členka
skupiny. Je velmi otevřená. Mluví o svém nejhlubším nitru. Skupina jí visí na rtech. Nikdo nevěděl,
zeje schopna takového řečnického výkonu. Když skončí, je ticho. Trvá dlouho. Dlouhé se ale nezdá.
V tomto mlčení není nepokoj. Pak se z ticha pomalu ozve další člen skupiny. I on mluví o sobě - s
hloubkou a velmi osobně. Nesnaží se onu členku uzdravit či konvertovat. Dokonce se ani nesnaží jí
odpovědět. Nemluví o ní, ale o sobě. Ostatní členové skupiny přesto nemají pocit, že by ji ignoroval.
Mají pocit, jako by si lehal vedle ní na oltář. Mlčení se vrací. Mluví třetí účastník. Možná reaguje
na to, co řekl předchozí řečník, v této odpovědi ale nenajdeme pokus o uzdravování či konvertování.
Může jít o žert, ale na ničí účet. Může to být báseň, která je vždy zázračně přiléhavá. Může to být
cokoliv jemného a laskavého, vždy je to ale dar. Pak mluví další. A jak pokračuje, je to vyjádření
velkého smutku a hoře; je tu ale také spousta smíchu a radosti. Spousty slz. Někdy slzy smutku,
někdy slzy radosti. Někdy jsou to slzy obojího zároveň. A pak se stane něco ještě podivuhodnějšího.
Přichází mimořádné kvantum uzdravení a konverzí - teď, kdy nikdo nezkouší konvertovat či
uzdravovat. A komunita se zrodila.

(M. Scott Peck)

Komunita a odlišnosti

V etape CHAOSU sú osobné odlišnosti nebezpečné, pretože sú príčinou konfliktov.
„Zmyslom“ týchto konfliktov je presadzovanie sa jednotlivých členom skupiny na úkor
iných. Členovia skupiny si tak upevňujú svoj pocit dôležitosti: „Som dôležitý (vzácny,
múdry,  lepší,...)  vtedy,  ak  iných  presvedčím  o  svojom.“  Aj  preto  sa  v  chaose  snažíme
rozdiely vyhladiť a postaviť komunitu na nerozdielnosti, rovnakosti, čiže uniformite –
ktorej vzorom sme MY, samozrejme...

V etape KOMUNITY sa však už tento motív konfliktov stratil a s ním aj konflikty
samotné. Boj chaosu ustal. rozdielnosti zrazu nie sú hrozbou a nebezpečenstvom, naopak,
stávajú sa vzácnym zdrojom obohatenia!

Komunita – nestabilita a jej ďalšie prehlbovanie

Komunita nie je úplne stabilná. Akonáhle sa totiž trochu „zotavíme“ z únavy prázdnoty,
pokušenie chaosu je znova späť.

Preto niektoré komunity po čase prirodzene zanikajú – a tie, ktoré ostávajú, musia tomuto
pokušeniu vždy znova a znova čeliť. Je to vlastne akoby pohyb po špirále:

· čím dlhšie komunitu tvoríme,

· tým hlbšie a skrytejšie bariéry sa objavujú,
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· tým hlbšia a intenzívnejšia je prázdnota a jej zápas o ich odstránenie

· a tým viac sa sama komunita prehlbuje a zintenzívňuje

Takže na druhej strane je tento pokračujúci zápas veľmi užitočný, pretože umožňuje,
aby sa komunita stále viac prehlbovala. Spočiatku povrchná komunita sa tak postupne
mení na skutočnú hlbokú a bytostnú jednotu.

Presne na tento fakt naráža Scott Peck, keď hovorí:

Úkolem komunity může také být obtížné rozhodnutí, které má určit, zda vydrží, či nikoliv. Toto
rozhodnutí by se nemělo uspěchat. Rozradostněni mohou členové učinit rozhodnutí, o němž
zakrátko zjistí, že je nebudou moci splnit. Důsledky vytvoření dlouhodobé komunity jsou
dalekosáhlé a neměly by být brány na lehkou váhu. Pokud se komunita - nebo její část - rozhodne
pokračovat, vyvstane před ní nespočet nových úkolů. Pokračování komunity si vynucuje mnoho
zásadních rozhodnutí, která musí být učiněna v rozsáhlém časovém úseku. Během tohoto procesu
komunita často upadne zpět do chaosu nebo dokonce pseudokomunity. Znova a znova bude muset
podstoupit agonické úsilí oprošťování se. Mnoho skupin selže. Mnoho konventů a řádů o sobě mluví
jako o komunitách, přestože dávno předtím dopustily, aby se z nich staly zkostnatělé autoritářské
organizace. I když mohou i nadále plnit ve společnosti užitečnou roli, dělají tak neradostně a nejsou
pro své členy „bezpečným místem“. Zapomněly, že přetrvat jako opravdová komunita by mělo být
primárním úkolem, převyšujícím všechny ostatní.

(M. Scott Peck)

Špecifiká kresťanskej komunity

Naplnenie namiesto únavy

Toto je hlavný rozdiel. Kresťan je človek, ktorého túžba po dôležitosti je naplnená zo
strany Boha. Vie, že je nekonečne vzácny, nekonečne milovaný – a to bez ohľadu na to,
aký je. A bez ohľadu na to, čo si o ňom myslí jeho okolie.

Existuje o tom jeden krásny príbeh z púšte:

„Jeden bratr přišel k egyptskému Otci Makariovi a řekl mu: „Otče, řekni mi jedno! Jak mohu
dosáhnout spásy?" Stařec ho poučil: „Jdi k hrobům a vysmívej se mrtvým!" Bratr tam tedy šel,
vysmíval se a házel kamením. Pak se vrátil a podal Otci zprávu. Ten se ho zeptal: „A oni ti neřekli
nic?" Odpověděl: „Nic." Tu mu řekl stařec: „Jdi tam zítra opět a chval je!" Bratr tam šel a chválil
je: „Apoštolové, světci, spravedliví!" ...I přišel ke starci zpět a řekl: „Chválil jsem je!" A on se
zeptal: „Nic ti neodpověděli?" Bratr odpověděl: „Nic." Tu ho stařec poučil: „Ty víš, jak jsi je
zhanobil, a neodpověděli ti a jak jsi je velebil a oni ti neřekli nic. Takový musíš být i ty, chceš-li
dosáhnout spásy. Buď mrtvolou a nedbej ani na lidské bezpráví, ani na lidskou chválu jako mrtví a
budeš spasen!"“
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(Apoftegmata 476)

Toto nie je príbeh o askéze,  ale  o naplnení! Človek, naplnený Božou láskou, sa stáva
slobodným od mechanizmov moci, slávy, či peňazí. Jeho hodnota je zakotvená niekde
úplne inde.

Preto aj kresťanské komunity stoja na tejto skúsenosti. Naozaj je veľmi ťažké predstaviť
si, aké bariéry komunikácie by sa mohli objavovať u ľudí, ktorí netúžia po moci, netúžia
po sláve, netúžia ani po peniazoch, nemajú najmenší záujem presadzovať sa, naopak, ich
srdce je naplnené Božou láskou a túžia touto láskou milovať ostatných ľudí.

Napriek tomu vývoj jestvuje

Na druhej strane, nedá sa očakávať, že medzi kresťanmi okamžite vznikne komunita. Teda
– vznikla by, keby sme zhromaždili skupinku kresťanov niekde po 3. obrátení.

V praxi ale kresťania sami sú na ceste a preto ich komunita bude rovnako zaťažená
zvyškami túžob po sláve, po moci, po presadení sa. Je to dedičstvo hriechu.

Komunita kresťanov preto tiež čelí chaosu a rovnako prechádza etapou prázdnoty až ku
komunite. Rovnako postupuje po špirále stúpajúcej intenzity až ku plnosti jednoty v láske.

Rozdiel je len v tom, že tento postup je sprevádzaný duchovným rastom, rozvojom
komunity s Bohom – a namiesto únavy (alebo aspoň okrem únavy) sa na ňom podstatne
podieľa práve skúsenosť Boha, skúsenosť Božej lásky, skúsenosť naplnenia Bohom
a zakotvenosti v Ňom!

Volá sa to „odpustenie“

To, o čo v etape prázdnoty ide, sa dá veľmi trefne zhrnúť do biblického výrazu
„odpustenie“, ktoré je naozaj podstatou komunity.

Ježiš používa grécke slovo afiémi, ktoré doslovne znamená „prepustiť niekoho na slobodu“.

Hnev v podstate znamená, že ja mám voči niekomu nejaké požiadavky, vyžadujem, aby niečo
robil, nejaký bol, nejako sa správal. Trvám na nich a ak ich neplní, cítim v sebe napätie, cítim
hnev – a snažím sa tieto svoje požiadavky voči nemu presadzovať.

Odpustiť znamená, že tieto požiadavky úplne stiahnem. Prepustím toho človeka z neviditeľnej
reťaze, na ktorej som ho k sebe pútal. Vzdám sa voči nemu akejkoľvek požiadavky a nároku: či
už sa jednalo o slušné správanie, vďačnosť, pomoc pri mojej práci, čas, ktorý by mi mal
venovať… Milujem ho jednoducho takého, aký je.

Výsledkom je bezpodmienečná láska, v ktorej miluje druhého bez ohľadu na to aký je, čo
robí, ako sa správa a pod.

Takéto odpustenie je skutočne ovocím Božej Lásky. Nikde inde – okrem kresťanstva –
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nenájdeme koncept takéhoto odpustenia, o ktorom vraví Ježiš:

38 Počuli ste, že bolo povedané: „Oko za oko a zub za zub. 39 No ja vám hovorím: Neodporujte
zlému. Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nadstav mu aj druhé. 40 Tomu, kto sa chce s tebou súdiť a
vziať ti šaty nechaj aj plášť. 41 A keď ťa bude niekto nútiť, aby si s ním išiel jednu míľu, choď s ním
dve. 42 Tomu, kto ťa prosí, daj, a neodvracaj sa od toho, kto si chce od teba niečo požičať. 43 Počuli
ste, že bolo povedané: „Milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa.“ 44 Ale ja
vám hovorím: 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 5,38–48)

Dôvodom toho je fakt, že iba v Moci Ducha Svätého a nesení Božou nekonečnou
Láskou sme schopní takéhoto nadľudského výkonu!
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Duch Svätý

Finta kresťanstva

To, čo odlišuje kresťanstvo od všetkých ostatných náboženstiev, je vyjadrené v Biblii
nasledovne:

I vezmem vás z národov a pozbieram vás zo všetkých krajín a zavediem vás na vlastnú pôdu. 25

Potom budem na vás kropiť čistú vodu, že sa očistíte; od všetkých vašich škvŕn a od všetkých vašich
modiel vás očistím. 26 A dám vám nové srdce a nového ducha vložím do vás; odstránim z vášho
tela kamenné srdce a dám vám srdce z mäsa. 27 Svojho ducha vložím do vášho vnútra a SPÔSOBÍM,
ŽE BUDETE KRÁČAŤ PODĽA MOJICH NARIADENÍ, zachovávať moje výroky a plniť ich. 28 Budete
bývať v krajine, ktorú som dal vašim otcom, a budete mojím ľudom a ja budem vaším Bohom.

(Ez 36,24–28)

Nový Zákon potvrdzuje tento princíp:

12 A preto moji milovaní, ako ste vždy poslúchli, a nielen v mojej prítomnosti, ale oveľa viac teraz v
mojej neprítomnosti, s bázňou a chvením pracujte na svojej spáse. 13 Veď to Boh pôsobí vo vás, že
aj chcete aj konáte, čo sa jemu páči.

(Flp 2,12n)

A inde:

18 Lebo slovo kríža je bláznovstvom pre tých čo idú do záhuby, ale pre tých, čo sú na ceste spásy,
teda pre nás, je Božou mocou. 19 Veď je napísané: „Múdrosť múdrych zmarím a rozumnosť
rozumných zavrhnem.“ 20 Kdeže je múdry? Kde je zákonník? A kde mudrák tohto veku? Neobrátil
Boh múdrosť tohto sveta na bláznovstvo? 21 Lebo keď svet v Božej múdrosti nepoznal svojou
múdrosťou Boha, zapáčilo sa Bohu spasiť veriacich bláznovstvom ohlasovania. 22 Lebo aj Židia
žiadajú znamenia a Gréci hľadajú múdrosť 23 my však ohlasujeme ukrižovaného Krista, pre Židov
pohoršenie, pre pohanov bláznovstvo, 24 ale pre povolaných, tak Židov ako Grékov, Krista -
BOŽIU MOC a Božiu múdrosť. 25 Lebo čo je u Boha bláznivé, je múdrejšie ako ľudia, a čo je u Boha
slabé, je silnejšie ako ľudia.

(1 Kor 1,18–25)
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Ježiš dokonca s istotou a autoritatívne vyhlasuje:

4 Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak neostane na
viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne. 5 Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v
ňom, prináša veľa ovocia; lebo BEZO MŇA NEMÔŽETE NIČ UROBIŤ. 6 Ak niekto neostane vo mne,
vyhodia ho von ako ratolesť a uschne. Potom ich pozbierajú, hodia ich do ohňa a zhoria.

(Jn 15,4–6)

Otázka znie: Ako môže Boh vo mne niečo takéto spôsobovať a pritom ma
nedegradovať na ovládanú bábku, ale zachovať mi plnú, skutočnú slobodu? Ak
človek ostáva slobodný, nemôže byť ovládaný. Ak sa naopak stane človek ovládaným, už
nie je slobodný.

Toto nakoniec vidieť v prípadoch, keď človeka ovládne Diabol. Hovorí sa tomu „posadlosť“ a jej
znakom je to, že zbavuje človeka slobody a robí ho otrokom Diabla. Je jasné, že Boh nemôže
človeka posadnúť. Nemôže ho ovládať a riadiť týmto spôsobom, pretože ku spáse človeka ja
jeho sloboda naozaj nevyhnutná.

Boh volí inú stratégiu. V Biblii jestvuje jedna skromná veta, ktorá objasňuje tento spôsob
Božieho konania:

19 My milujeme, pretože on prvý miloval nás.

(1 Jn 4,19)

Božia láska nasycuje môj hlad – a ak sa hlad stratil, prečo by som mal ešte s ostatnými
ľuďmi zápasiť o naplnenie? Veď už som naplnený! Moje sebectvo sa stráca. Je vyliečené
Ježišovou Láskou! Naopak, Ježišova láska ma pozýva a pohýna k tomu, aby som sa ja sám
rozhodol odpovedať na Božiu láskou svojou láskou – a to je predsa podstata Božieho
života! Som milovaný a to mi dáva silu a odvahu rovnako milovať!

Skrze Ducha Svätého

Biblia vraví:

5 A nádej nezahanbuje, lebo Božia láska je rozliata v našich srdciach SKRZE DUCHA SVÄTÉHO,
ktorého sme dostali.

(Rim 5,5)

Táto skúsenosť Božej Lásky sa v nás rozlieva skrze Ducha Svätého. Aby sme teda mohli
prežívať túto skúsenosť, musíme byť naplnení Duchom Svätým.
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Ba viac, Duch  Svätý  je  tým  spojivom,  ktoré  spôsobuje  ako  puto  jednoty  medzi
človekom a Bohom:

15 Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. 16 A ja poprosím Otca a on vám dá iného
Tešiteľa, aby zostal s vami naveky - 17 Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, lebo ho nevidí,
ani nepozná.

(Jn 14,15–17)

11 Milovaní, keď nás Boh tak miluje, aj my sme povinní milovať jeden druhého. 12 Boha nikto nikdy
nevidel; ale keď sa milujeme navzájom; Boh ostáva v nás a jeho láska v nás je dokonalá. 13 A že
ostávame v ňom a on v nás, poznávame podľa toho, že nám dal zo svojho Ducha.

(1 Jn 4,11–13)

A do tretice – Duch Svätý je ten, kto nás skutočne premieňa na synov a dcéry Boha,
kto nás zbožšťuje:

12 A tak, bratia, sme dlžníkmi, ale nie telu, aby sme museli žiť podľa tela. 13 Lebo ak budete žiť
podľa tela, zomriete. Ale ak Duchom umŕtvujete skutky tela, budete žiť. 14 Veď všetci, ktorých
vedie Boží Duch, sú Božími synmi. 15 Lebo ste nedostali ducha otroctva, aby ste sa museli zasa
báť, ale dostali ste Ducha adoptívneho synovstva, v ktorom voláme: „Abba Otče!“ 16 Sám Duch
spolu s naším duchom dosvedčuje, že sme Božie deti.

(Rim 8,12–16)

17 Pán je Duch; a kde je Pánov Duch, tam je sloboda. 18 A my všetci s odhalenou tvárou hľadíme
ako v zrkadle na Pánovu slávu a Pánov Duch nás premieňa na taký istý, čoraz slávnejší obraz.

(2 Kor 3,17n)

Podobne sa vyjadruje aj Katechizmus:

Milosť Ducha Svätého má moc nás ospravedlniť, to znamená očistiť nás z hriechov a
sprostredkovať nám "Božiu  spravodlivosť skrze vieru v Ježiša Krista" (Rim 3,22)  a skrze krst. Ale
ak sme zomreli s Kristom, veríme, že s ním budeme aj  žiť. Veď vieme, že Kristus vzkriesený z
mŕtvych už  neumiera, smrť nad ním už nepanuje. Lebo keď zomrel,  zomrel raz navždy hriechu, ale
keď žije, žije Bohu. Tak  zmýšľajte o sebe aj vy: že ste mŕtvi hriechu a žijete  Bohu v Ježišovi
Kristovi (Rim 6,8-11).

(KKC 1987)

Mocou Ducha Svätého máme účasť na Kristovom utrpení tým,  že odumierame hriechu, a na
jeho zmŕtvychvstaní zasa tým, že  sa rodíme pre nový život; sme údmi jeho Tela, ktorým je  Cirkev,
sme výhonkami, zaštepenými do viniča, ktorým je on  sám. Len skrze Ducha máme účasť na Bohu.
Sprostredkovaním  Ducha sa stávame účastnými na Božej prirodzenosti...   Preto tí, v ktorých
prebýva Duch, sú zbožštení.

(KKC 1988)
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Preto je nadobudnutie Ducha Svätého cieľom a teda aj zmyslom kresťanstva:

Řekli ti: Jdi do kostela. Modli se k Bohu, zachovávej přikázání, konej dobro. To je cílem
křesťanského života. Nemluvili s tebou, jak se patří. A tedy já, ubohý Serafím, ti vyložím, jaký je ve
skutečnosti cíl křesťanského života. Modlitba, půst, bdění a jiné skutky křesťana, i když jsou samy o
sobě vynikající, nejsou cílem křesťanského života, přestože jsou to nezbytné prostředky k jeho
dosažení. Vlastním cílem křesťanského života je nabýt Ducha svatého.“

(Nikolaj Motovilov, citujúc sv. Serafíma Sárovského)

Ktokoľvek, kto nemá to, čo dáva spasenie a zdokonaľuje a nemá s tým jednotu, ten dôsledne je
a bude nazvaný „telom a krvou“, pretože nemá v sebe Ducha Božieho. A z tejto príčiny sa Pánovi
títo ľudia javia mŕtvi, keď hovorí: „Nechávajte mŕtvych pochovávať svojich mŕtvych“, pretože
nemajú Ducha, ktorý oživuje človeka.

(Sv. Irenej)

Krst v Duchu Svätom

Toto je termín, ktorý je v Biblii prítomný už od čias Jána Krstiteľa:

11 Ja vás krstím vodou na pokánie, ale ten, čo príde po mne, je mocnejší, ako som ja. Ja nie som
hoden nosiť mu obuv: On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom.

(Mt 3,11)

Jestvuje mocné puto medzi sviatostným krstom a tzv. krstom v Duchu Svätom.
V skutočnosti vlastne krst v Duchu svätom je aktualizáciou, čiže prijatím a osvojením
si milosti sviatostného krstu.

Anglický teológ, dominikán Šimon Tugwell poukazuje na to, že súvislosť medzi prijatím Ducha
Svätého a vonkajším prejavom sa vinie aj cez celú tradíciu kresťanského východu. Napríklad
Symeon, nový teológ, najväčší byzantský kláštorný reformátor „zastáva názor, že krst bez
skutočného obrátenia je iba krstom vodou. Až druhý krst, krst Duchom robí z neho skutoční a
dieťa Božie. Toto sa uskutočňuje metanoiou, ktorá sa prejavuje v slzách (nazýva to krst slzami).“
Tugwell ďalej hovorí, že ešte niekoľko storočí skôr „Izák Sýrsky tvrdil, že až keď človek príde na
miesto sĺz, môžeme povedať, že vkročil na pôdu novej éry. Ďalej špecifikuje, že to musí byť
nekontrolovateľný plač a nie iba jedna, dve slzy, ktoré dokáže hocikto vyprodukovať.“

(Ralph Martin, porov. Tugwell, Simon, Did You Receive the Spirit? (Prijali ste Ducha?), New York,
Paulist Press, 1972, s. 52-55)

Biskupský výbor pre Katolícku charizmatickú obnovu v USA vo svojom dokumente
„Rozdúchavanie plameňa“ konštatuje:
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Krst v Duchu Svätom bol synonymom pre kresťanskú iniciáciu u Justína Martýra (Mučeníka),
Origena, Didyma (Slepého), a Cyrila Jeruzalemského. Tertullián, Hilárius Poitierský, Cyril
Jeruzalenský, Ján Chryzostom, Ján Apamejský, Filoxenus Mabbugský, Severus Aníiochijský, a Jozef
Hazzaya zjavne pokladali prijatie chariziem za nedeliteľnú súčasť kresťanskej iniciácie. Hilárius,
Cyril a Chryzostom, všetci boli menovaní Učiteľmi Cirkvi, uznávaní ako hodnoverní svedkovia,
identifikujúci vieru Cirkvi. Ich svedectvo dokazuje, že krst v Duchu Svätom nie je predmetom
súkromnej pobožnosti , ale oficiálnej liturgie a verejného života Cirkvi. Historicky krst v Duchu
Svätom patrí ako neoddeliteľná súčasť k tým iniciačným sviatostiam, ktoré sú základné pre
Cirkev, menovite ku krstu, birmovaniu a eucharistii. V tomto zmysle je krst v Duchu Svätom
normou. … Filoxenus hovorí o dvoch krstoch, o jednom prijatom v detstve a o druhom prijatom o
niekoľko rokov neskôr. Toto delenie by sa mohlo aj nesprávne chápať, lebo Filoxenus v podstate
verí, že "druhý krst" je len neskoršou aktualizáciou prvého. O prvom krste hovorí :"Naším krstom
je Duch Svätý." Životom podľa evanjelia, vzdávaním sa seba samých dozrieva vnímanie Božského
života, ktorý nám bol daný pri prvom krste, ale ktorý sme vtedy nepocítili, v "opravdivú skúsenosť
poznania Ducha" pri druhom krste. Ján Apamejský (1. polovica 5. storočia), podobne ako
Filoxenus, píše o dvoch krstoch. Druhý je tiež neskoršou aktualizáciou prvého. V druhom krste sa
človek plne zmocňuje "sily svätého krstu."

(Rozdúchavanie plameňa)

V praxi teda Boh človekovi daroval Ducha Svätého – spoločenstvo s Ním – v okamihu
sviatostného krstu. Ak bol človek v okamihu krstu naozaj veriaci a obrátený, prijal
aj dar Ducha Svätého v tom istom okamihu:

44 Kým Peter toto hovoril, zostúpil Duch Svätý na všetkých, čo počúvali slovo. 45 A  veriaci  z
obriezky, čo prišli s Petrom, žasli, že sa dar Ducha Svätého vylial aj na pohanov, 46 lebo ich počuli
hovoriť jazykmi a velebiť Boha. Vtedy Peter povedal: 47 "Môže ešte niekto zabrániť, aby boli vodou
pokrstení tí, čo dostali Ducha Svätého tak ako my?" 48 A rozkázal ich pokrstiť' v mene Ježiša Krista.

(Sk 10,44–48)

Ak ale človek v tomto okamihu nebol ešte pre toto spoločenstvo úplne otvorený, tak
potom  ostalo  iba  pri  Dare,  ktorý  bol  síce  Bohom  darovaný,  ale  človekom  ešte  nie  je
prijatý. Avšak v okamihu, keď sa človek pre tento Dar otvorí a príjme ho, prežije „vliatie“
krstu do svojho života, do svojho vnútra. To, čo doteraz bolo vonku, za dverami, zrazu
vstupuje v sile a v moci dovnútra. Toto je bežná situácia napríklad u ľudí, ktorí boli
pokrstení ako deti v nádeji, že raz uveria a obrátia sa. Udeľovanie sviatosti birmovania
oddelene od krstu (v západnej Cirkvi), v dobe, keď dozrie viera a obrátenie človeka, má
presne takýto význam.

V tomto zmysle dokument „Rozdúchavanie plameňa“ hovorí úplne v duchu Katechizmu:

Podstatnou zložkou farskej služby mládeži je dnes príprava na sviatosť birmovania. V súlade s
Konštitúciou o liturgii 71, Obradom kresťanskej iniciácie dospelých a jeho prepracovaním pre deti
katechetického veku navrhujeme, aby bol zdôraznený blízky vzťah medzi birmovaním a kresťanskou
iniciáciou. Pre tých, ktorí sú už pokrstení, by sa príprava na birmovanie mala sústrediť na
obnovu života v Duchu Svätom, poznačenú osobnou konverziou ku Kristovi a otvorenosťou k
osobe aj darom Ducha Svätého. Tak by bežne praktizované birmovanie mohlo umožniť obnovu
kresťanskej iniciácie. Ideálne by bolo včleniť prípravu na birmovanie do prípravy farnosti na Veľkú
noc, spolu s obradmi kresťanskej iniciácie dospelých.
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(Rozdúchavanie plameňa)

Podobne sa s tým stotožňuje napr. aj Ralph Martin, citujúc Máriu Trappovú (jednu
z učinkujúcich akcie „S piesňou okolo sveta“):

Krst Duchom Svätým je niečo, čo by mal každý katolík prežiť v sviatosti birmovania, čo sa však
často nedeje. V Rakúsku a podobne aj v Amerike sa birmovka spája s novými hodinkami, prípadne
výletom do zábavného parku a niekde medzitým je „aj kostol, ale netreba sa báť, nebude to až také
dlhé“. Znamená to vedieť vymenovať naspamäť sedem darov Ducha Svätého, zohnať birmovného
rodiča, vedieť, prečo biskup tľapne po líci, a byť zvedavý, aké to bude. Už menej je to osobná túžba
a prežitie rozhodnutia pre Krista a prijatie jeho Ducha. Krst Duchom Svätým bol pre prvých
kresťanom sviatostnou udalosťou a malo by to tak byť aj dnes.

(Mária Trappová)

Viditeľný, cítiteľný, zjavný…

Tento okamih prijatia Ducha je podľa svedectva Biblie jasne viditeľný navonok – a,
samozrejme, je to mocný zážitok aj pre toho, kto túto skúsenosť zažíva:

18 Keď Šimon videl, že vkladaním rúk apoštolov sa udeľuje Duch, ponúkol im peniaze 19  a
povedal: "Dajte aj mne takú moc, aby každý, na koho vložím ruky, dostal Ducha Svätého."

(Sk 8,18n)

Podobne i tu:

44 Kým Peter toto hovoril, zostúpil Duch Svätý na všetkých, čo počúvali slovo. 45 A  veriaci  z
obriezky, čo prišli s Petrom, žasli, že sa dar Ducha Svätého vylial aj na pohanov.

(Sk 8,44n)

Okamih vyliatia Ducha je navonok viditeľný aj vďaka charizmám a darom, ktoré v ňom
Duch udeľuje.

1 Kým bol Apollo v Korinte, Pavol pochodil po horných krajoch a prišiel do Efezu. Tam našiel
akýchsi učeníkov z a povedal im: "Dostali ste aj Ducha Svätého, keď ste uverili?" Oni mu odvetili:
"Ani sme nepočuli, že je Duch Svätý." 3 On sa opýtal: "Ako ste teda boli pokrstení?" Oni
odpovedali: "Jánovým krstom. 4 Pavol povedal: "Ján krstil krstom pokánia a hovoril ľudu, aby
uverili v toho, ktorý prichádzal po ňom, to jest v Ježiša." 5 Keď to počuli, dali sa pokrstiť v mene
Pána Ježiša. 6 A keď na nich Pavol vložil ruky, zostúpil na nich Duch Svätý; i hovorili jazykmi a
prorokovali. 7 Spolu ich bolo asi dvanásť mužov.

(Sk 19,1–7)
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Ako prijať Ducha Svätého?

V Biblii existuje návod, ako prijať Ducha Svätého:

37 V posledný, veľký deň sviatkov Ježiš vstal a zvolal: „Ak je niekto smädný a verí vo mňa, nech
príde ku mne a nech pije. 38 Ako hovorí Písmo, z jeho vnútra potečú prúdy živej vody.“ 39 To
povedal o Duchu, ktorého mali dostať tí, čo v neho uverili. Lebo ešte nebolo Ducha, pretože Ježiš
ešte nebol oslávený.

(Jn 7,37–39)

Tento návod obsahuje päť základných podmienok:

· NIEKTO

· SMÄDNÝ

· VERIACI

· PRÍSŤ

· PIŤ

1) „NIEKTO“ – dar Ducha pre slabých a hriešnych

Pavol na jednom mieste v Biblii vyznáva:

6 Veď ak sa aj budem chcieť chváliť, nebudem nerozumný lebo budem hovoriť pravdu. Ale zdŕžam
sa, aby si niekto nemyslel o mne viac, ako vidí na mne alebo počuje odo mňa, 7 a  aj  pre  veľkosť
zjavení. A aby som sa nevyvyšoval, bol mi daný do tela osteň, satanov posol, ktorý ma bije po tvári,
aby som sa nevyvyšoval. 8 Preto som tri razy prosil Pána, aby odstúpil odo mňa, 9 ale on mi
povedal: „Stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti.“ A tak sa budem radšej
chváliť svojimi slabosťami, aby vo mne prebývala Kristova sila. 10 Preto mám záľubu v slabostiach,
v potupe, v núdzi, v prenasledovaní a v úzkostiach pre Krista; lebo keď som slabý, vtedy som silný.

(2 Kor 12,6–10)

Pavol je vskutku človek, ktorého nazval Yves Ivonides veľmi priliehavo „obrom
kresťanstva“. Pavol je človek mocný v skutkoch. Ale jeho sila nepochádza z neho.
Pochádza z Boha, je to sila Božieho Ducha, ktorý Pavla premieňa a ktorý mu dáva moc
konať to, čo koná.

Táto Božia pomoc v Pavlovi funguje preto, lebo Pavol si je hlboko vedomý toho, že on
sám o sebe je slabý a nemohúci hriešnik, ktorý túto pomoc potrebuje. Hovorí:

7 A ja som sa stal jeho služobníkom z daru Božej milosti, ktorú som dostal podľa pôsobenia jeho
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moci. 8 Ja, najmenší zo všetkých svätých, dostal som tú milosť zvestovať pohanom Kristovo
nevyspytateľné bohatstvo

(Ef 3,7n)

3 Odovzdal som vám predovšetkým to, čo som aj ja prijal: že Kristus zomrel za naše hriechy podľa
Písem, 4 že bol pochovaný a že bol tretieho dňa vzkriesený podľa Písem, 5 že sa zjavil Kéfasovi a
potom Dvanástim. 6 Potom sa zjavil viac ako päťsto bratom naraz; väčšina z nich žije doteraz,
niektorí už zosnuli. 7 Potom sa zjavil Jakubovi a potom všetkým apoštolom s a poslednému zo
všetkých, ako nedochôdčaťu, zjavil sa aj mne. 9 Veď ja som najmenší z apoštolov. Ba nie som
hoden volať sa apoštolom, lebo som prenasledoval Božiu cirkev. 10 Ale z Božej milosti som tým,
čím som, a jeho milosť nebola vo mne márna. Veď som pracoval viac ako oni všetci, vlastne ani nie
ja, ale Božia milosť so mnou.

(1 Kor 15,3–10)

Práve v tomto spočíva jemná a citlivá rovnováha, ktorá toto všetko Pavlovi umožňuje:

· PAVOL sám je skutočne slabý, krehký hriešnik, neschopný spasiť sa,
neschopný konať nič skutočne veľké a trvalé.

· JEŽIŠ mu ale prišiel na pomoc v jeho slabosti a naplnil ho svojim
Duchom. Je to Ježiš, ktorý koná cez Pavla veľké a mocné skutky, vďaka
ktorým Pavol – či, ako hovorí, skôr Božia moc a milosť v ňom – vykonali
veľké a úžas budiace diela:

1 Ani ja, keď som prišiel k vám, bratia, neprišiel som vám zvestovať Božie tajomstvo vysokou rečou
alebo múdrosťou. 2 Rozhodol som sa, že nechcem medzi vami vedieť nič iné, iba Ježiša Krista, a to
ukrižovaného. 3 A bol som u vás slabý, bojazlivý a veľmi prestrašený. 4 Moja reč a moje
ohlasovanie nespočívali v presvedčivých a múdrych slovách, ale v prejavoch Ducha a moci, 5 aby
sa vaša viera nezakladala na ľudskej múdrosti, ale na Božej moci.

(1 Kor 2,1–5)

· NAVONOK ale všetci vidia iba Pavla. On je v ich očiach ten úžasný,
obdivuhodný, ktorého niektorí oslavujú, niektorí nenávidia, ďalší mu
závidia… Môžeme to vidieť rovno na svedectvách Biblie:

Keď zástupy videli, čo Pavol urobil, po lykaonsky kričali: "Zostúpili k nám bohovia v ľudskej
podobe." 12 Barnabáša nazvali Jupiterom a Pavla Merkúrom, lebo on viedol reč. 13 A kňaz
Jupiterovho chrámu na predmestí priviedol k bráne býkov s vencami a chcel s ľuďmi obetovať.

(Sk 14,11–13)

12 Keď sa rozodnilo, zbehli sa Židia a zaprisahali sa, že nebudú ani jest' ani piť, kým Pavla
nezabijú. 13 Tých, čo sa takto sprisahali, bolo vyše štyridsať.

(Sk 23,12n)
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15 Pravda, niektorí hlásajú Krista aj zo závisti a nevraživosti, no niektorí aj z oddanosti; 16 títo z
lásky, lebo vedia, že som tu na obranu evanjelia, 17 tamtí zasa ohlasujú Krista z nevraživosti, nie
úprimne, a myslia si, že spôsobia súženie mojim okovám.

(Flp 1,15–17)

· AK PAVOL SPYŠNIE a začne sa považovať za mocného, samostatného,
schopného veľkých diel – tak sa uzatvorí pred Božou Mocou – a padne.

· PRETO MUSÍ napriek tomuto všetkému ostať v srdci stále malým,
vedomým si toho, čo na inom mieste sám veľmi pekne vyjadruje:

7 Veď kto ti dáva vyniknúť?! Čo máš, čo si nedostal? A keď si dostal, čo sa chvasceš, akoby si nebol
dostal?

(1 Kor 4,7)

Duch Svätý je v Biblii definovaný ako TEŠITEĽ, ako POMOCNÍK, ako OBHAJCA.
Kto potrebuje potešenie, pomoc a obhajobu? Silní? Alebo malí, slabí?

My už vieme, že vedomie vlastnej hriešnosti je základom obrátenia. Preto nás isto
neprekvapí, že tento postoj je aj základom prijatia Ducha Svätého.  Znovu  si
pripomeňme, čo na túto tému hovorí Biblia:

25 Toto som vám povedal, kým som ešte u vás. 26 Ale Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v
mojom mene, naučí vás všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal.

(Jn 14,25n)

5 No teraz idem k tomu, ktorý ma poslal, a nik z vás sa ma nepýta: „Kam ideš?“ 6 Ale srdce vám
naplnil smútok, že som vám to povedal. 7 Lenže hovorím vám pravdu: Je pre vás lepšie, aby som
odišiel. Lebo ak neodídem, Tešiteľ k vám nepríde. Ale keď odídem, pošlem ho k vám. … 12 Ešte veľa
vám mám toho povedať, ale teraz by ste to nezniesli. 13 Keď príde on, Duch pravdy, uvedie vás do
plnej pravdy, lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť, čo počuje, a zvestuje vám, čo má
prísť.

(Jn 16,5–7.12n)

26 Tak aj Duch prichádza na pomoc našej slabosti, lebo nevieme ani to, za čo sa máme modliť, ako
treba; a sám Duch sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychmi. 27 A ten, ktorý skúma srdcia,
vie, po čom Duch túži: že sa prihovára za svätých, ako sa páči Bohu.

(Rim 8,26n)

17 Pán je Duch; a kde je Pánov Duch, tam je sloboda. 18 A my všetci s odhalenou tvárou hľadíme
ako v zrkadle na Pánovu slávu a Pánov Duch nás premieňa na taký istý, čoraz slávnejší obraz.

(2 Kor 3,17n)
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V tomto je tajomstvo pôsobenia Ducha Svätého v človekovi:

· HRIEŠNIK, ktorý si je vedomý svoje hriešnosti, zablúdenosti, slabosti
a nemohúcnosti zmeniť svoj život, spasiť sa, či zachrániť ľudí, ktorí okolo
neho žijú a ktorých miluje, sa obracia k Bohu o pomoc – a Boh mu posiela
Pomocníka, Tešiteľa, Obhajcu – svojho vlastného Ducha.

· VÝSLEDKOM JE SILNÝ KRESŤAN, ktorý koná veľké a mocné činy,
väčšie, než sú Ježišove – tak, ako to Ježiš prisľúbil, keď povedal: „Aj ten, kto
verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám, ba bude konať ešte väčšie, lebo
ja idem k Otcovi. 13 A urobím všetko, o čo budete prosiť v mojom mene…“ (Jn
14,12n).

· ALE TÁTO SILA SPOČÍVA V SLABOSTI kresťana samotného. Len
jeho slabosť a odkázanosť na Boha umožňuje, aby v ňom pôsobila Božia
Moc. Akonáhle by kresťan stratil svoju slabosť a odkázanosť na Boha,
akonáhle by sa pokúšal „kraľovať bez Krista“, konať sám od seba, vlastnými
schopnosťami, silami a podobne – v tej chvíli by jeho moc a sila skončili,
pretože by zo svojho životy vyhnal zdroj sily – Pomocníka, Ducha Svätého.
Veď načo je silnému pomocník? Nie je silný silným práve preto, že
nepotrebuje pomoc?

2) „SMÄDIŤ“ – následok vedomia vlastnej nemohúcnosti

Tento smäd je dôsledkom spoznania, že náš život nie je skutočným Životom – a všetka
naša snaha a úsilie sa ukázali ako nedostatočné v zápase o jeho získanie. Potrebujeme
Záchrancu, Spasiteľa, potrebujeme byť zachránení Ježišom Kristom a naplnení Jeho
Duchom.

V Ježišových blahoslavenstvách tento motív slabosti a smädu zaznieva veľmi výrečne:

Blahoslavení chudobní v duchu … Blahoslavení plačúci … Blahoslavení tichí … Blahoslavení lační
a smädní po spravodlivosti

(Mt 5,3–6)

Všetci títo sú blahoslavení, pretože túžia po niečom viac – a súčasne si uvedomujú, že bez
pomoci toto niečo viac nikdy nedosiahnu!

Je dôležité, aby sme v sebe mali ozajstnú, hlbokú túžbu po prijatí Ducha a po
spoločenstve s Ním. Skutočnú, hlbokú túžbu.

Aby člověk byl pomazaný křesťan plný požehnání, musí „hladovět a žíznit po spravedlnosti“
(Matouš 5,6). Ježíš řekl: „Blahoslavení ti, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti“, což znamená
hladovět po Kristu, hladovět po životě, jakým žil on.
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(Claudio Freidzon)

Je to logické: ak sme uverili v Ježiša Krista ako v zmysel a cieľ nášho života, ak sme
uverili, že tento zmysel a cieľ sa napĺňa a uskutočňuje prostredníctvom Ducha Svätého –
tak ako by sme mohli netúžiť, nesmädiť a nedychtiť po tom, aby nás Boží Duch naplnil???

Ak netúžime po Bohu, ak nesmädíme po Duchu Svätom – potom je na mieste otázka:
uverili sme vôbec? A odpoveď s určitosťou znie: NIE.

3) „VERIŤ V JEŽIŠA“ – byť obráteným kresťanom

To nám napovedá aj samotná Biblia:

37 Keď to počuli, bolesť im prenikla srdce a povedali Petrovi a ostatným apoštolom: "Čo máme
robiť bratia?" 38 Peter im povedal: "Robte pokánie a nech sa dá každý z vás pokrstiť v mene
Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Svätého Ducha. 39 Veď to
prisľúbenie patrí vám a vašim deťom i všetkým, čo sú ďaleko; všetkým, ktorých si povolá Pán, náš
Boh.

(Sk 2,37 – 39)

Robte pokánie – v gréčtine metanoiete – znamená radikálnu zmenu myslenia, obrátenie.
Znamená presne to isté vnútorné pokánie, ktoré definuje Katechizmus:

Vnútorné pokánie je radikálne preorientovanie celého  života, návrat, obrátenie celého nášho srdca
k Bohu,  skoncovanie s hriechom, zavrhnutie zla spolu s odporom ku  zlým skutkom, ktorých sme sa
dopustili. Zároveň zahrnuje  túžbu a rozhodnutie zmeniť život s nádejou na Božie  milosrdenstvo a s
dôverou v pomoc jeho milosti. Toto  obrátenie srdca je sprevádzané spásonosnou bolesťou
a zármutkom.

(KKC 1431)

Aj na inom mieste spája Biblia dar Ducha Svätého s uverením, obrátením a s jednotou
s Ježišom Kristom:

15 Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. 16 A ja poprosím Otca a on vám dá iného
Tešiteľa, aby zostal s vami naveky - 17 Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, lebo ho nevidí,
ani nepozná.

(Jn 14,15–17)

12 Boha nikto nikdy nevidel; ale keď sa milujeme navzájom; Boh ostáva v nás a jeho láska v nás je
dokonalá. 13 A že ostávame v ňom a on v nás, poznávame podľa toho, že nám dal zo svojho
Ducha.

(1 Jn 4,12n)
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Isto je aj vám zjavné, že väčšina ľudí, ktorí boli pokrstení a prijali aj birmovanie,
nikdy neprežili naplnenie Duchom Svätým. Dôvod je zjavný: nikdy nevykonali
vnútorné pokánie, nikdy sa radikálne neobrátili, neuverili v Krista ako v zmysel a cieľ
svojho života. Možno patria medzi zástupy a snažia sa vymodliť si Božiu pomoc pre svoje
životy, ale ich životom v žiadnom prípade nie je Boh sám. A pretože neuverili a neobrátili
sa, nemohli ani prijať Ducha Svätého.

Vedomie hriešnosti a skúsenosť vlastnej slabosti bez viery v Ježiša Krista vedie aj
k najčastejšej výhovorke „kresťanov“ – od tých najjednoduchších až po učených
teológov – ktorí vravia zhruba toto: „Evanjelium – to je ideál, ale samozrejme nikto
nedokáže tento ideál žiť. Ježiš to síce hovorí, ale my sme iba slabí, krehkí a hriešni ľudia.
Určite ani On neočakával, že by sme Jeho slová aj skutočne naplnili. Iste, snažíme sa žiť
podľa Jeho slov (a občas už ani nie), ale v praxi musíme byť spokojní s tým, že aspoň
nekonáme zlo (hmmm), modlíme sa a chodíme do kostola, pretože viac naozaj
nedokážeme.“ Je to veľmi častá výhovorka, ktorá spočíva práve na tomto:

· Isté uvedomenie si svojej vlastnej slabosti – nakoniec, nespovedáme sa
roky z tých istých hriechov a neriešime márne roky a roky tie isté problémy?

· Súčasne ale neveríme v Ježišove slová. Neveríme v skutočné prijatie
Ducha Svätého, neveríme v Jeho skutočnú moc, nerátame s nimi, spoliehame
sa v podstate iba na seba, na svoje vlastné sily a schopnosti, na snahu polepšiť
sa a podobne. V pastorácii sa tom potom prejavuje vierou v plánovanie,
v pastoračné plány, v organizovanie, v inštitúcie, úrady, ústavy, médiá
a podobne.

· Aj vďaka tomu naše vedomie hriešnosti nie je tak hlboké, aby viedlo
ku skutočnému, hlbokému pokániu a obráteniu. Pretože neveríme – resp.
veríme, že Ježiš veci príliš nafukoval a v skutočnosti to vôbec nie je také
vážne, ako hovoril – sme presvedčení, že napriek Ježišovým slovám sme
v zásade na tom dobre. V zásade sme dobrí kresťania, dobrí ľudia – isto sa
teda spasíme. „Veď,“ hovoríme, „ak by sme sa nespasili my, tak potom kto?“

· Výsledkom je nefunkčné kresťanstvo. Nefunkčné, pretože sme príliš
slabí (a sme si toho vedomí, takže sa už ani extra nesnažíme), aby sme žili
podľa Evanjelia. Ale súčasne príliš pyšní a bez viery na to, aby sme prijali
Božiu pomoc a s ňou boli premenení.

4) „PRÍSŤ K JEŽIŠOVI“ a žiadať o Ducha, pozvať Ducha

Pozvanie – či skôr túžobné volanie – je dôsledkom smädu po Duchu Svätom, smädu po
Bohu. Guigo Kartuzián v 12. storočí o tomto volaní Boha píše:

Když tedy duše vidí, že vytoužené radosti vlastního poznání a zkušenosti sama o sobě nemůže
dosáhnout a čím více vstupuje do hloubi srdce, tím více Bůh je vyvýšen, pokorně se skloní a hledá
útočiště v modlitbě. … Takovým a podobným ohnivým promlouváním rozpaluje duše svou touhu, tak



- 280 -

projevuje své pocity, takovými vzýváními přivolává svého snoubence.

(Guigo Kartuzián)

O osemsto rokov neskôr napísal iný muž to isté:

Si pripravený stretnúť sa s Duchom Svätým intímne a osobne? Chceš počuť Jeho hlas? Si
pripravený spoznať Ho ako osobu? Presne toto sa prihodilo mne a drasticky to zmenilo môj život.
Bola to silná osobná skúsenosť a bola založená na Božom Slove. Možno sa pýtaš: „Bol to výsledok
systematického biblického štúdia?" Nie, stalo sa to vtedy, keď som pozval Ducha Svätého, aby sa
stal mojím dobrým priateľom. Aby ma neustále viedol. Aby ma zobral za ruku a doviedol do
„každej pravdy". To, čo On odkryje a zjaví v Písme, to oživí tvoje štúdium Biblie.

(Benny Hinn)

Stojí vari za zmienku pripomenúť, že toto volanie nemá za cieľ prehovárať Ducha
Svätého, aby prišiel. Duch už bol dávno darovaný. on už dávno prišiel, v okamihu krstu.
Zmyslom pozvania je prebudiť náš smäd a túžbu po Bohu a tak nás Bohu otvoriť. Ak nie
sme naplnení Duchom, problém nie je v Bohu, ktorý by sa zdráhal, ale v nás, ktorí sme
pred Ním zatvorení. Presne ako hovorí Ježiš:

20 Hľa, stojím pri dverách a klopem. Kto počúvne môj hlas a OTVORÍ DVERE, k tomu vojdem a budem
s ním večerať a on so mnou.

(Zjv 3,20)

5) „PIŤ“ – uvoľniť sa a nechať sa naplniť Duchom

Našim cieľom predsa je nechať sa Bohom premeniť, pretvoriť – tak prečo by sme sa mali
Bohu vzpierať, zdráhať sa, snažiť sa presadiť svoje predstavy a podobne? To predsa
nedáva zmysel.

A naopak: Duch prichádza, aby v nás urobil obrovské zmeny:

12 A tak, bratia, sme dlžníkmi, ale nie telu, aby sme museli žiť podľa tela. 13 Lebo ak budete žiť
podľa tela, zomriete. Ale ak Duchom umŕtvujete skutky tela, budete žiť. 14 Veď všetci, ktorých
vedie Boží Duch, sú Božími synmi.

(Rim 8,12–14)

18 A my všetci s odhalenou tvárou hľadíme ako v zrkadle na Pánovu slávu a Pánov Duch nás
premieňa na taký istý, čoraz slávnejší obraz.

(2 Kor 3,18)

Ak nie sme ochotní dať Mu voľné ruky k tomu, aby nás viedol a premieňal, potom je
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zbytočné, aby prichádzal. Potom sú naše dvere stále zavreté…

Spomínam si, že v zbore blízko Toronta som stretol mladíka, ktorý sa modlil za naplnenie Duchom.
Nikdy nezabudnem na výraz jeho tváre - skrivený a strnulý. On doslova žobral a žobral o stretnutie
s Duchom Svätým. Prišiel som k nemu a povedal som mu: „Mladý muž, nič nedostaneš, keď budeš
žobrať. Len sa uvoľni. Je to také ľahké, keď sa poddáš.“ Toto urobil a takmer okamžite na neho
Duch zostúpil. Bolo to krásne. Úsmev mu preletel po tvári, keď sa začal modliť v nebeskom jazyku.
Ako sa poddáš? Nikdy sa to nestane, ak sa „budeš snažiť“. Je to ako učiť sa plávať. Ak začneš
zápasiť, aby si plával, začneš sa potápať, a dokonca sa môžeš aj utopiť. Preto inštruktor plávania
najprv učí dieťa, aby sa uvoľnilo a naučilo splývať. Plávanie prichádza prirodzene, keď s ním
nebojuješ. A takto je to aj s poddaním sa - prichádza prirodzene pre poddané srdce. Keď si stretol
svojho druha pre život, „nesnažil si sa“ zaľúbiť sa. To je niečo, čo tu buď je, alebo tu nie je.
Nemusíš na tom pracovať, pretože láska sa poddáva. Keď je Ježiš tvoj Pán, keď Ho miluješ celým
svojím srdcom, nie je to ťažké sa Mu poddať. Tak isto je to aj s Duchom Svätým. Každý deň, keď
Mu dáš seba, On ťa znova naplní. Zostaneš čerstvý ako kvet na rannom slnku. On ti neustále bude
dávať život - a kvety nezvädnú. Neviem ti povedať, ako k Nemu pristúpiť, ale ja robím toto: Veľmi
veľakrát vstúpim so svojej izby, zamknem dvere, a len tam stojím so zdvihnutými rukami k nebu. On
vie, že ja Ho milujem; ja viem, že On miluje mňa. A tak čakám s otvorenou náručou, aby som Ho
prijal.

(Benny Hinn)

Raz večer prišli dopredu dvaja mladíci a chceli byť naplnení Duchom. Niekoľko bratov zo zboru sa
s nimi modlilo tri štvrte hodiny. Po oboch stranách každého mladíka stál jeden brat. Jeden kričal:
„Pokračuj, bratu, pokračuj!“ Druhý hulákal: „Uvoľni sa, bratu, uvoľni sa!" Tretí člen zboru kľačal
za mladíkom, modlil sa a búchal ho do chrbta ako zbíjačka: „Volaj hlasnejšie, bratu, volaj
hlasnejšie! Boh ťa vyslyší, Keď budeš volať hlasnejšie!" Štvrtý muž stál pred mladíkom, kričal mu
priamo do tváre a prskal na neho, kedykoľvek otvoril ústa. Hulákal pri tom: „Vydaj sa, bratu, vydaj
sa!" Poviem vám, jednému z toho zostalo zle! Po 45 minútach hulákania a kriku boli moji členovia
takmer vysilení. Prestali a obidvoch chudákov nechali tak. Nedokázali ani jedného z nich priviesť k
naplneniu Duchom Svätým. (Samozrejme, že sa im len málokedy podarilo niekoho priviesť k
naplneniu takýmto spôsobom, a potom to nebolo vďaka im, ale navzdory im.) Obidvaja mladíci sa
otočili k odchodu. V tej chvíli som vyskočil a spýtal sa ich: „Moment, chlapci. Počkajte ešte chvíľu.
Naozaj chcete byť naplnení Duchom Svätým?" Udivene sa na mňa pozreli. Z výrazu ich tvárí bolo
zrejmé, že si myslia, že som sa zbláznil. Posadil som ich vpredu na lavicu, a prečítal som im
niekoľko miest z Písma. Poukázal som na to, ako prijali Samárania. Povedal som: „Vidíte, vy ste
volali k Bohu, aby vám niečo dal. Čakali ste na Boha, aby niečo urobil. Ale On čaká na vás, až vy
dokážete prijať. Keď vám dávam dar, čo musíte urobiť, aby ste ho mali?“ „Proste ho prijať,“
odpovedali. Povedal som: „presne to musíte urobiť - proste prijmite Ducha Svätého." Obaja
mladíci okamžite prijali a začali hovoriť v jazykoch. … Pozorne si všimni (pomôže ti to, aby si
mohol pomôcť druhým): Peter a Ján sa nemodlia, aby Boh Samaranom dal Ducha Svätého.
Modlia sa, „aby prijali Ducha Svätého". Mali by sme sa modliť podľa Božieho Slova. Je na
ľuďoch, aby prijali to, čo im Boh ponúka. Večný život je dar. Uzdravenie je dar. Duch svätý je dar.
Všimni si, ako Samarania prijali: „Peter a Ján teda na nich položili ruky a oni prijali Ducha
Svätého". Modlili sa za nich, aby mohli prijať. Musíme pochopiť, čo hovorí Peter, že totiž Boh
poslal Ducha Svätého v deň Letníc - a od tej doby je Duch Svätý už tu! Nie je potrebné čakať na
Boha, aby ho poslal. Už je tu. On je jediným Božím činiteľom, ktorý dnes na zemi pôsobí. On je tu!

(Kenneth Hagin)
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Dary a pôsobenie Ducha
Svätého

Katechizmus, keď hovorí o príprave birmovancov, hovorí:

Príprava na birmovanie sa musí snažiť viesť kresťana  k intenzívnejšiemu zjednoteniu s Kristom, k
živšej  dôvernosti s Duchom Svätým, s jeho konaním, s jeho darmi  a vnuknutiami, aby mohol
lepšie prevziať apoštolskú  zodpovednosť kresťanského života.

(KKC 1309)

V praxi sme ale na túto tému často ani len nič nepočuli, nie že by nás niekto k niečomu
podobnému viedol!

Poďme teda na to aspoň teraz!

Charizmy

Krst v Duchu Svätom je nielen silná subjektívna skúsenosť stretnutia s Božou Mocou,
žiariacou s osoby Ducha Svätého, ktorá obrazne a často i doslovne povalí človeka na
zem16 svojou nežnou silou.

Súčasťou krstu v Duchu Svätom je aj vyliatie darov a chariziem Ducha Svätého.

Charizmy sú milosti Ducha Svätého, ktoré On rozdáva ako sám chce.

Je to dar a dar si nemôžeš zaslúžiť.

Doslovný preklad slova charizma je „dar milosti". Sväté Písmo však používa viac synonym
tohoto slova: pneumatika, fanerosis, energemata, ....

16 Označované často ako „odpočinok v Duchu Svätom“, niekedy spojený s darom sĺz, ktorý východní Otcovia považovali za
vstup do skutočného, žitého kresťanstva.
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Cirkev v súčasnosti znova viac presadzuje biblické chápanie chariziem ako dôležitej
a každodennej súčasti kresťanského života, a aj preto chceme o nich hovoriť.
Vyskytujú sa aj malých spoločenstvách a potrebujeme vedieť ako ich správne používať.

Písmo i Magistérium potvrdzujú, že každý má nejakú charizmu od Pána, či už mimoriadnu
alebo jednoduchú.

II. Vatikánsky koncil na túto adresu hovorí:

„Okrem toho ten istý Duch Svätý posväcuje, vedie a čnosťami ozdobuje ľud Boží nielen
prostredníctvom sviatostí a služieb, ale aj tým, že rozdeľuje medzi veriacimi všetkých stavov
zvláštne milosti udeľujúc (ich) každému osobitne, ako chce" (IKor 12,11), pomocou ktorých robí
ich schopnými a ochotnými, aby sa podujali na rozličné diela a úlohy, užitočné na obnovu a
ďalší vzrast Cirkvi, ako je napísané: Každý však dostáva prejavy Ducha na všeobecný úžitok,,
(IKor 12,7). Tieto charizmy, či už neobyčajné alebo aj bežnejšie a rozšírenejšie, treba prijímať s
vďakou a potechou, pretože obzvlášť zodpovedajú potrebám Cirkvi a sú jej na osoh."

(Lumen Gentium 12).

Už sv. Pavol považoval charizmy a ich prejavy za jeden zo spoľahlivých znakov
prítomnosti Ducha. Pekne to ilustruje malá epizódka z Biblie:

1 Kým bol Apollo v Korinte, Pavol pochodil po horných krajoch a prišiel do Efezu. Tam našiel
akýchsi učeníkov z a povedal im: "Dostali  ste  aj  Ducha  Svätého,  keď ste  uverili?"  Oni  mu
odvetili: "Ani sme nepočuli, že je Duch Svätý." 3 On sa opýtal: "Ako ste teda boli pokrstení?" Oni
odpovedali: "Jánovým krstom. 4 Pavol povedal: "Ján krstil krstom pokánia a hovoril ľudu, aby
uverili v toho, ktorý prichádzal po ňom, to jest v Ježiša." 5 Keď to počuli, dali sa pokrstiť v mene
Pána Ježiša. 6 A keď na nich Pavol vložil ruky, zostúpil na nich Duch Svätý; i hovorili jazykmi a
prorokovali. 7 Spolu ich bolo asi dvanásť mužov.

(Sk 19,1–6)

Práve chválenie, velebenie a modlitba v jazykoch (glosolália) boli znaky, ktoré
štandardne sprevádzali krst v Duchu Svätom. Môžeme to vystopovať v Skutkoch:

4  Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi; ako im Duch dával hovoriť

(Sk 2,4)

45  A veriaci z obriezky, čo prišli s Petrom, žasli, že sa dar Ducha Svätého vylial aj na pohanov, 46

lebo ich počuli hovoriť jazykmi a velebiť Boha.

(Sk 8,45)

5 Keď to počuli, dali sa pokrstiť v mene Pána Ježiša. 6 A keď na nich Pavol vložil ruky, zostúpil na
nich Duch Svätý; i hovorili jazykmi a prorokovali.

(Sk 19,5n)
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Charizmy nie sú známkou svätosti, sú ale známkou toho, že sme – prinajmenšom v danom
okamihu – otvorení Duchu a Jeho pôsobeniu. Inými slovami: charizmatické prejavy nie
sú dôkazom svätosti a spásy17, ich absencia je ale zrejme spoľahlivým dôkazom
uzavretosti voči Duchu a Jeho pôsobeniu, pretože nie je dôvod, prečo by Duch, ktorý
ich rozdáva každému, mal niekomu, kto je otvorený a pripravený, tieto dary odoprieť…

Niekedy sa môžeme pýtať, prečo sa vlastne charizmatická obnova objavila až v roku 1900. Kde
boli charizmy dovtedy? Znamená to, že dovtedy neboli na svete kresťania otvorení Duchu? Opak
je pravdou. Charizmy nikdy nevymizli. Ak si pozrieme životopisy svätcov a kresťanov
stredoveku, objavíme v nich množstvo prvkov, ktoré sa pár rokov dozadu označovali za
„legendárne“ a dnes by sme ich nazvali skôr „charizmatickými“.

Práve na II. vatikánskom koncile sa zvádzal „boj“ medzi ponímaním chariziem ako
„mimoriadnych milostí“ pre zvlášť omilostených svätcov a svätice, alebo ich ponímaním ako
„bežného, aj keď úžasného daru“ pre každého veriaceho kresťana. Koncil sa nakoniec priklonil
k tomuto druhému ponímaniu.

Je to určité pokušenie, že namiesto toho, aby sme objektívne rozlišovali medzi veriacimi
a neveriacimi členmi Cirkvi, rozdeľujeme ich – bezdôvodne – na „hrdinských a mimoriadnych“
svätcov a potom na „normálnych a bežných“ kresťanov, ktorí v praxi žijú evanjelium na
nejakých 5% a nič mimoriadne sa v ich živote nedeje18 – čo však je hlúposť! Je to ale pohodlné,
môžeme tým ospravedlňovať našu neochotu uveriť a obrátiť sa a preto je tento pohľad stále
veľmi rozšírený.

Už zmienený dokument Rozdúchavanie plameňa hovorí:

Hilárius Poitierský (r.315-367) opisuje skúsenosť samu. "My, ktorí sme sa znovuzrodili skrze
sviatosť krstu, zakúšame maximálnu radosť (maximum gaudium), keď v sebe cítime prvé záchvevy
Ducha Svätého." Toto odvolávanie sa na skúsenosť nie je pre Hilária nezvyčajné. Inde píše: "Tu,
medzi nami nie je nikto, kto by z času na čas necítil dar milosti Ducha." Nadväzujúc na svoje
vykreslenie iniciácie, ďalej píše o skúsenostiach s charizmami: "Začíname vnikať do tajomstiev
viery, sme schopní prorokovať a hovoriť s múdrosťou. Stávame sa pevnými v nádeji a dostávame
dary uzdravovania..." Hilárius toto píše v posledných rokoch svojho života. Spomienka na svoju
skúsenosť iniciácie, ktorú prežil ako dospelý pred niekoľkými rokmi, je stále silná a podnecuje ho.
Pre Hilária charizmy nie sú ozdobami. Keď sa správne používajú, prinášajú hojné ovocie. "Tieto
dary do nás vstupujú ako jemný dážď. Postupne prinášajú hojné ovocie." Hilárius je presvedčený,
že charizmy pôsobia zmenu; sú účinné. "Využime také štedré dary." Cyril Jeruzalemský (r.315-387)
vydal zväzok dvadsiatich troch prednášok o krste. Uvažuje, že Cirkev v Jeruzaleme, tak ako všetky
ostatné, patrí k charizmatickej postupnosti, k histórii Ducha, začatej u Mojžiša. Duch je "nový druh
vody." Čoho sa Duch dotkne, to sa zmení. Duch posväcuje kresťana, meniac pokrsteného na podobu
Krista. Duch Svätý taktiež obdarúva charizmami. "Veľký, všemohúci a obdivuhodný je Duch Svätý v
charizmách." Cyril sa nepokúša obmedziť charizmy iba pre klerikov. Pustovníci, panny a "všetci
laici" majú charizmy. Cyril sa dovoláva skúsenosti Jeruzalemskej cirkvi v celej "Rímskej ríši" a v
"celom svete". Pri opise skúseností apoštolov počas Turíc, Cyril hovorí, že "boli úplne pokrstení;"

17 porov.: „Nie každý, kto mi hovorí: „Pane, Pane,“ vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca,
ktorý je na nebesiach. 22 Mnohí mi v onen deň povedia: „Pane, Pane, či sme neprorokovali v tvojom mene? Nevyháňali sme,
v tvojom mene zlých duchov a neurobili sme v tvojom mene veľa zázrakov?“ 23 Vtedy im vyhlásim: Nikdy som vás nepoznal;
odíďte odo mňa vy, čo páchate neprávosť!“ (Mt 7,21–23) Vidieť to napr. aj na Pavlových listoch Korinťanom, ktorí na jednej
strane boli charizmami hojne obdarovanou cirkvou, na druhej strane im Pavol vyčíta práve ich neochotu nechávať sa Duchom
aj premieňať.

18 „Ak si kresťan, nie je možné, aby sa okolo teba niečo nedialo...“ (Sv. Ján Chryzostom, In acta apost. hom., 20, č. 4;)
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"pokrstení bez akéhokoľvek chcenia;" "pokrstení vo všetkej plnosti." Cyril má o charizmách širokú
predstavu , ale zvlášť zdôrazňuje proroctvo (ako Božie svetlo na prítomnosť). Dvakrát hovorí o
proroctve, ktoré je Božím svetlom na prítomnosť: "Nech sa každý pripraví na prijatie toho
nebeského daru [proroctva]," a "kiež Boh dá, aby ste boli hodní charizmy proroctva." V poslednej
inštrukcii pred začiatkom iniciácie vyzýva Cyril kandidátov: "Moje posledné slová v tejto inštrukcii,
milovaní moji, sú slovami výzvy, ktorými vás všetkých pobádame, aby ste pripravili svoje duše pre
prijatie nebeských chariziem." Bazil Cezarejský (r.330-379), aj Gregor Naziánsky (r. 329-389), istý
čas biskup konštantinopolský, kladú prorocké charizmy do kresťanskej iniciácie, avšak sú vzhľadom
na ne zdržanlivejší ako svätý Pavol. Ján Chryzostom (r.347-407) reprezentuje sýrsku liturgiu v
Antiochii, hoci on sám, podobne ako Cyril, hovoril grécky. Podľa neho model apoštolskej Cirkvi
mal prijatie chariziem v liturgii iniciácie: "Každý, kto bol pokrstený, hneď hovoril v jazykoch, a
nielen v jazykoch, ale mnohí prorokovali; niektorí konali mnohé iné obdivuhodné činy." Medzi
ďalšími charizmami, prijatými v dobe apoštolov pri iniciácii, boli múdrosť a uzdravovanie. "Každá
Cirkev mala mnoho tých, ktorí prorokovali." Chryzostom sa však ponosoval, že "charizmy sú dávno
zašlé." "Súčasná Cirkev sa podobá žene, ktorá prišla o svoj niekdajší čas priazne. V mnohých
ohľadoch si zachováva už len pamiatky svojej dávnej prosperity.“

(Rozdúchavanie plameňa)

Základné znaky chariziem

Dary na budovanie spoločenstva Cirkvi

12 Tak aj vy, keďže sa horlivo usilujete o duchovné dary, usilujte sa mať ich v hojnosti na
budovanie Cirkvi. ... 26 Čo teda, bratia? Keď sa zídete, každý niečo má: dar chválospevu, náuky,
zjavenia, jazykov, vysvetľovania; všetko nech je na budovanie.

(1 Kor 14,12.26)

Sú rozmanité

8 Jeden dostáva skrze Ducha slovo múdrosti, iný podľa toho istého Ducha slovo poznania, 9 iný
vieru v tom istom Duchu a iný v tom istom Duchu dar uzdravovať,10 iný schopnosť robiť zázraky,
iný prorokovať, iný rozlišovať duchov, iný dar rozličných jazykov a iný vysvetľovať jazyky.

(1 Kor 12,8-10)

Slúžia iným (okrem modlitby v jazykoch)

Ak mám charizmu prorokovania, viem oznámiť inému Božiu vôľu - ale neviem šiju oznámiť
sám!
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Ak mám  charizmu  uzdravovania,   môžu sa mnohí uzdraviť skrze moje vkladanie rúk - ale
nemôžem ich vložiť na seba a uzdraviť seba!

Samotná „mentalita" chariziem je teda taká, aby sme si nimi slúžili navzájom a
prehlbovali tak spoločenstvo! Slúžia ako znamenia Božieho pôsobenia a predovšetkým
na budovanie (spoločné dobro) Cirkvi.

„1Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými, a lásky by som nemal, bol by som ako
cvendžiaci kov a zuniaci cimbal. 2 A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku
vedu a keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal, a lásky by som nemal, ničím by
som nebol.3 A keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu a keby som obetoval svoje telo, aby
som bol slávny, a lásky by som nemal, nič by mi to neosožilo."

(1 Kor 13,1-3).

Nie sú dôkazom svätosti toho, kto ich dostal

Nie sú znakom vyvolenia alebo svätosti a pri Pánovom poslednom hodnotení vôbec pred
Ním nezavážia (porov. Mt 7, 21–2319).

Nezabudnem na istú štyridsiatničku, s ktorou som sa neskôr spriatelil. Žila neviazané a roztopašné.
Raz, cestujúc po istej hospodársky zaostalej krajine, navštívila jedno zdravotnícke stredisko a
dojala ju bieda, s ktorou sa stretla. Ona, ktorej viera sa veľkosťou nevyrovnala ani horčičnému
semienku, sa vtedy rozpomenula na ono dobre známe vkladanie rúk ako spôsob modlenia za
chorých, čoho bola sama raz svedkom. A hoci tomu neverila, „skúsila šťastie", pristúpila k
ochrnutým a vložiac na nich ruky, bez nijakého zvláštneho presvedčenia, pri každom vzývala
Ježišovo meno. O hodinu po dvore zdravotníckeho strediska poskakovalo a prechádzalo sa viac než
desať pacientov, celých šťastných, že ich uzdravil Kristus. Človek by sa nazdal, že sa vrátil o
dvetisíc rokov do minulosti, do čias, keď ku chorým, ktorých mu priviedli, aby ich uzdravil,
prichádzal Kristus (pozri Mk 1,32-34). Ibaže... táto žena ani v najmenšom nepripomínala Krista.
Prečo podľahla tomuto klamú? Alebo sa azda chcela „hrať na svätú"? Ako často som počul, že
podobne zareagoval nejeden ohovárač... Jednako niet pochýb o tom, že táto žena sa na nič nehrala,
a ani nechcela vzbudzovať pozornosť. Napokon, táto skúsenosť ju ohromila práve tak ako tamtých
ochrnutých, čo sa z Kristovej milosti znovu postavili na vlastné nohy. Stalo sa iba to, že táto žena -
pri tejto príležitosti - prijala charizmu uzdravovať a táto charizma sa u nej viac neprejavila. Neskôr
vstúpila do modlitebnej skupiny, kde sa jej naskytla príležitosť modliť sa za chorých, no bez
zjavného výsledku. Bola to nevšedná charizma, ktorú nadobudla len na niekoľko minút a svedectvo,
ktoré tu o nej vydávam, nesmie viesť k výstrednostiam, akých sa dopúšťajú tí, čo si navrávajú, že
majú moc uzdravovať a nerozvážne prikazujú ochrnutým, aby vstali. Išlo však o pravú charizmu,
ktorej hodnoverný, hoci prekvapujúci prejav vyjadril istý súčasný teológ týmito slovami: „Boh
pristihnutý pri preukazovaní moci“. A aké ovocie priniesla takáto „Božia výstrednosť“? Obrátila
sa žena, väčšina „uzdravených“, ako aj tí, ktorých ich svedectvo oslovilo.

(Philippe Madre)

19 „Nie každý, kto mi hovorí: „Pane, Pane,“ vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na
nebesiach. 22 Mnohí  mi  v  onen deň povedia:  „Pane,  Pane,  či  sme neprorokovali  v  tvojom mene?  Nevyháňali  sme,  v  tvojom
mene zlých duchov a neurobili sme v tvojom mene veľa zázrakov?“ 23 Vtedy im vyhlásim: Nikdy som vás nepoznal; odíďte
odo mňa vy, čo páchate neprávosť!“ (Mt 7,21–23)
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Sú ovládateľné

Najväčším rozlišovacím znakom je pri týchto prejavoch to, či ich môžeš ovládať, a kedykoľvek
zastaviť. Duch Svätý je totiž veľmi jemný a nenásilný. A tieto prejavy sú vždy podriadené ľudskej
vôli. Ak to tak nie je, tak sa nejedná o prácu Ducha Svätého, ale o nejakú hystériu alebo tranz.
Preto každý takýto prejav podlieha rozlišovaniu zo strany predstavených a vedúcich.

(martindom.sk)

Niektoré najznámejšie charizmy

Dar jazykov

Je to dar modlitby, ktorý prekračuje schopnosti ľudského jazyka a dopĺňa to, na čo už nestačia
slová. Ide o ľudsky nezrozumiteľný jazyk. Ak však v ňom odznie nejaké posolstvo alebo proroctvo
pre prítomných, je potrebné ho vykladať. Je dobré, keď sa spoločenstvo modlí za to aby niekto z
nich dostal dar výkladu. Chceme len upozorniť, že sa v žiadnom prípade  nejedná  o  modlitbu  vo
vytržení,  ako  to  nesprávne  niektorí prekladajú. Pri modlitbe v jazykoch je modliaci sa pri plnom
vnímaní. Ak to tak nie je, je to náznak že niečo nie je v poriadku.

(martindom.sk)

Robert Farrici oprávnene považuje modlitbu v jazykoch za bránu ku kontemplácii.
Modlitba v jazykoch, ktorá je pre nás bez obsahu, ale sama v sebe obsah má, umožňuje
vyjadriť aj to z hlbín nášho srdca, čo nijakým slovom popísať, ani vyjadriť nedokážeme.
Je to niečo ako „hlasné mlčanie“, tryskajúce zo srdca a obnažujúce jeho hlbiny – a práve
v tom je ohromná hodnota tejto charizmy!

Proroctvo

Je to posolstvo od Boha, ale menšej vážnosti ako Písmo. Vôbec nemusí ísť o ohlasovanie
budúcnosti, ale vždy to je niečo čo chce povedať Pán v súčasnej situácii. V biblickom význame
prorok znamená hovorca Pánov a nie iba ten, kto predpovedá. Vyhlasovať proroctvá má v
spoločenstve vedúci, alebo ten o kom sa vie, že má tento dar. Na verejnom spoločenstve by nemal
nikto vyhlasovať proroctvo alebo nejaký konkrétny dar poznania bez predchádzajúcej  konzultácie
s vedúcimi.  Pravidlá na rozlišovanie proroctiev  sú predovšetkým: nesmie to byť proti Sv. Písmu,
proti učeniu Cirkvi, a kritériom je samozrejme aj život toho, kto prorokuje.

(martindom.sk)
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Dar poznania

Je to vnútorné pochopenie určitej situácie, určitého životného rozpoloženia alebo stavu o niekom.
Boh dáva tento dar na to, aby dotyčnému pomohol. Rozlišovanie je podobné ako pri proroctve, ale
keďže poznanie je oveľa konkrétnejšie tak sa vyžaduje aj potvrdenie od toho, komu bolo poznanie
určené.

(martindom.sk)

Dar rozlišovania

Je to jeden z najdôležitejších darov, pretože nás chráni pred tým aby sme boli oklamaní, či už
vlastnou psychikou,  predstavivosťou,   alebo  nejakým zlým  duchom.  Veľký  dar rozlišovania majú
predovšetkým pastieri Cirkvi, ale časť rozlišovania leží aj na vedúcich spoločenstiev a až potom na
jednotlivcoch, o ktorých sa vie, že majú tento dar.

(martindom.sk)

Ďalšie charizmy...

... sú napríklad charizmy múdrosti, uzdravovania, viery, konania zázrakov, napomínania,
služby, evanjelizovania, celibátu, chvály,  pohostinnosti... A množstvo ďalších, pretože
pôsobenie Ducha je naozaj rozmanité a nesmierne pestré!

Ako sa otvoriť charizmám a prijať ich?

1) Bratská jednota.

Ak sa skupina schádza 2-3 krát týždenne na modlitbu, alebo kvôli službe neznamená to ešte, že žije
v bratskej jednote. Jednota sa zakladá na bratskej láske, o ktorú sa treba neustále usilovať a bez
obávania ju aj preukazovať! Tam, kde je jednota narušená, kde je boj o moc, o prvé miesta, kde sa
žiarli navzájom jeden na druhého, kde sa ťažko odpúšťa a kde sa zanedbáva vzájomná pomoc, tam
sa podkopávajú základy spoločenstva.

(Philippe Madre)

Hybnou silou spoločenstva je preto veľkodušnosť, ktorá sa prejavuje vzájomnou
pomocou, delením sa s duchovnými i materiálnymi prostriedkami, so svojim vlastný
životom, schopnosťou ustúpiť a nepresadzovať si „svoje" proti ostatným, bratskou láskou
a pohostinnosťou. Musíme sa učiť odpúšťať si, radovať sa z prítomnosti ostatných, vidieť
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v každom to dobré a slúžiť spolubratom. Inými slovami: byť rodinou, jedným telom!

Je to ako kruh:

Charizmy slúžia tomu, aby sa zrodila komunita na obraz Trojice... a sami sa objavujú iba
tam, kde je túžba žiť v takejto komunite!

2) Evanjelizačná horlivosť:

Charizmy slúžia predovšetkým na budovanie Cirkvi nie na obohatenie modlitebnej skupiny! Sú
určené na vzrast a budovanie Kristovho tela a viažu sa preto na silu a intenzitu, s akou sa vydáva
svedectvo a evanjelizuje. Nie je správne, ak sa modlitbová skupina obmedzuje iba na spoločné
stretanie a na spoločnú modlitbu. Aj keď sa zdá, že j ej to prospieva, z dlhodobého hľadiska si tým
podpisuje svoj úmrtný list... Navyše nerastie, pretože ak j e takto uzavretá do seba (čiže neslúži
farnosti), nemá tú moc, aby získala nových záujemcov o modlitbu. Skutočným charizmatikom je
iba ten, kto nejakým spôsobom - v rámci svojich možností, ale zato horlivo a zapálené -
evanjelizuje!

(Philippe Madre)

„Pokiaľ sa schádza iba úzky kruh členov modlitbovej skupiny, aby príjemne prežil čas vyplnený
modlitbami, charizmy v nej zaniknú. Treba vydávať svedectvo o Ježišovi a nehľadieť pritom ani
na únavu, ani na to, čo si myslia iní!"

(Emiliano Tardiff)

Netreba sa trápiť, že si pripadáme nespôsobilí na evanjelizáciu. V každej skupine sa
treba modliť zato, aby si jej členovia lepšie uvedomili, aký druh služby a evanjelizácie pre
nich Boh pripravil a povoláva ich k nemu. A nie je ťažké si to uvedomiť. Nemôžeme sa
totiž pomýliť, ak sa rozhodneme žiť a preukazovať kresťanskú lásku!

Láska - ak je pravá - sa neuzatvára, ale prúdi smerom von a delí sa aj s tými, ktorí sú
mimo. Preto je opravdivá komunita apoštolský zapálená a činná.

Charizmy slúžia preto aj apoštolátu a evanjelizácii (vydávanie svedectva).

Ak komunita nie je apoštolský zameraná, potom to nie je komunita, ale „exkluzívny
klub“ – a tam nemá Duch Svätý čo hľadať... veď neevanjelizuje, ani nebuduje Cirkev (ale
iba seba - aj to len zdanlivo) – a preto načo by jej boli nejaké charizmy???

3) Evanjeliová chudoba:

· Neznamená to žiť v krajnej materiálnej biede.

· Znamená to hlavne byť „ chudobný v duchu " - teda namiesto svojich síl a schopností
sa spoliehať na Boha a na moc Jeho Ducha.
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„8 Preto som tri razy prosil Pána, aby odstúpil odo mňa, 9 ale on mi povedal: „Stačí ti moja milosť,
lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti." A tak sa budem radšej chváliť svojimi slabosťami, aby
vo mne prebývala Kristova sila. 10 Preto mám záľubu v slabostiach, v potupe, v núdzi, v
prenasledovaní a v úzkostiach pre Krista; lebo keď som slabý, vtedy som silný."

(2 Kor 12,8-10).

To  je  zároveň  ďalšia   odpoveď na   otázku,    či  sme,    alebo   nie  sme  spôsobilí  na
evanjelizáciu: máme Ducha Svätého, ktorého sme prijali v krste a to úplne stačí!

Nejde tak o našu schopnosť ako o našu vydanosť, nejde o to, či si schopný robiť veľké
veci, či si schopný uzdravovať a pomáhať druhým, ale o to, či si ochotný to robiť.

Na to aby Boh ľudí uzdravoval stačí aby  si  ty  na  nich  kládol  ruky,  aby  si  sa  za  nich
modlil, aby si na nich zvolával Božie požehnanie a Boh bude robiť svoju časť práce, lebo
uzdravovanie je Jeho dielom, nie tvojím!

To ale neznamená, že otázka materiálneho a duševného bohatstva je vedľajšia – aj ono
nás môže brzdiť v našej ochote slúžiť.

Preto treba v tomto smere neustále skúmať a pýtať sa: Na koho sa spolieham? Na
Boha? Na svoje sily a schopnosti?  Na bohaté finančné prostriedky? Na ľudí okolo seba?
Na politický a mocenský vplyv?

V takom rozsahu, v akom sa rozhodneme, že nechceme inú bezpečnosť alebo argument, s ktorým
čeliť svetu, než s Ježišom Kristom ukrižovaným, s takou mocou nám Boh príde na pomoc, dokonca
aj dnes, aby sme robili, znamenia, divy a zázraky... Cirkev povstala k životu z kerygmy ohlasovanej
v ,Duchu a moci', a dnes sa zdá evidentné, že Cirkev, obnovená vo svojej apoštolskej moci, môže
povstať len z nového ohlasovania evanjelia, ktoré je ,Božou mocou na spásu každého, kto má vieru.

(Raniero Cantalamessa)

Stojí určite za zmienku, že charizmy v Cirkvi začali upadať priamo úmerne tomu, ako Cirkev
získavala vážnosť, moc, prestíž, autoritu, ...a tak sa začala spoliehať viac na seba a svoju moc,
než na silu a Moc Ducha! ... Funguje to tak nakoniec aj dnes: charizmy sa prejavujú spravidla v
komunitách ľudí jednoduchého srdca, než v prostredí poniektorých sebaistých farárov, či
nablýskaných biskupov - čo potom aj vysvetľuje averziu, ktorú charizmatická obnova u
mnohých z nich vyvoláva...!

4) Túžba po charizmách:

Charizmy nám nemôžu byť vnútené. Preto Pavol apoštol vraví:

„Usilujte sa o lásku, dychtite po duchovných daroch, zvlášť aby ste prorokovali. ...5 A chcem, aby
ste všetci hovorili jazykmi, ale ešte viac, aby ste prorokovali. Lebo kto prorokuje, je väčší ako ten,
kto hovorí jazykmi, iba ak by aj vysvetľoval, aby sa budovala Cirkev."
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(1 Kor 14,1.5).

Úsilie - to je viac, než iba súhlas (To už ale vieme z požiadavky smädu z minulého
stretnutia!)

Túžba po charizmách znamená - pochopiteľne - túžiť po službe Cirkvi, pretože
charizmy sú určené práve na túto službu. Pavol apoštol píše:

,,12 Tak aj vy, keďže sa horlivo usilujete o duchovné dary, usilujte  sa  mať ich  v  hojnosti  na
budovanie Cirkvi."

(1 Kor 14,12).

Teda nie iba povedať si: „No dobre, veď však môžeme to s tou evanjelizáciou skúsiť, veď
čo sa bude dať, môžeme... ", ale naozaj po tejto službe TÚŽIŤ!

V tomto smere sa náš vzťah k charizmám podobá vzťahu záchranára, ktorý pracuje dňom i
nocou na záchrane ľudských životov pri vyhrabávaní obetí zemetrasenia spod ruín. Zachraňuje
ľudí, ale túži mať k dispozícii viac ľudí a viac buldozérov a viac psov a viac sanitiek a lekárov a
vrtuľníkov, aby ich mohlo zachrániť ešte viac a ešte viac a lepšie im pomôcť.

Podobne kresťan: zo všetkých síl pracuje dňom i nocou na záchrane svojich bratov a
sestier z bahna hriechu a vytrháva ich zpažeráka nekonečne strašlivejšej večnej smrti. A
celým  srdcom  túži  po  Božej  Moci,  po  charizmách  Ducha,  aby  im  mohol  slúžiť ešte
lepšie, zachrániť ich ešte viacerých a pomôcť im ešte dokonalejšie -presne tak, ako vraví
apoštol Peter vo svojom liste:

„11Keď niekto hovorí, tak len ako Božie slovo; keď niekto slúži, tak len z moci, ktorú uštedruje
Boh, aby bol vo všetkom oslávený Boh skrze Ježiša Krista.“

(1 Pt 4,11a).

Neznamená to vyberať si, aký dar by sa nám pozdával. Znamená to jednoducho túžiť po
všetkých daroch, ktoré nám Boh podľa svojho slobodného úsudku zverí na konanie nášho
poslania.

Ako sa naučiť používať charizmy?

Charizma je ako úžasný nástroj, ktorý mi Duch daroval.

Aby som ju mohol používať naplno, musím sa ju používať naučiť (asi rovnako, ako sa
musím naučiť šoférovať auto)

Miestom, kde sa to dá najlepšie je - komunita!
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Charizmy môže potvrdiť práve spoločenstvo

Napríklad proroctvo vyslovené v komunite sa potvrdí tým, že niekto vydá svedectvo a
povie: „Áno, toto slovo sa ma dotklo a bolo od Boha pre mňa!“

V anonymnej  mase,  alebo v prostredí,  kde  sa ľudia boja otvoriť  a hovoriť o svojom
vnútri a odhaľovať ho, sa táto potvrdzujúca spätná väzba neobjaví!

Charizmy sa rozvíjajú v spoločenstve

Len tam sa môžeme hoci aj l00x pokúsiť povedať: „Myslím si, že Boh nám vraví..." a
vypočuť si len svedectvo spoločenstva: „Sorry, ale nikoho to neoslovilo. Zmýlil si sa!“

Všade inde by sme už po 1.  -  2.  raze prestali  (to zosmiešnenie!),  alebo by s  nami stratili
trpezlivosť tí ostatní.

Len v spoločenstve, kde je láska, je možné, aby som to skúšal a nakoniec na 101. krát
objavil, ako vlastne taká charizma funguje!

Vnuknutia Ducha Svätého

Byť kresťanom neznamená ani nekonať zlé skutky, ani konať dobré skutky, ani
zmýšľať dobre, ani zle, pretože všetko toto je iba ľudské. Byť kresťanom znamená
zmýšľať a konať Božsky!

Preto sú Božími synmi – a teda aj dedičmi spásy – iba tí, „ktorých vedie Boží Duch“20.
Prečo?

Pretože to, čo je Božské, pozná jedine Duch Svätý! Len On nás tomu môže naučiť!!!

10 Ale nám to Boh zjavil skrze Ducha, lebo Duch skúma všetko, aj Božie hlbiny. 11 Veď kto z ľudí
vie, čo je v človeku, ak nie duch človeka, ktorý je v ňom? Tak ani čo je v Bohu, nepozná nik, iba
Boží Duch.

(1 Kor 2,10n)

Nástrojom, ktorý Duch s nami v tomto smere spolupracuje, sú vnuknutia Ducha
Svätého:

20 porov.: Rim 8,17
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1 V antiochijskej cirkvi boli prorokmi a učiteľmi Barnabáš, Simeon, ktorého volali Niger, Lucius z
Cyrény, Manaen, ktorý bol vychovaný s tetrarchom Herodesom, a Šavol. 2 Ako slúžili Pánovi a
postili sa, povedal Duch Svätý: Oddeľte mi Barnabáša a Šavla na dielo; na ktoré som ich
povolal." Oni sa postili a modlili, vložili na nich ruky a prepustili ich. 4 A oni, vyslaní Duchom
Svätým, došli do Seleucie a stade sa preplavili na Cyprus. 5 Keď prišli do Salaminy, hlásali Božie
slovo v židovských synagógach.

(Sk 13,1-5)

...6 Prešli cez Frýgiu a galatský kraj, lebo Svätý Duch im bránil hlásať slovo v Ázii. 7 Keď došli k
Mýzii, pokúšali sa dostať do Bitýnie, ale Ježišov Duch im to nedovolil. 8 Obišli teda Mýziu a zišli
do Troady.

(Sk 16,6-8)

A teraz spútaný Duchom idem do Jeruzalema, hoci neviem, čo ma tam čaká. Len Duch Svätý ma
vo všetkých mestách uisťuje, že ma očakávajú okovy a súženie. 24 Svoj  život  si  však  veľmi
necením, len aby som dokončil svoj beh a službu, ktorú som dostal od Pána Ježiša: svedčiť o
evanjeliu Božej milosti.

(Sk 20,22-24)

4 My sme vyhľadali učeníkov a zostali sme tam sedem dní. Oni  z vnuknutia Ducha hovorili
Pavlovi, aby nechodil do Jeruzalema.

(Sk 21,4)

Všetky tieto miesta svedčia o tom, že Duch skutočne vedie svojimi vnuknutiami každého,
kto je pre Neho otvorený. Píše o tom aj sv. František Saleský:

Blažení tí, ktorí zachovávajú srdcia otvorené pre sväté vnuknutia, lebo nikdy im nebudú chýbať
tie, ktoré potrebujú pre svoj stav k dobrému a zbožnému životu, aby si sväto plnili úlohy svojho
povolania. Pretože ako Boh dáva každému zvieraťu v prírode pudy, ktoré potrebuje na svoju
sebazáchovu a na uplatnenie svojich prirodzených vlastností, tak Boh dá aj každému z nás, ak
nebudeme odporovať Jeho milosti, potrebné vnuknutia, aby sme mohli žiť, konať a udržiavať v
sebe duchovný život!"
(Sv. František Saleský)

Pre otvorenosť vnuknutiam je potrebné, aby sme boli obrátení, prijali Ducha
Svätého a svoje spolužitie s Ním postavili na oných 7 pilieroch, ktoré sme si práve
rozobrali.

Okrem nich je dobré zvoliť si (ak sa to dá, dnes je o to núdza) schopného duchovného
vodcu, s ktorým môžeme konzultovať náš duchovný život.

Kontrola autentickosti vnuknutí:

Vnuknutia Ducha sú veľmi jemné a hlavne sprvu môžeme mať skutočný problém
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rozoznať, či je daný popud skutočne od Boha, alebo nie.

V tomto rozlišovaní nám pomôžu nasledovné kritériá:

· Neprotirečí Biblii

· Neprotirečí učeniu Cirkvi

Tu je potrebné odlišovať učenie a mometálny zvyk a disciplínu Cirkvi - tomu prvému sa to
neprotirečí nikdy, voči tomu druhému spravidla nie, ale občas hej... Všetci svätci boli napokon v
niečom akýmisi Božími buričmi, ktorí niečo zo zaužívanej praxe Cirkvi postavili na hlavu...
a drvivá väčšina z nich mala problémy a konflikty so svojimi biskupmi a predstavenými, ktorí
spravidla hájili to „tradičné a zabehnuté“ (inštitucionálne).

· Súlad s osobným povolaním

Osobné povolanie = stav, do ktorého ma povolal Boh. Vedenie Ducha mu nebude isto protirečiť.
Treba pri tom ale pamätať na dve veci: Povolal ma do tohto stavu naozaj Boh??? Občas sa
nájdu aj výnimky (sv. Mikuláš z Flue, sv. Jana Františka de Chantal, ...)

· Ovocie Ducha (porov. ďalej)

· Vnútorný pokoj

· Stálosť a pokora!!!

· Významnou pomôckou je v spoločenstve aj charizma rozlišovania.

Časom nadobudneme istý cit pre hnutia, ktoré v nás spôsobuje Boží Duch. Kým sa tak
stane – a v dôležitejších veciach aj potom – je užitočné rozobrať si tieto vnuknutia a ich
obsah aj s duchovným vodcom.

Vzájomný vzťah Biblie, Cirkvi a vnuknutí:

Mohli by sme povedať, že to funguje nasledovne:

Biblia Hovorí to, čo sa týka všetkých kresťanov v celých dejinách
kresťanstva až do konca. È

Cirkev Konkretizuje učenie Biblie na určitý čas a priestor – napríklad
Európa na začiatku 21. storočia. È

Vnuknutia Konkretizuje oboje na moju konkrétnu osobu v tomto
prítomnom mieste a okamihu.

Všetko sa mocne dopĺňa a Božie vedenie je úplné iba cez všetky tieto tri kanály. Duch ich
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používa všetky tri a je málo pravdepodobné, že by vnuknutia mohli nahrádzať učenie
Cirkvi, či Bibliu – keď, tak iba výnimočne a v nenormálnych podmienkach, kde niektorý
z týchto prameňov neopraviteľne chýba.

Ovocie Ducha Svätého – zbožšťovanie

Toto je najdôležitejší znak toho, že Duch v nás aj trvalo prebýva a skutočne nás aj
premieňa.

Je to vlastne jednoduchá logika:

· Cieľom kresťanstva je to, aby som bol ako Boh, žil ako Boh a konal ako
Boh.

· Duch Svätý prichádza na to, aby vo mne túto premenu uskutočnil.

· Znakom Jeho prítomnosti a pôsobenia teda je, že sa táto premena aj reálne
uskutočňuje a ja stále viac a viac konám a žijem ako Boh.

Keď Pavol opisuje ovocie Ducha Svätého, všimnime si, že sú to všetko vlastnosti, ktoré sú
podľa Biblie vlastné Bohu:

Ale ovocie Ducha je láska21, radosť22, pokoj23, zhovievavosť24, láskavosť, dobrota25, vernosť26,
miernosť27, zdržanlivosť28. Proti tomuto zákona niet.

(Gal 5,22n)

21 Porov.: „Boh je láska; a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom.“ (1 Jn 4,16)

22 Porov.: „Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja radosť a aby vaša radosť bola úplná.“ (Jn 15,11)

23 Porov.: „Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam.“ (Jn 14,27)

24 Porov.:  „A zhovievavosť nášho Pána pokladajte za spásu, ako vám napísal aj náš milovaný brat Pavol podľa múdrosti,
ktorá mu bola daná.“ (2 Pt 3,15)

25 Porov.: „Ježiš mu odpovedal: „Prečo ma nazývaš dobrým? Nik nie je dobrý jedine Boh.“ (Mk 10,18)

26 Porov.: „Ak sme neverní, on ostáva verný, lebo seba samého zaprieť nemôže.“ (2 Tim 2,13)

27 Porov.: „Nebude sa škriepiť, nebude kričať, nik nebude počuť na ulici jeho hlas. 20 Nalomenú trsť nedolomí, hasnúci
knôtik nedohasí, kým neprivedie právo k víťazstvu.“ (Mt 12,19n)

28 Porov.: „Hlásame vám evanjelium, aby ste sa od týchto márností obrátili k živému Bohu, ktorý stvoril nebo a zem i more a
všetko, čo je v nich. 16 on v minulých pokoleniach nechal všetky národy ísť svojou cestou, 17 ale bez svedectva o sebe samom
neostával, lebo dobre robil: z neba vám dával dážď a úrodné časy a napĺňal vaše srdcia pokrmom a radosťou.“ (Sk 14,15–17)
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Takže rozhodujúcim znakom prítomnosti Ducha v mojom živote je práve to, že ma
viditeľne pretvára na stále dokonalejší obraz a podobu Boha, čiže ma zbožšťuje:

17 Pán je Duch; a kde je Pánov Duch, tam je sloboda. 18 A my všetci s odhalenou tvárou hľadíme
ako v zrkadle na Pánovu slávu a Pánov Duch nás premieňa na taký istý, čoraz slávnejší obraz.

(2 Kor 3,17n)
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Modlitba a jej formy

Vývoj lectio divina a modlitby vôbec

Je nám asi jasné, že samotná modlitba lectio divina sa bude meniť a rozvíjať v závislosti
na tom, kde sa budeme na svojej duchovnej ceste nachádzať:

· Sprvu, keď na cestu modlitby budeme ešte len nastupovať, tak budeme asi
väčšinu času tráviť na rovine ROZJÍMANIA a len ťažko sa bude naše vnútro
dojímať pred Božím Slovom.

· Postupne, ako sa bude naše vnútro otvárať Bohu, aj city sa stanú mocnejšie
a hlbšie. Rozjímanie už bude trvať možno iba pár zvedavých minút a potom
budú nasledovať dlhé okamihy MEDITÁCIE, prenikajúcej občas až do ticha
kontemplácie.

· Nakoniec, keď v nás Božia Láska dostatočne zosilnie, ťažisko sa presunie
do KONTEMPLÁCIE. Budeme sa v tomto smere podobať sv. Terézii
Avilskej, ktorej stačilo vysloviť slová „Otče náš“ (to bolo celé jej rozjímanie)
a stačilo to na to, aby ju to tak dojalo a naplnilo láskou (minimeditácia), že sa
okamžite ocitla v extáze kontemplácie!

Práve tento vývoj v modlitbe je pôvodným dôvodom normy, ktorá v prípade kňazov
a rehoľníkov, ktorí sú viazaní modlitbou žalmov z breviára, stanovuje:

Vlastný ordinár môže zo spravodlivého alebo vážneho dôvodu dišpenzovať kňaza alebo diakona od
recitovania posvätného ofícia, a to buď od niektorej časti, alebo aj v celom rozsahu, alebo mu môže
dovoliť zámenu za nejaký iný skutok nábožnosti (napríklad zámenu za mariánsky ruženec, krížovú
cestu, biblické alebo duchovné čítanie alebo rozjímavú modlitbu v rozumnej dĺžke a pod.).

Práve možnosť zámeny za modlitbu rozjímavú v podobnej dĺžke ukazuje, že nejde len
o prípady nemožnosti modliť sa breviár (napr. vo väzení počas prenasledovania Cirkvi za
komunizmu a podobne), ale aj o prípady, kedy modlitba breviára prestáva zodpovedať
duchovnej etape vývoja dotyčného človeka a forme modlitby, ku ktorej ho povoláva Boh.
Na východe napríklad je zvykom v takomto prípade nahrádzať modlitbu breviára tzv.
modlitbou Ježišovou, čo je vskutku modlitba vedúca ku kontemplácii, je to modlitba
naozaj v tomto zmysle mystická.
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Predstava modlitby, ktorú sa rovnako modlíme roky, možno desiatky rokov, bez
akejkoľvek zmeny a vývoja je rovnako nereálna ako predstava, že celý život prežijeme
v detských dupačkách a detských topánočkách… Ak napriek tomu stretneme človeka,
ktorý naozaj takto stagnuje, je to spoľahlivý znak toho, že v skutočnosti na cestu
duchovného rastu alebo vôbec nenastúpil, alebo z nej (najčastejšie v niektorej z „nocí“)
zablúdil.

Modlitba chvály – lectio „v zelenom“

Hlavne v spoločenstvách je veľmi obľúbená modlitba chvál. Chvála je označovaná za
veľmi privilegovanú formu modlitby. Taliansky exorcista Raul Salvucci o nej hovorí:

Je to najvyšší druh modlitby, ktorá presahuje obmedzenú a trpiacu skutočnosť ľudského života a
umožňuje ponoriť sa pod vplyvom ducha Svätého do hlbín Božieho tajomstva, kde všetko je láska,
svetlo a radosť.

(Raul Salvucci)

V tomto výroku sa zároveň dotýka niečoho, čo sa u nás populárne volá „stupne chvály“.
Všeobecne sa hovorí, že chvála by mala začať vďakou, pokračovať chválou a končiť
adoráciou, čiže uctievaním.

VĎAKA – je to niečo ako čítanie a rozjímanie. Akurát, že namiesto Božieho slova je
východiskom skúsenosť Božej moci a Božieho konania v našom živote. V modlitbe vďaky
sa rozpomíname na to, čo Boh v našom živote konal, ďakujeme za to – a súčasne
prežívame Božiu lásku k nám, uvedomujeme si ju, nechávame sa ňou osloviť, preniknúť,
dojať…

CHVÁLA – od vďaky, kde je v centre Božie dobrodenie, sa pomaly dostávam ku chvále,
ktorá je vyznávaním lásky voči Bohu, ktorého milujem. Veľkou pomocou pre chválu je
práve dar modlitby v jazykoch, ktorý je napr. Robertom Farricim oprávnene považovaný
za bránu ku kontemplácii. Chvála je totiž „bezobsahová“ – chválim Boha ako Boha, nie za
to, že mi niečo dal, či niečo pre mňa urobil. V chvále toho niet čo veľa hovoriť. Môžem v
nej donekonečna opakovať jediné slovo: „Milujem Ťa!“, „Vyvyšujem Ťa!“, či „Oslavujem
Ťa!“ – ale o moc viac už nie. A práve tu prichádza na pomoc modlitba v jazykoch, ktorá je
pre nás bez obsahu, ale sama v sebe obsah má a umožňuje nám vyjadriť aj to z hlbín nášho
srdca, čo nijakým slovom popísať, ani vyjadriť nedokážeme.

Dosť často sa stretávame v spoločenstvách s „chválou“, ktorá znie asi takto: „Chválim Ťa
a oslavujem Ťa, Ježiš, za to, že si mi dal… že si urobil…“ a pod. Napriek slovku „chválim
Ťa“ je to stále modlitba vďaky, nie chvála!!! Akonáhle naša modlitba obsahuje ono „za to“
– je to vďaka. Chvála začína práve vtedy, keď sa v nás začínajú prebúdzať city voči
Bohu samotnému, začína sa v nás prebúdzať láska voči Bohu – a to už bez ohľadu na
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to, čo Boh niečo vykonal, alebo nie. Jednoducho už ide o Boha samotného, pre Boha a
kvôli Bohu.

KLAŇANIE SA – alebo „adorácia“, „uctievanie“ – všetko toto sú len iné názvy pre jedno
a to isté: spočinutie v Bohu, skutočnú kontempláciu Boha v hlbokom mlčaní.

Pritom o vývoji modlitby chvály v spoločenstve, aj na osobnej úrovni, stále platí to
isté, ako o lectia: najprv budeme asi hlavne ďakovať, sprvu možno neobratne… potom
stále viac, s hlbším porozumením. Potom začne naša vďaka stále viac a viac prebúdzať
city a lásku, prechádzať do chvály a príde obdobie, kedy chvála s „bujarým halleluja“,
spevom a zdvihnutými rukami bude tvoriť hlavnú a podstatnú náplň modlitby. Nakoniec
ale príde okamih, kedy nás to začne tiahnuť k mlčaniu, k spočinutiu lásky – a spoločenstvo
začne oceňovať a vážiť si chvíle spoločného mlčania v pohrúžení v Bohu. Len si znova
pripomeňme, čo o tom hovorí Hans Buob:

Ti, kdo pocítí touhu žít v naprosté vydanosti Kristu, touží také po zakoušení nového způsobu
modlitby. Už dále prostě nesnesou jen celý večer prohlaholit bujařím „aleluja!“. Zatouží po
společném mlčení. Jednotlivé stupně duchovního života se hmatatelně projeví i v celé modlitební
skupině. Člověk zatouží po chvíli spočinutí v modlitbě, bude si přát mlčení. … V dobré modlitební
skupině je nezbytné znát jednotlivé duchovní stupně modlitby, být si sebou navzájem jisti a přijímat
jeden druhého tak, aby mohl ten. kdo se právě dnes modlí mlčky, svým mlčením hluboce přispět.
Možná to opravdu bude jen jeden jediný člověk, zatímco ostatní celý večer radostně „projuchají".
Budeme vnitřně vedení k mlčenlivému naslouchání. Stále častěji se budou objevovat tiché pomlky –
podle organického růstu duchovního života.

(Hans Buob)

Práve tento vývoj spôsobuje, že pri navštívení „klasického“ charizmatického
spoločenstva, plného chvály, spevu, výskania, tanca a zdvihnutých rúk, sa môže človek,
ktorý nedorástol ešte ani na stupeň vďaky, cítiť ako medzi bláznami a pomätencami –
a nabudúce už radšej ani nepríde. A naopak, človekovi, ktorého Boh mocne vťahuje
k mlčaniu, sa to môže zase javiť ako povrchné a bude hľadať „tiché miestečko“, kde bude
môcť spočinúť v Bohu v tichu a v mlčaní.

Modlitba podľa „Oblaku nevedenia“

Táto forma modlitby je už modlitbou meditatívnou. Vlastne preskakuje etapu rozjímania
a vstupuje rovno do meditácie a odtiaľ ku kontemplácii v mlčaní. Predpokladá, že túto
formu modlitby „praktikuje“ niekto, kto už prežil Božiu lásku a kto už má jasne
vyriešené otázky viery, obrátenia a nasledovania Ježiša Krista. Preto začiatočníkom
asi veľa prospechu neprinesie, predpokladá skôr nevestu, zamilovanú do Ženícha, ktorá sa
pýta, ako viac, lepšie a hlbšie preniknúť do Ženíchovho srdca.

Autor spisu (jeho meno a totožnosť nepoznáme) hovorí:



- 300 -

Bez varování přichází meditace k těm, kdo usilují o kontemplativní život, a stejně přicházejí i jejich
modlitby. Mám na mysli samozřejmě jejich soukromé modlitby, nikoli ty, které ukládá svatá církev.
Neboť ti, kdo se opravdově zasvětí kontemplaci, nemohou si už takových modliteb dále cenit a
užívají jich v podobě a podle pravidel uložených nám svatými Otci. Avšak jejich vlastní, osobní
modlitby stoupají spontánně k Bohu, aniž by o nich před modlitbou či během ní přemýšleli. Tvoří-li
tyto modlitby slova, což bývá zřídka, je jich jen velmi málo. Čím méně, tím lépe. Myslím, že je lépe,
jde-li o několik jednoslabičných slov než dvouslabičných, a je to více v souladu s dílem Ducha.
Neboť kontemplativní člověk by měl vždy být duchovně na úplně nejvyšším vrcholu. Můžeme to
ukázat na přírodě. Muž či žena, které náhle vyděsí požár, úmrtí nebo cokoli jiného, jsou prudkým
hnutím mysli přivedeni k pláči nebo k modlitbě o pomoc. A jak se v takové situaci člověk modlí?
Samozřejmě že ne záplavou slov, dokonce ani ne nějakými dlouhými slovy! A proč? Protože v
takové situaci nechce příliš marnit čas tím, že by zeširoka hovořil o své naléhavé potřebě a o svém
rozrušení. V hrůze ze sebe vyrazí jedno krátké slovo: „Hoří!" nebo „Pomoc!" Tak jako se takové
slůvko zabodne do uší těch, kdo je uslyší, stejně tomu bude i v případě jiného kratičkého slova,
jestliže nebude jen vysloveno nebo myšleno, ale zazní v něm také úmysl spočívající v hlubině našeho
ducha. Hlubina ducha je totéž jako výšina ducha, neboť v těchto věcech znamenají výšina, hlubina,
délka i šířka totéž. Takové slovo zasáhne uši Všemohoucího Boha mnohem rychleji než jakýkoli
bezmyšlenkovitě omílaný dlouhý žalm. Proto stojí psáno: „Krátká modlitba proniká nebesy."

(Oblak nevedenia)

Odporúča takýmto spôsobom, pomaly, ticho, vo svojom vnútri, opakovať jediné slovíčko,
napríklad „Ježiš“, „Boh“, alebo iné, nabité silným významom. Ono tvorí akúsi oporu
nášho mlčanlivého spočinutia v Bohu. Pretože ešte nedokážeme mlčať a zotrvať s mysľou
úplne upriamenou na Boha (naša láska ešte nie je tak veľká), pretože naša myseľ má
tendenciu blúdiť a byť roztržitá, toto opakovanie jediného slovíčka, tiché, pomalé,
v srdci, s prestávkami ticha a mlčania medzi jednotlivými vysloveniami, tvorí oporu
a kostru, na ktorú sa zavesí naše vedomie a ostáva tak upriamené na Boha.

Samozrejme, takáto „technika“ je len pomocnou barličkou modlitby, ktorá sama
pramení z obrátenia, z lásky k Bohu – bez tejto vnútornej dispozície je sama technika
neúčinná.

Opakovanie meditačného slova nás nakoniec vedie do prázdnoty a mlčania, v ktorých sa
zjavuje Boh. Preto autor zdôrazňuje:

Každou myšlenku, i kdyby byla sebejasnější a příjemnější, nech zaniknout. Zakryj ji hustým
mrakem zapomnění, protože v našem pozemském životě nemůže k Bohu proniknout naše vědění a
myšlení, nýbrž jenom láska … V této souvislosti je důležité, že „mrakem zapomnění jsou
přikrývány" ne samy stvořené věci, ale jenom myšlenky na ně, jejich připomínka, jejich představa.
A to se také děje pouze během cvičení v kontemplativní modlitbě. Ne že by stvořené věci byly
nějakým způsobem zlé, pouze nemají, pokud se kontemplativní modlitbě učíme, být předmětem naší
pozornosti.

- Chceš-li se modlit, zapomeň na všechno, co jsi udělal nebo co chceš dělat. Pusť z hlavy všechny
myšlenky, ať dobré, nebo špatné.

- Při modlení neužívej žádných slov, leda že bys cítil, že jsi k tomu vnitřně nutkán

- ... Jen jedno měj na mysli: že je v tvém srdci trvalá prostá hluboká touha po Bohu
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- ... Nech tedy své myšlení a cítění, ať se sjednotí s Ním, tím že se snažíš vzdát veškerého
přemýšlení o Něm i o sobě. Na nic nemysli, své cítění udržuj nezávislé a sebe samého v pouhém
soustředění na přítomnost, aby se tě mohla dotknout milost zkušeností skutečné Boží přítomnosti
a mohla ti vlít sílu."

- V tom, že se s láskou soustředíme na Boha, je jádro toho, jak nás autor uvádí na cestu mlčení.
Chceš-li dělat pokroky, nech v sobě růst co nejhlubší touhu po Bohu!

Nedělej nic jiného, než že budeš s pokorou a láskou podávat své srdce Bohu. Měj touhu po něm,
a ne po jeho darech. Tvou jedinou starostí ať je, abys byl s nerozdělenou pozorností zaměřen na
Něho. Ze všech svých sil se snaž na všechno ostatní zapomenout.

(porov. Oblak nevedenia – podľa Petra Köstera)

Práve preto sa spis nazýva „oblak nevedenia“. Autor vysvetľuje, že predstavy o Bohu
a Boh samotný – to sú dve veci. Predstavy o Bohu, myšlienky na Boha sú dôležité,
pretože nás vedú k Bohu. Ale v okamihu, keď sa k Bohu blížime, stávajú sa prekážkou.
Preto, slovami autora, musíme všetko v našej mysli zakryť „oblakom zabudnutia“
a v takejto vyprázdnenosti od každého obrazu a každej predstavy vstúpiť do „oblaku
nevedenia“ a tam sa stretnúť s Bohom, ktorý prevyšuje každý opis, každý obraz a každú
predstavu!

Podobné poznanie sa nachádza aj v spisoch iných autorov:

Člověk se musí naprosto odloučit ode všeho, co se může dostat do jeho zorného pole. Musí zůstat ve
tmě jako slepec a opírat se o temnou víru a ji si zvolit za své světlo a svého vůdce, místo aby
spoléhal na svůj rozum, smysly, svůj pocit nebo svou představivost, protože to všechno je temnota,
která ho vede do klamu a udržuje ho v něm. Kdežto víra je nade vším takovým chápáním, vnímáním,
pociťováním a představováním si. Jestliže však člověk k tomu slepým není a nezůstane proto v úplné
temnotě, pak ani nedosáhne toho, co je vyšší než on, toho, čemu ho učí víra.

(Ján z Kríža, Výstup na horu Karmel, II, 3)

Uvědomíš-li si, že tě Bůh chce přitáhnout do nitra, nech všeho ostatního, prostě následuj Boha,
nech všech svých obrazných představ. Jestli tě mezitím napadnou nějaké myšlenky, nech je být, i
kdyby to byla přímo božská osvícení. Nepodnikej nic. Nepopouštěj uzdu svým smyslům; jestliže se
vším tím nedojdeš k cíli, nech to na Bohu: On to zařídí.

(Ján Tauler)

„Modlitba Ježišova“, alebo „Modlitba colníkova“

Na východe je to veľmi rozšírená forma modlitby. Využíva podobný princíp, aký využíva
modlitba podľa Oblaku nevedenia. Nejde však iba o jedno slovo, ale o modlitbu, známu
z Evanjelia a jemne prispôsobenú: „Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou
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hriešnym!“

Výhodou tejto vety je, že v sebe obsahuje niečo ako „zhustené rozjímanie“. Keby sme
mali v lectio divina zhrnúť dokopy všetky meditačné vety všetkých rozjímaní, mohli by
sme ich pohodlne zhrnúť práve do tejto modlitby colníka z Ježišovho podobenstva.
Vyjadruje presne to, čo je potrebné na prebudenie bázne pred Bohom a následné
prebudenie lásky k Bohu: vyznanie našej hriešnosti, vyznanie Božstva Ježiša Krista,
i volanie o zmilovanie v dôvere v Božiu lásku a milosrdenstvo.

Samozrejme, text sa môže – a v praxi sa tak aj často deje – zjednodušiť, skrátiť,
zredukovať až na jediné slovo, ktoré v danom okamihu najviac oslovuje naše srdce. Spolu
s autorom Oblaku nevedenia môžeme aj tu radiť to hlavné a základné: „Nechaj toto slovo
preniknúť tak hlboko do seba, že neprestane znieť, nech sa deje čokoľvek!“ Presne toto je
aj cieľom Ježišovej modlitby.

O forme, v ktorej sa slová modlitby redukujú na vzývanie Mena Ježiš, píše istý
pravoslávny mních:

Tato poslední forma je nejstarším způsobem vzývání jména Ježíš ... Jméno Ježíš se vyslovuje buď
ústy, nebo jen tiše v duchu. V obou případech jde o opravdové vzývám jména - v prvním případě
slovem, v druhém myšlenkou. Tato modlitba nabízí snadný přechod od ústní modlitby k vnitřní. Již
pomalé a uvážené opakování jména ústy vede k vnitřní modlitbě a připravuje duši na kontemplaci ...
Vzývání jména Ježíš se může dít kdekoli a kdykoli. Můžeme vyslovovat Ježíšovo jméno na ulici, na
svém pracovišti, ve svém pokoji, v kostele atd. ... Vedle tohoto modlení, neomezeného a neurčeného
žádným pravidlem, je dobré volit si určité doby a místa pro pravidelné vzývání jména Ježíš. Pro
začátečníky je to naprosto nezbytné. Když máme tedy každý den stanovenu určitou dobu pro vzývání
Ježíšova jména, mělo by se to dít - pokud to jen okolnosti dovolují - na nějakém osamělém a
klidném místě ... Nejlepším postojem při tom je takový, který co nejvíc navozuje tělesný klid a
vnitřní usebrání. Užitečné může být také pokorné držení těla, dávající najevo, že se modlím. Než
začneš s vyslovováním jména Ježíš, zklidni se, soustřeď se a vyprošuj si inspiraci a vedení Ducha
Svatého. Jméno Ježíš vstupuje do srdce teprve tehdy, když bylo před tím naplněno očistným vanutím
a plamenem Ducha (srv. 1 Kor 12,3)

(porov. Peter Köster, Cesta vnitřní modlitby)

Alla Selawry odporúča nasledovné:

Než se začneš modlit, s úctou se přenes do Boží přítomnosti, až si uvědomíš a pocítíš jeho blízkost, a
vzbuď v srdci živou víru, že tě Bůh vidí a je ochoten tě vyslyšet. Také si uvědom, kdo je Bůh, a kdo
jsi ty sám. Začni tím, že budeš s uctivou bázní a láskou vyslovovat jméno Ježíš. Pevně u toho
setrvávej. Opakuj jeho jméno. Nemysli na to, že teď vzýváš jméno, ale mysli jedině na Ježíše.
Vyslovuj jeho jméno pomalu, tiše a klidně ... Křečovité úsilí a vyhledávání stupňujících se zážitků
bude bez užitku ..." Všechno záleží na svobodném, vědomém obrácení se k Bohu ... Hledej účinnost
Ježíšovy modlitby v obrácení srdce i rozumu k Bohu. Ať tě netrápí, že zpočátku modlitbu říkáš jen
ústy, že ti myšlenky těkají a že tě přemáhá mechaničnost

(Alla Selawry)

Iný mních poznamenáva:
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Při ... vzývání jména Ježíš by nemělo být slovní opakování příliš rychlé. Jednou vyslovené jméno by
mělo dále znít v následujících sekundách nebo minutách tichého klidu a pozornosti. Opakování
jména můžeme srovnat s tím, jak mává křídly pták, který vzlétá do vzduchu. Nesmí to nikdy být
namáhavé a nucené, překotné nebo hlučné. Musí to být jemné, snadné a - v nejhlubším slova smyslu
- musí to naplňovat oblažující milostí. Když pták dosáhl té výše, kam se chtěl dostat, letí klouzavým
letem dál a jen čas od času zamává svými křídly, aby se udržel ve vzduchu. Tak i duše, která začala
myslet na Ježíše a která je plná toho, že na něj myslí, může přestat opakovat jeho jméno a setrvávat
u svého Pána. Opakování by mělo zase začít teprve v tom případě, kdyby jiné myšlenky hrozily, že
zatlačí myšlenku na Ježíše. Potom ať začne vzývání znovu, aby se dosáhlo nového vzmachu ...
Nemysleme si, že když jsme určený čas zaplnili vzýváním jména, aniž jsme při tom něco pocítili, že
náš čas byl promarněn a naše úsilí že bylo neplodné. Naopak, tato zdánlivě němá modlitba byla
možná Bohu milejší než okamžiky našeho nadšení, protože byla bez jakékoli duchovní radosti
obrácené jenom na sebe ... Proto bychom při ní měli vytrvat a každý den pravidelně věnovat
nějakou určitou dobu pro vzývání jména Ježíš, i kdyby se nám zdálo, že nás taková modlitba
nechává chladnými a vyprahlými ... Vzývání jména nás nadto zřídka ponechává ve stavu
vyprahlosti. Ti, kdo mají nějaké zkušenosti, jsou zajedno v tom, že toto vzývání je často provázeno
pocitem vnitřní radosti, vřelosti a světla ... Ke vzývání jména se nemusíme dostávat prostřednictvím
nějaké nálady nebo subjektivního rozhodnutí. K tomu musíme být povoláni; musí nás k tomu přivést
Bůh ... Duchovní cvičení, je-li založeno pouze na náladovosti, žalostně ztroskotává. Tak bychom se
měli k Ježíšovu jménu dostávat pod vedením Ducha Svatého. Potom se vzývání jména stane plodem
samého Ducha"

(Mních východnej cirkvi)

Konečným cieľom je spočinutie v Bohu, nie nejaký „zážitok“ počas modlitby, ale úplne
nový život v Božom lone. Preto sa nedá ani Ježišova modlitba, ani nijaká iná modlitba
chápať len ako „technika“, ani len ako „modlitba“ – teda niečo, čo hodinku „praktikujem“
a potom sa vraciam k „bežnému životu – ale je to vždy a zásadne životný štýl. Modlitba sa
musí stať životom, inak to nie je modlitba. A život sám sa stáva modlitbou, ak
nasledujeme Krista a veríme v Neho.

Když čteme vypravování o ruském poutníkovi, máme dojem, že se Modlitba Ježíšova musí modlit
neustále. Na začátku jakýsi starec povzbuzuje poutníka, aby se ji modlil tisíckrát, pak šest tisíckrát
a nakonec dvanáct tisíckrát za den. Tento intenzívní trénink má za cíl, aby modlitba zapadla do
srdce. Modlitba se může ztotožnit se srdcem tak velice, že se srdce časem může samo začít modlit v
rytmu, jak bije. Když se dosáhlo tohoto stadia, není už třeba opakovat slova aktivně. Stačí pozorně
naslouchat srdci, které se stalo živou modlitbou. Nehledě na ty, kdo dostali zcela zvláštní povolání,
rozeznatelné jen zkušenému zpovědníkovi, nemyslím, že by bylo rozumné vydat se na cestu tak
radikální. Především je tu problém času, který sotva může stačit. Dokonce i v kontemplativních
klášterech by se těžko nalezla možnost, opakovat tuto modlitbu dvanácttisíckrát za den.

(Wilfrid Stinissen)

Napriek  tomu  ale  cieľ ostáva  stále  ten  istý:  zmena  života,  jeho  postupná  premena  na
modlitbu – a premena modlitby na život samotný, takže viac už niet rozdielu.

Praktikování Ježíšovy modlitby má konečně vést k tomu, že člověk žije víc a víc v Boží přítomnosti:
Od probuzení až do ulehnutí na lůžko žije v Boží přítomnosti, vědom si toho, že Bůh člověka vidí!

(Alla Selawry).
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Modlitba ruženca

Obdobou Ježišovej modlitby je na Západe ruženec. Môžeme povedať, že o ruženci platia
tie isté inštrukcie, ako o Ježišovej modlitbe.

Rozdiel je iba v tom, že ruženec je viac rozjímavý: jednotlivé „tajomstvá“ každého zo
štyroch ružencov (radostný, svetla, bolestný, slávnostný) sú podkladom na rozjímanie
a skutočne zmyslom je, aby o týchto tajomstvách modliaci sa naozaj uvažoval, rozjímal,
prežil ich.

Potom nasleduje meditácia, v ktorej opakovanie Zdravasov vytvára zase tú istú „oporu“
láskyplnej koncentrácie, ako je to pri opakovaní jedného slova v modlitbe Oblaku
nevedenia, či vety v Ježišovej modlitbe.

Rovnako to teda znamená, že aj samotné Zdravasy sa vyslovujú pomaly, meditatívne, „na
pozadí“ mysli, ktorá je upretá a ponorená v Bohu.

Predstava, že sa ruženec pomodlíme na nejakú štvrťhodinku, je preto naivná. Skutočná
modlitba ruženca – čiže piatich desiatkov – môže s prehľadom trvať aj hodinu, ba aj viac!
Vlastne je to niečo ako vlnovité oscilovanie od rozjímania na začiatku desiatku
k meditácii a mlčanlivému pohrúženiu počas desiatku a odtiaľ zase späť
k rozjímaniu na začiatku ďalšieho desiatku – a potom zase meditatívne ponáranie sa
s pauzami ticha a mlčania, skutočnej kontemplácie medzi jednotlivými Zdravasmi.

Modlitba pokoja Miguela de Molinos

Asi najradikálnejšie vstupuje do sveta modlitby modlitba pokoja, ako ju jej propagátor,
Miguel de Molinos, nazýva.

Táto forma modlitby úplne zanecháva rozjímanie, meditáciu, odmieta akékoľvek oporné
slovo a útočí rovno na brány kontemplácie. Preto ju Molinos považuje za najkratšiu cestu
k jednote s Bohom:

Čtyřicet let jsem se zabýval četbou a modlil jsem se. Ale nenašel jsem kratší ani jistější cestu k
božským tajemstvím než odevzdat svou duši Stvořiteli jako dítě.

(Ján Gerson)

Na druhej strane ale predpokladá u človeka, ktorý túto cestu nastúpil, dostatočnú „mieru
obrátenia“ a odhodlania, plynúceho zo skalopevnej viery a žíznivej lásky. Inak človek túto
cestu veľmi rýchlo vzdá – skôr, než začne prinášať ovocie.

K jej praxi Molinos poznamenáva:
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Správný vstup začíná tím, že zanecháme veškerého úsilí vůle, aby se tak v hlubokém klidu mohly
zbystřit vlastní síly duše. Duše je Božím voláním na Boha zaměřena. Tento mírný „impuls vůle"
ihned potlačíme a zanecháme všeho pozorování. Procházejí-li námi myšlenky, nenásledujeme je;
dostaví-li se nějaké nálady či hnutí mysli anebo se nás zmocní neklid, bez rozpaků je snášíme,
avšak nevyvíjíme žádné úsilí potlačit je. Odpíráme si jakékoli volní úsilí. Všechny síly pokoušející
se nás z cesty do klidu a mlčení v Bohu svést, nebudou mít trvání, jestliže na ně v době modlitby
nebudeme zaměřovat pozornost. K těmto silám, kterých si prostě nebudeme všímat, patří: pocit
duchovní vyprahlosti, euforie i deprese, pocity méněcennosti, domýšlivost, přemoudřelost a
pochyby.

(Miguel de Molinos)

Vlastne nejde o nič iné, než o mlčanlivé a úplne pasívne „sedenie“ pred Bohom,
v láskyplnej pozornosti voči Bohu, s otvorenosťou – ale bez akéhokoľvek úsilia. Všetka
iniciatíva je ponechaná úplne a výlučne na Boha, človek sám o nič neusiluje, nikam
nesmeruje, necháva, aby konal Boh.

Úplně stačí v klidu a v tichu zaměřit svou pozornost a lásku na Boha, v naprosté nečinnosti a bez
pocitu rozrušení..." (Temná noc I, 10, 4). V Plameni lásky žhavé se vyjadřuje Jan od Kříže ještě
jasněji: „Duše nechť nečiní nic jiného, než pouze upírá svou láskyplnou pozornost k Bohu bez
jakýchkoli jiných úkonů. Duše musí být pasivní, nevynakládat osobní námahu. Musí v tomto
zaměření a v této láskyplné pozornosti setrvávat prostě a přirozeně, tak jako ten, kdo v láskyplné
pozornosti udržuje oči otevřené" (111,33). Jan od Kříže není sám, kdo používá výrazu „láskyplná
pozornost". Nacházíme jej také u Ruysbroecka a Taulera a není vyloučeno, že jej Jan od nich
převzal. V lásce máme být spojeni s Bohem, aniž bychom na to mysleli či o tom hovořili. Taková
láskyplná pozornost se vyskytuje i v běžném životě.

(Peter Köster)

Takéto „sedenie“ pred Bohom môže pre človeka, zvyknutého na aktívnu modlitbu, pre
ktorého modliť sa znamená „niečo robiť“, „niečo hovoriť“, niečo si „odbavovať“ pôsobiť
dojmom strácania času, zaháľania.

Vskutku, biznisman, ktorý nie je zamilovaný a ktorý žije svojim obchodom, ziskom,
podnikaním… ťažko pochopí spoločné mlčanie zaľúbencov na lavičke v parku inak, než stratu
času a povaľovanie sa…

Podobne kresťan, ktorý ešte nemá vzťah s Bohom a žije len na úrovni ľahostajnosti, alebo
najviac chodenia s Bohom, nebude mať pre túto modlitbu pochopenie. Toho si, nakoniec,
boli vedomí aj iní učitelia duchovného života v minulosti:

Na cestě k mlčení se dá věrné vytrvat ovšem snad jen z přesvědčení, že jde-li ten, kdo se modlí, slepě
Bohu vstříc, děje se s ním něco, co není jeho dílem. Jan Tauler spolu s jinými duchovními autory
mluví o pochybách a bojích, kterých si musíme na takové cestě všimnout: Pak přichází rozum,
hledající předmět pro svou činnost, dále tvoje vlastní rozumnost a řekne: ,Čím se to zabýváš? Měl
by ses pustit do něčeho jiného: Marníš čas: Měl bys rozjímat a modlit se.' Pak také nepřítel:
,Pročpak tady sedíš? Měl bys konat nějaké duchovní cvičení: vstaň, jen ztrácíš čas; dělej něco
dobrého!' Nakonec přijdou neotesaní lidé a řeknou: ,Co tady sedíš a neposloucháš Boží slovo?' To
všechno jsou honící psi; a ty sám se stáváš jedním z nich a štěkáš sám na sebe ...'" (Emmanuel
Jungclaussen, Der Meister in dir - Mistr v tobě).
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(Peter Köster)

Aj preto je táto forma modlitby, zdá sa, vhodná najskôr pre ľudí, ktorých už Boh previedol
cez prah 2. obrátenia.

Spoločná schéma všetkých modlitieb

Ak si to zhrnieme, zistíme, že všetky spôsoby modlitby rôznym spôsobom kopírujú jednu
a tú istú postupnosť:

· IMPULZ Božej lásky – Biblia, skúsenosť Boha,… jednoducho znamenie
Božej lásky

· POCHOPENIE – čiže rozjímanie: uvedomenie a domyslenie tohto
impulzu do dôsledkov

· PREŽITIE – čiže meditácia: prežitie faktu Božej lásky, prebudenie citov,
emócií, prebudenie lásky a dôvery voči Bohu

· OTVORENIE SA Bohu v láske a dôvere, pozvanie Boha

· KONTEMPLÁCIA ako spočinutie v Božej láske, v Bohu samotnom

Lectio Divina – postupuje od samého začiatku tejto schémy. Preto je vhodné aj pre
úplných začiatočníkov.

Chvála a jej stupne – postupuje podobne, ale vyžaduje od človeka už istú vnímavosť pre
konanie Boha v našom živote. Je výbornou formou modlitby v spoločenstve, ktoré
spoločne napreduje na ceste duchovného života.

Ruženec – rozjímanie je zredukované na rozjímanie o „tajomstvách“ ruženca.
Predpokladá vyspelejšieho človeka. Na druhej strane cyklus piatich rozjímaní (na začiatku
každého desiatku jedno) a relatívne krátkych etáp pohrúženia (počas desiatku), ktoré
znova a znova spestruje rozjímanie z ďalšieho desiatku, robí z ruženca – ak sa modlí
správne – výbornú bránu do vnútornej modlitby.

Modlitba Ježišova – rozjímanie je zredukované len na význam a obsah samotnej vety.
Modlitba sama je už ale meditatívna a vedie ku kontemplácii.

Oblak nevedenia –úplne preskakuje rozjímanie, predpokladá už duchovne vyspelejšieho
človeka. Vstupuje rovno do meditácie a odtiaľ cez pozvanie ku kontemplácii.

Modlitba pokoja – preskakuje už aj etapu meditácie, predpokladá už človeka naozaj
veriaceho a zamilovaného do Boha. Začína rovno pozvaním a útočí rovno na brány
kontemplácie. Jednoznačne už vyžaduje človeka niekde po 2. obrátení!
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Obal a jadro modlitby

„Jadro“ modlitby: Je to prežívaná viera a láska: Zotrvávam v jednote s Bohom
v naprostej dôvere a odovzdanosti a otvorenosti voči Bohu a v hlbokej láske a túžbe po
Bohu samotnom.

„Obal“ modlitby: Obalom a vyjadrením tohto zotrvávania môžu byť slová, či gestá, ktoré
ale rýchlo ustupujú. Dôvodov je niekoľko: Boh nepotrebuje počuť naše slová, pretože
pozná naše potreby a chce ich naplniť:

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)

Naopak, sme to my, kto nepoznáme Božie slovo – preto sa modlitba rýchlo premieňa na
mlčanlivé a pozorné počúvania Boha. Vzťah dôvery a lásky, ktorý prežívame
v modlitbe, aj tak zakrátko presiahne akúkoľvek schopnosť vyjadrovania slovami,
takže rýchlo prejde do hlbokého zdieľania sa v mlčaní.

Smerom dovnútra

Cesta modlitby sa začína Prvým obrátením sa. Štartovacia pozícia preto zodpovedá situácii
formálneho „folklórneho“ a v praxi neveriaceho a ešte neobráteného „katolíka“ – ktorým
sme až dovtedy boli. Modlitba takéhoto človeka sa vyznačuje niekoľkými znakmi:

· FORMÁLNOSŤ –  je  to „obrad“, ktorý si „odbavíme“ – spravidla tak,
že recitujeme básničky z modlitebnej knižky, pričom si myslíme, že čím
viac recitujeme, tým viac a horlivejšie sa modlíme.

· SEBECTVO – Sme úplne zameraný na seba a na svoje problémy a ani
nás spravidla nenapadne zaujímať sa o to, čo pre zmenu Boh žiada od nás,
ako sa On voči nám cíti, čo si myslí a čo prežíva. Sme úplne sústredení na
seba a svoje problémy a Boh je pre nás iba sluha, ktorý by nám mal slúžiť
a pomáhať v našich potrebách.

· HOVORENIE – Namiesto mlčanlivej pozornosti voči Božiemu slovu
robíme presne to, pred čím Ježiš varoval: strašne veľa hovoríme a vôbec
nemlčíme!

Čo nás z tohto hľadiska čaká na ceste modlitby?

V podstate nás čakajú nasledovné zmeny:

· Obrátiť sa (to je predpoklad a začiatok aj života modlitby)

· Od formálnosti k dôvernej neformálnosti v osobnom spoločenstve so
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živou osobou Boha

· Od sebectva k láskyplnej pozornosti voči Bohu

· Od hovorenia k mlčanlivému zotrvávaniu

Pružnosť v modlitbe

Všetky tieto schémy a návody sú len schémy a návody. Sú to pomôcky, nie zákony
a predpisy.

Kdo si udělá pravidelně čas na modlitbu a snaží se o to, aby jeho modlitba také odpovídala jeho
životu a naopak, pravděpodobně učiní zkušenost, že se jeho modlitba podobá spíše plynulému vývoji
než stupňům rakety, která - když je jednou odpálena - stoupá do výšky a ponenáhlu se odlučuje od
spálených nosných stupňů, až se kosmický modul dostane do pole přitažlivosti nebeské planety a
potom sám nerušené kolem ní krouží. Ve své modlitbě stojíme dost často zase na samém začátku a
musíme prostými tápavými krůčky začínat znovu. Právě tehdy je důležité znovu objevovat, jak může
člověk v souladu se svým rozpoložením a se svou okamžitou náladou následovat podněty ducha.
Nejlepším způsobem, jak se modlit, je vždy takový, který člověku v přítomném stavu lépe pomáhá
dorůst k tomu smýšlení, které odpovídá životu v Kristu Ježíši (srv. Flp 2,5). „Nejlepší formou
modlitby, jakou můžeme v určitém okamžiku nalézt, je ta, k níž nás právě vede Duch Svatý"
(Emmanuel Jungclaussen, Das Jesusgebet, Ježíšova modlitba, Řezno 1976). Vzhledem k této
svobodě ducha je nutné chápat všechny metodické kroky a všechny tzv. stupně modlitby nebo její
pokroky a poklesy jako něco relativního.

(Peter Köster)

Takže, je na nás, aby sme v každom okamihu vyberali ten spôsob modlitby, prípadne
kombinovali viacero rôznych „metód“ a „techník“ tak, aby spĺňali účel, viedli nás ku
Kristovi a aby v danom okamihu zodpovedali tomu, čo prežívame a kam nás vedie, volá
Boží Duch.



- 309 -

Pôst – posledný z „Veľkej
trojky“

V praxi duchovného života jestvuje niečo, čo by sme mohli nazvať „Veľkou trojkou“.
V súvislosti s obrátením ju spomína aj Katechizmus:

Vnútorné pokánie kresťana sa môže prejavovať veľmi  rozmanitým spôsobom. Sväté písmo a
cirkevní Otcovia  zdôrazňujú predovšetkým tri formy: pôst, modlitbu  a almužnu, ktoré prejavujú
obrátenie vo vzťahu k sebe  samému, vo vzťahu k Bohu a vo vzťahu k iným.

(KKC 1434)

O „almužne“ – čiže službe lásky v spoločenstve, ale aj mimo neho – sme už hovorili.
O modlitbe tiež. Ostáva nám teda ešte pôst.

Už ranná Cirkev preberá židovskú prax pôstu dvakrát týždenne,  akurát  namiesto  utorka  a
štvrtka sa kresťania postia v stredu a piatok. Na východe a v Španielsku sa pridáva aj tretí deň
– pondelok, na západe sa naopak zažíva pôstna prax aj v sobotu ako príprava na nedeľu.
Didaché z 1. storočia nabáda k trojdňovému pôstu pred slávením krstu.

Veľmi rýchlo sa zavádza prax pôstu pred Veľkou nocou – sprvu len tri dni pred Veľkou nocou,
neskôr celý veľký týždeň a od konca tretieho storočia celých 40 dní, pričom posledné dva dni
pred Veľkou nocou sa vyžadovala úplná zdržanlivosť od jedla a v stredy a piatky Veľkého pôstu
zdržiavanie sa jedla až do 15. hodiny poobede, či dokonca (podľa odporúčania sv. Benedikta) až
do večera.

Mnísi túto prax pôstu zostrujú sami pre seba: mnohí jedia iba každý druhý deň, iní – hlavne
v pôstnej dobe – sa postia päť dní v týždni a jedia iba cez soboty a nedele.

Obmedzenia sa týkali aj výberu potravín – zriekali sa mäsa, vajec, mlieka a syra a zdržiavali sa
vína. Obvyklým pôstnym jedlom bol chlieb, soľ a voda, strukoviny, byliny, zelenina, ďatle a
figy. Zelenina sa jedla spravidla surová – varená zelenina už mala charakter sviatočného (!)
jedla.
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Podstata a význam pôstu:

Pôst je pre kresťanov nasledovným:

· výrazom pokory – postiť sa znamenalo vlastne oslabovať (na rozdiel od
chleba, ktorý dáva „silu srdcu človeka“ – porov. Ž 104,15). Tým dával
modliaci sa najavo, že riešenie situácie, či záchranu neočakáva od vlastných
síl a telesnej pohody, ale výlučne od Boha.

· výrazom toho, že to s modlitbou myslíme vážne – pôst dodával modlitbe
azda obdobnú závažnosť, ako dnes dodáva hladovka politickým žiadostiam a
prehláseniam. Bol dôkazom, že vec, o ktorú dotyčný človek prosí, má pre
neho skutočnú cenu: či už Božie odpustenie, Božie dary a pod. Slovo
modlitby je len slovom – pôst mu dával váhu, akú samo slovo mať nemôže:
bol vyjadrením odhodlania stáť za svojim slovom.

· zapojením tela do modlitby. Človek nie je tvor, ktorý má telo, človek je
telo. Ak sa modlí človek, musí sa modliť aj telo,  nielen  duša!  Telo  sa  do
modlitby zapája rôzne: ruky sa do modlitby zapájajú modlitebnými gestami;
nohy napr. tancom; avšak celé telo sa do modlitby hlboko zapája práve
pôstom.

· výrazom radostného očakávania Pána – na rozdiel od židovskej praxe
pôst nie je výrazom žiaľu, ale očakávania príchodu Pána Ježiša. Je  to  azda
ako človeka, ktorý pred veľkou hostinou neraňajkuje v očakávaní toho,
že sa „natrieska“ na hostine… alebo ako cestujúci, ktorý si na železničnej
stanici nestavia dom, ani nerozkladá nábytok, pretože vie, že za okamih pôjde
ďalej – a preto stojí, zbalený a pripravený!

Pozitívne účinky pôstu:

Množstvo pokrmov otupuje srdce a „keď duch stučnie spolu s telom, poskytuje nebezpečnú látku
k roznieteniu hriechu.“

(Kassián)

 „Pozri na to, ako pôsobí pôst! Uzdravuje nemoci, vysušuje prekypujúce telesné šťavy, zaháňa zlých
duchov, plaší zvrátené myšlienky, dáva mysli väčšiu jasnosť, očisťuje srdce, posväcuje telo a
následne človeka vedie pred Boží trón… Veľkou silou je pôst  a vedie k veľkým úspechom!“

(Sv. Atanáz)



- 311 -

Atanáz zastáva názor, že telo  a  duša  sú navzájom prepojené. Ak chceme mať zdravé
telo, musíme sa starať o dobré myšlienky (porov. súčasné poznatky o psychických
príčinách veľkej väčšiny chorôb!). A naopak, ak prepchávame telo jedlom, nemôžeme
očakávať nijako zvláštnu bystrosť a jasnosť ducha. Telo sa, podľa neho, práve pôstom
stáva chrámom Ducha!

Ak sa telo uspokojí so skromnou a ľahkou stravou, vyhne sa chorobám skôr, ako telo prepchávané
lahôdkami, ktoré nemôže stráviť.

(Sv. Bazil Veľký)

Vo svojej knihe Das Heilfasten v r. 1960 píše: „Liečebný pôst je v podstate vylučovacia kúra, pri
ktorej sa prečisťujú všetky telesné tkanivá a šťavy. Všetky!“

(porov. Dr. Otto Buchinger)

Aj v súčasnosti vyšla napr. kniha Léčení hladovkou od J. C. Nikolajeva a E. I. Nilova;
ktorá popisuje až zázračné účinky veľmi dlhej hladovky – až 30-dňovej!

Občas je skutočné hladovanie naozaj zdravé. Lekári dosť hovoria o „detoxikácii“ –
aspoň raz týždenne nejesť nič celý deň (ajhľa, starý dobrý piatkový pôst!), či dokonca raz
ročne sa postiť celý týždeň (stará tradícia pôstu na Veľký týždeň pred Veľkou nocou)
a vysvetľujú, aké je to užitočné a zdravé. Samozrejme, je to užitočné a prínosné aj pre
duchovný rast a preto aj takáto forma pôstu mala v kresťanstve svoje miesto.

V praxi však pôst – ako ho definovali cirkevní otcovia – nebol hladovaním. Najskôr sa
blížil tomu, čo dnes poznáme ako „racionálna strava“. Išlo teda o výber zdravej, ľahkej
stravy (zvyčajne zelenina, strukoviny, kartuziáni sú dodnes vegetariánmi), ktoré sa
konzumovali v striedmej miere. Slovami klasika: „Jíst do polosyta, pít do polopita“ (už
spomenutí kartuziáni jedávajú len dva krát denne, v pôstnom období len raz denne. Všetci
sa tešia vynikajúcemu zdraviu a dožívajú sa vysokého veku).

Jedlo pôsobí ako sedatívum a všetci zo skúsenosti vieme, že po dobrom, ťažkom a hojnom
nedeľnom obede, či po bohatej hostine, sme zrelí akurát tak do postele a dať si „šlofíka“. Príliš
veľa jedla spôsobuje, že sme v tomto otupenom stave prakticky stále. Prax pôstu – čiže
striedmosti – smeruje k podpore bdelosti, ako sa toho ešte dotkneme v nasledujúcom.

Pôst – prameň mieru

„Keby ovšem všetky národy prijali radu postiť sa, ak chcú vyriešiť svoje problémy, potom by už nič
nebránilo tomu, aby na svete zavládol najhlbší mier. Národy by už nepovstávali jeden proti
druhému a vojská by sa už nerozsekávala na kusy. Na odľahlých cestách by nečíhali lupiči,
v mestách by bolo po udávaní a na moriach by nebolo pirátov. Celý náš život by nebol tak veľmi
naplnený stenaním a vzdychmi, keby sa ľudia nechali viesť pôstom. Pôst by všetkých naučil vzdať sa
lásky k peniazom, prebytočným veciam a všeobecnému sklonu k nepriateľstvu.“

(sv. Bazil Veľký)
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„Pôst je pokoj tela.“

(sv. Peter Chryzológ)

„Pôst stavia hrádze prúdu rečí, upokojuje nekľud, chráni poslušnosť, pokojný spánok, uzdravuje
telo a upokojuje dušu.“

(Ján Klimax)

Pôst – prameň sebapoznania

Pôst je miestom, kde objavujeme svoje nedostatky a obnažujeme svoju prázdnotu –
dobré jedlo toto všetko spravidla zakrýva a to aj je dôvod, prečo keď sme zúfalí a nervózni
(t.j. dotýkame sa týchto svojich slabostí), tak to kompenzujeme jedením a pitím!

V pôste odkladáme nahrážkovité uspokojenia a náhle tak objavujem svoju vlastnú
najvnútornejšiu pravdu, obnažujem víriace city a vášne, obnažujem zranenia a vlastnú
prázdnotu! Na púšti nie je nič, pred čím by sme sa mohli ukryť a všetko potláčané tam
vychádza surovo navonok a na povrch!

Príliš mnoho jedla nám berie zdravé napätie, robí nás lenivými a malátnymi a duchovne
neschopnými.

Pôst – nástroj proti nerestiam a vášniam tela (tréning tela)

„Ak chce nejaký kráľ obsadiť nepriateľské mesto, najprv sa zmocní vody a odreže mesto od
zásobovania a keď obyvatelia stoja pred smrťou hladom. podrobia sa. Tak je tomu aj s telesnými
žiadostivosťami. Keď proti ním mních vytiahne do poľa s pôstom a hladovaním, sú nepriatelia jeho
duše bezmocní“

(Joannes Kolobos)

„Keď som bol mladý, jedného dňa ma trápilo smilstvo. Odišiel som hlbšie do púšte a zostal som
tam štyridsať dní bez chleba, vody a spánku. Modlil som sa k Pánovi a on ma od toho pokušenia
oslobodil. Odvtedy som mal po celý život pokoj od týchto pokušení.“

(Otec Mojžiš)

Pôst – zbraň proti pýche

Pôst musí byť spojený s pokorou, výrazom ktorej je skrytosť. Kto sa postí pre ľudské
uznanie (hoci aj podvedome a bez zlého úmyslu), nezakúsi blahodarné účinky pôstu.

Vraví sa, že Otec Zenon raz k sebe zavolal do pustovne istého človeka, ktorý sa mnoho postil, takže
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dostal prezývku „Pôstník“. Ten s radosťou prišiel – Otec Zenon ale mlčky pracoval a Pôstník nemal
príležitosť hovoriť. Preto bol celý nespokojný a nakoniec sa chcel rozlúčiť. Vtedy sa ho Otec Zenon
opýtal: „Prečo? On odpovedal: - Srdce mi div nezhorí a ja neviem prečo. Keď som býval v dedine,
postil som sa od rána až do večera, ale v duši mi nikdy takto nebolo. Tu mu starec povedal: -
V dedine mali hody tvoje uši. Ale odíď a jedz odteraz až od deviatej hodiny. Ak budeš niečo konať,
konaj to v skrytosti. Keď s tým teda Pôstník začal, prišlo mu zaťažko čakať až do deviatej hodiny (=
15 hod. poobede), takže ľudia, ktorí ho poznali, hovorili, že je posadnutý diablom. Išiel teda znovu
k otcovi a všetko mu rozpovedal. Ten mu ale povedal: - Táto cesta je podľa Boha!“

(Apoftegmata?)

Pôst musí byť sprevádzaný aj zdržiavaním sa od zlého, ak má zostať pôstom. Jeden
z otcov púšte k tomu hovorí:

„Ak sa zdržuješ potravy a hovoríš pritom o druhom niečo zlé, ak odsudzuješ a si pomstychtivý, ak
vpúšťaš do seba zlé myšlienky, alebo v duchu túžiš po tom podobné veci konať, bolo by lepšie, keby
si celý deň jedol, ale vystríhal sa všetkého zlého, čím sa – lačný – sýtiš!“

Jednoducho, telesný  pôst  musí  byť sprevádzaný  aj  pôstom  ducha! Pravý pôst potom
vedie k pokore:

„Pôst pokoruje telo a bdenie prečisťuje ducha.“

(Otec Longinus)

„Duša nie absolútne pokorná, kým nemá odmeraný prídel chleba!“

(Otec Poimen)

Pôst – cesta k osvieteniu:

„Trvale plný žalúdok neuvidí tajomné veci“

(Zuluské príslovie)

„Pi vodu a budeš piť vedu. Živ sa zeleninou a prenikneš do múdrostí mystérií. Jedz s mierou, aby si
miloval bez miery. Posti sa, aby si videl!… Kto je zeleninu a pije vodu, ten žne videnia a nebeské
zjavenia, poznanie Ducha Svätého, božskú múdrosť a vysvetlenie skrytých vecí. A čo nepoznáva
ľudská veda, to spozná takto žijúca duša!“

(Filoxenes z Mabbugu)

„Pôst – to je život anjelov, ktorý prenesie tých, ktorí sa mu oddajú, do anjelského kráľovstva.“

(Sv. Atanáz)

„(počas pôstu) vystupňuje sa vnímavosť. Fantázia je živšia. Koncentrácia zostáva nezmenšená.
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Zmysly sú bystrejšie… je pozorovateľný určitý druh uvoľnenia kŕčovite stiahnutej psychickej
konštitúcie, ďalej vyjasnenie situácie a vyšší jemnocit.“

(Dr. Otto Buchinger)

„Samota a pôst sú preto oddávna známe prostriedky k podpore meditácie, ktoré majú otvoriť
prístup do nevedomia.“

(Carl Gustav Jung)

Nebezpečenstvá a riziká pôstu:

Hlavne v prvých štádiách pôst môže viesť (kým si naň navykneme) k depresiám,
výkyvom k manickej stránke povahy, sklonom k preceňovaniu svojich síl.

Pôst by mal mať možnosť duchovného vedenia a vždy by mal byť spojený s modlitbou.

(Dr Otto Buchinger)

Takže v praxi:

· Nemýliť si pôst s hladovkou a nepreháňať to;

· Vždy spájať pôst s modlitbou!

· Ak treba, konzultovať s duchovným vodcom.
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Ticho a mlčanie

Veľmi často sa stáva, že človek vierou otvorí Ježišovi dvere – ale napriek tomu Ježiš
dovnútra nevstúpi. Nemôže. Niet tam pre Neho miesto. Je to asi tak, ako keď Jozef s
Máriou hľadali prístrešie v Betleheme: dvere sa pred nimi vždy otvorili – ale iba preto,
aby zistili, že vo vnútri je plno a nezmestia sa tam!

Našim cieľom nie je iba stretnúť živého Ježiša vo dverách. Našim cieľom je trvalé
spoločenstvo! Je potrebné pozvať Ježiša ďalej. A to znamená vytvoriť vo svojom vnútri
prázdny priestor, do ktorého môže Ježiš vstúpiť: MLČANIE.

Tradícia ticha a mlčania

Mnísi a pustovníci vždy vyhľadávali odľahlé a tiché miesta. Vedeli totiž, že tam, kde sme
plní sami seba a plní myšlienok a starostí a všetkého možného i nemožného, niet pre Ježiša
miesto. Čo na tom, že sa dvere otvorili, keď Ježiš nemá kam vstúpiť a musí ostať vonku?
Ježiš o tomto v podobenstve vraví:

„U koho bolo (slovo) zasiate do tŕnia, to je ten, kto počúva slovo, ale svetské starosti a klam
bohatstva slovo udusia a ostane bez úžitku.“

(Mt 13,22).

Preto kresťania oddávna vyhľadávali pôst, ktorý je mlčaním tela; chudobu, ktorá je
mlčaním túžby; ticho a jednotvárnosť, ktoré vedú k vnútornému mlčaniu mysle.
Pretože z mlčania sa rodí prázdnota – priestor, ktorý môže naplniť Ježiš. A ak sa Ježišovi
otvorili dvere skrze našu vieru, tak ho aj zaraz naplní! Nie je náhodou, že vrcholnou
formou modlitby je práve (slovami Miguela Molinosa) modlitba pokoja, v ktorej nič
nehovoríme, nad ničím neuvažujeme, nikam nesmerujeme – sme úplne prázdni a je to
Boh, kto v nej koná a kto ju napĺňa!

Najdôležitejší krok je naučiť sa byť sám so sebou bez čítania, bez počúvania rádia, bez fajčenia a
pitia. Vskutku, vedieť sa sústrediť znamená vedieť byť sám so sebou - a táto schopnosť je jedna z
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podmienok pre schopnosť milovať.

(Erich Fromm)

Mlčanie a prítomný okamih

Možno  sa  vám  to  niekedy  stalo:  prišli  ste  na  návštevu,  domáci  vás  usadili  –  a  potom  zmizli.
Začali zháňať všelijaké veci na ponúknutie a variť večeru a všetko možné a vy ste zatiaľ sedeli –
sami. A ak sa čas návštevy minul, tak ste z návštevy nakoniec odišli bez toho, aby ste sa s
domácimi vlastne poriadne stretli!

Je nesmierne dôležité naučiť sa žiť v Božej prítomnosti. Byť pri Bohu a neodbiehať od
Neho preč! Boh je prítomný tu a teraz! Boh nie je v minulosti, pretože minulosť už z
nášho hľadiska nejestvuje. A nie je ani v budúcnosti, pretože tá tiež ešte nejestvuje.
Jestvuje len prítomnosť. A práve prítomnosť je miestom, v ktorom na nás čaká Boh.

Našou chybou je, že spravidla odbiehame alebo do spomienok na veci minulé, alebo
naopak už predbiehame do budúcnosti. Naša myseľ je veľmi často pri tom, čo sme robili,
alebo už pri tom, čo robiť budeme. Navonok sa to potom často prejavuje nepozornosťou,
tým, že si mnohé veci nevšimneme – či za povestnou roztržitosťou profesorov a vedcov,
ktorí sa už úplne „odsťahovali“ z reálneho sveta do sveta svojich rovníc a teórií…
Najhoršie ale na tom je, že sa tým vyhýbame aj samotnému Bohu.

Je teda potrebné, aby sme sa naučili žiť práve v prítomnosti. Webová stránka istého
športovca uvádza:

„Jeden z najdôležitejších krokov vo vašom živote je meditácia (koncentrácia)… jednoducho byť
celým svojim vnímaním pri tom, čo robíte a nemyslieť na nič iné. Každý z nás sa dokáže takto
sústrediť na nejakú vec na okamih, či dva – aby to ale prinášalo v našom živote skutočné ovocie,
musí sa to stať našou druhou prirodzenosťou, súčasťou nášho bežného dňa.“

(Richard Sandrak).

V oblasti duchovného života to platí dvojnásobne. Nie je náhoda, že zenoví buddhisti sa
usilovali dosiahnuť stav trvalej meditácie cez rôzne činnosti, ako je aranžovanie ikebany,
či boj s mečom. A na druhej strane sveta benediktínski a kartuziánsky mnísi spoznávali, že
telesná práca – hlavne tá jednotvárnejšia, vykonávaná v tichu a pokoji – je úžasným
nástrojom duchovného života, pretože nás zakotvuje v prítomnom okamihu.

Mlčanie má pre zotrvávanie v prítomnom okamihu kľúčový význam. Práve v našich
myšlienkach, práve vo fantázii, či v spomienkach, v prázdnych rečiach, prekrikovaní
a klábosení, unikáme preč z reality. Naopak, mlčanie – hlavne vnútorné – spôsobuje, že
všetko toto odznieva – a pred nami sa vynára skutočná realita.

Keď prvý raz narazíme na skutočnú, holú realitu, zvyčajne nás schváti strach, panika – ako keby
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sme stáli na okraji hlbokej priepasti. Nie nadarmo sa vo väzniciach trestalo a trestá samotkou. Ak
ale strach premôžeme a v dôvere sa ponoríme do plnosti reality, stane sa pre nás aj samota
požehnaním – veď preto ju vyhľadávajú mnísi a duchovne žijúci ľudia všetkých kultúr!

Mlčanie a cesta k našej identite

Na počiatku srdcia Adama a Evy spočívali v hlbokom tichu a mlčaní.  Nie,  že  by  Adam  s
Evou neuvažovali o množstve vecí! Ani to neznamená, že by medzi sebou a s Bohom nehovorili.
Ale ich srdcia boli plné dôvery Bohu a plné očakávania nových a nových vecí, ktoré im Boh
dával. Obaja spočívali v Božej Láske ako malé dieťa v matkinom náručí. Obaja s naprostou
dôverou, v radosti, ale aj v hlbokom pokoji dôvery očakávali Božie konanie a vítali ho. A obaja
hlboko prežívali svoju identitu: nádherné Božie deti, dokonalý obraz krásy a nádhery Boha! V
ich mysliach nebol ani tieň pochybnosti, ani tieň strachu, či obáv, ani tieň niečoho iného – všetko
a vo všetkom bol Boh.

Potom prišlo pokušenie Diabla. A pokušenie zasialo pochybnosť, pochybnosť starosť…
pokojná hladina mysle a srdca Adama a Evy sa začala čeriť, búriť – a ako v skutočnom jazere, aj
tu: čím viac sa vzdúvala a čerila pochybnosťami, obavami, strachom, starosťami, tým viac
strácala schopnosť zrkadliť realitu a namiesto toho odrážala už iba fantómovité záblesky a
nejasné preludy a počiatočný jediný a krásny obraz sa rozpadol na spústu nič nevraviacich
odrazov, miznúcich zábleskov, útržkov niečoho…

Z tohto chaosu sa zrodilo niečo nové: nová identita človeka, ovládaného strachom a
starosťami. A tento nový človeka, toto naše nové, malicherné JA, stvorené človekom na
obraz strachu a nedôvery – obraz Diabla – a utkané z hriechu, sa odvtedy živí starosťami,
obavami, strachom a nenaplnenými túžbami…

Odvtedy v nás žijú dve „JA“:

· Malé JA (japonsky, v tradícii zenu, ho nazývajú „šóga“), ktoré je stvorené
človekom podľa vzoru Diabla a ktoré je plné strachu, hladu, obáv, starostí,
nenaplnených a často protichodných túžob a vášní. Toto naše „malé JA“ sa
živí hlukom, zhonom, miluje rýchlosť a zmenu a adrenalín, pretože vtedy
jednak zabúda na svoju prázdnotu a jednak prežíva vďaka klamnej nádeji, že
možno už TOTO, táto vec, tento zážitok, toto postavenie…  ho konečne
uspokojí a dá mu pocit istoty a bezpečia!

· Veľké JA (japonsky „taiga“), ktoré je vlastne tým, čím nás na počiatku
stvoril Boh: dokonalý a nádherný obraz Nesmrteľného Boha, najvyššej,
nekonečnej majestátnosti a krásy. A skrze Krista dokonca Boží syn, Božia
dcéra! Životom tohto „Veľkého JA“ je Raj – teda stav hlbokej dôvery,
spočívania v Božom náručí, vyjadrený hlbokým mlčaním – ani nie tak
mlčaním slov, hoci mlčanie slov často sprevádza ono hlavné mlčanie: mlčanie
strachu a obáv, mlčanie túžob, mlčanie, vyrastajúce z nasýtenia v Bohu…
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Túto „podvojnosť“ človeka vyjadruje výstižne a dramaticky apoštol Pavol:

14 Vieme, že zákon je duchovný, ale ja som telesný, zapredaný hriechu. 15 Ani nechápem, čo robím,
lebo nerobím to, čo chcem, ale robím to, čo nenávidím. 16 No ak robím to, čo nechcem, priznávam
zákonu, že je dobrý. 17 Potom to však už nerobím ja, ale hriech, ktorý vo mne sídli. 18 Viem totiž, že
vo mne, to jest v mojom tele, nesídli dobro; lebo chcieť dobro, to mi je blízko, ale robiť dobro nie. 19

Veď nerobím dobro, ktoré chcem, ale robím zlo, ktoré nechcem. 20 No ak robím to, čo nechcem, už
to nerobím ja, ale hriech, ktorý vo mne sídli. 21 Badám teda taký zákon, že keď chcem robiť dobro,
je mi blízko zlo. 22 Podľa vnútorného človeka s radosťou súhlasím s Božím zákonom; 23 ale  vo
svojich údoch pozorujem iný zákon, ktorý odporuje zákonu mojej mysle a robí ma zajatcom zákona
hriechu, ktorý je v mojich údoch. 24 Ja nešťastný človek! Kto ma vyslobodí z tohoto tela smrti?

(Rim 7,14–24)

Svet okolo nás je v moci Zlého (1 Jn 5,19). Je ovládaný hlukom strachu a nenaplnených
túžob Satana a jeho detí, ktoré žijú na jeho démonický obraz, ako to konštatuje Ježiš:

„Vaším otcom je diabol a vy chcete plniť túžby svojho otca.“

(Jn 8,44).

Stačí si len pozrieť reklamu a televízne noviny: Bojíte sa budúcnosti? Možno nás spasí vstup do
Európskej únie! Bojíte sa staroby? Poistite sa v 1. penzijnej! Bojíte sa zločinnosti? Voľte Róberta
Fica a s ním poriadok a disciplínu! Chcete byť osobnosťou a niečo znamenať? Musíte mať to
správne auto, oblečené správne rifle a správnu značkovú koženú bundu, piť ten správny Fernet,
fajčiť správne West cigarety a čítať správne bulvárne plátky! Neplatí to na Vás? Potom je tu
serióznejšie riešenie: vzdelanie, kariéra, práca v zahraničí… Najmite si finančného poradcu a
peniaze Vás urobia šťastným! Kúpte si tú správnu kávu a prežijete skutočný vzťah lásky so
svojim dievčaťom! Kúpte si ten správny prací prášok a zažijete rodinnú radosť z bieloskvúcej
bielizne! Pridajte ten správny čistič na kachličky a Vaša rodina bude šťastná a naplnená! A ak to
nefunguje, tak sa zložte pred TV s uhlopriečkou 105cm, zapnite značkové DVD a nechajte sa
strhnúť úžasnými filmami do sveta snov a šťastia a úspechu – keď už ten Váš svet je taký
mizerný!

Týmto  žije  naše  „malé  JA“:  Čo  s  nami  bude?  Čo  si  počneme“  A  možno  keď ešte  toto
kúpim, budem šťastnejší! A keď toto urobím a prestaviam, budem spokojnejší… Je to o
tom: uháňať stále rýchlejšie za stále novými a novými vecami, aby sme tak na jednej
strane uháňali za našou túžbou po šťastí v nádeji, že sa už konečne splní – a na druhej
strane unikali pred strachom, pred vlastnou prázdnotou a pred vlastným sklamaním, ktoré
nás verne prenasledujú!

Keď nastane ticho…

Keď potom zrazu príde prázdnota a ticho – napríklad v tej cele samotky vo väznici –
potom začne toto malé JA odumierať. A my sa zrazu cítime, akoby sme práve zomierali. A
je to pravda. Naše malé JA, v ktorom sme doteraz žili, naozaj zomiera!

Pre väzňa, ktorý si myslí, že je iba týmto malým JA – že toto JA je ON – je to okamih desu. Veď
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zomiera! Čosi sa v ňom stráca! A niečo nové sa v ňom ozýva: Veľké JA. Lenže on o ňom nevie.
Nepozná ho. Netuší o ňom. Bojí sa ho. Veľké JA vychádza na povrch a ukazuje pravdu: pravdu
o nás, o hriechu, o vine, o bolesti, ktorú sme spôsobili… ale ten človek to nedokáže prijať.
Nerozumie tomu, čo sa s ním deje. Naopak, myslí si, že sa zbláznil…

Pre mnícha, sediaceho v pustovni Sketijskej púšte, či v samote pod tibetskými horami, je to nádej
na uzdravenie, na vyslobodenie! Otec Poimen, jeden z pustovníkov v Skétis, vraví na túto tému:
„Ste prázdnym džbánom. Ak ho niekto naplní hadmi, jaštericami a škorpiónmi a potom ho
uzavrie, nezomrie tam vo vnútri všetka táto háveď? Ale keď ten džbán otvorí, nevylezie všetka
táto háveď von a nepohryzie ľudí? Presne tak je to aj s človekom. Keď si stráži svoj jazyk a vie
zavrieť ústa, potom zostanú všetky tieto zvieratá vo vnútri.“ Ticho a mlčanie rovná sa smrť
starého človeka…

Svet kedysi nebol zďaleka tak ohlušujúci a ubíjajúci, ako je dnes vďaka televízii, rádiu,
počítačom a internetu… Predsa ale títo ľudia považovali aj ten svet, ktorý pred stovkami
rokov žili, za dosť ohlušujúci. Preto odchádzali do samoty a ticha púšte, kde hlboké ticho,
prázdnota v pustovni a nehybná scéna samoty až po obzor pôsobili ako kolosálna práčka:
práčka, ktorá nemilosrdne odstraňovala malé JA a otvárala ich Veľkému JA, Božej Moci a
Božej Milosti!

Odchod na púšť nie je, pochopiteľne, podmienkou. Je pomôckou. Ale nie je dostupná
všetkým ľuďom. Ale ani pre nás, bežných ľudí, by nemal byť nejaký obrovský problém
ísť aspoň raz do roka na pár dní do samoty nejakého kláštora… Možno ani nie na
duchovné cvičenia, ktoré môžu byť niekedy príliš hlučné a plné rozumovania, ale skôr do
ústrania, vyplneného iba modlitbou a mlčaním v tichu samoty – pred Tvárou živého Boha.

Ale bez ohľadu na to, či túto možnosť máme a využijeme, alebo nie – mlčanie je
skutočná diaľnica k uvedomeniu si našej pravej, Bohom darovanej identity Božích
synov a dcér a k jej odkrytiu! A je skutočným jedom, otravou, ktorá dokáže v sile
Ducha postupne umŕtvovať naše malé JA…

Nejde pritom ani tak o vonkajšie ticho, hoci určite vo vonkajšom tichu sa nám lepšie
pestuje ticho vnútorné. Hlavné je ale ticho našich túžob. Ticho a mlčanie nášho strachu. Je
to ovocie viery:

· Kým NEVERÍM Bohu, som sám vo svojich očiach iba maličký a
bezvýznamný človiečik, stratený vo víre sveta. Zo všetkých strán ma
obklopujú hrozby: nepriatelia, pohromy, choroby a katastrofy, nehody,
bieda… ako by som sa mal nebáť? Celým srdcom túžim byť milovaný – ale
ako získať lásku ľudí okolo seba? Tým, že im budem slúžiť? Slávou? Alebo
mocou  a  vplyvom?  Vtipom?  Peniazmi?  Čo  ešte  potrebujem  na  to,  aby  som
bol milovaný? A ak sa mi to nedarí tak, ako v hĺbke srdca túžim – čo potom?
Čím naplniť túto prázdnotu? Televízia? Dovolenka? Šport? Záľuby? Peniaze?
Luxus? Veci? Čo?

· Ak Bohu UVERÍM, potom viem, že som milovaný, bezpodmienečne a
nekonečne! Po čom teda ešte túžiť? Som synom a dedičom Boha a som
zbožštený! Po čom teda ešte túžiť? Boh ma nesie vo svojom náručí a po pár
kratučkých okamihov na Zemi príde bezpečný a nádherný domov Neba –
čoho sa teda ešte obávať a strachovať?
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Tu sa rodí to mlčanie, ktoré opisuje Ježiš:

„Preto vám hovorím: Nebuďte ustarostení o život, čo budete jesť, ani o telo, čo si oblečiete. Veď
život je viac ako jedlo a telo viac ako odev. Pozrite sa na havrany: nesejú, ani nežnú, nemajú ani
komoru ani stodolu, a Boh ich živí. A vy ste o koľko viac ako vtáky! A kto z vás si môže starosťami
pridať čo len lakeť k svojmu životu? Ak teda nemôžete ani to najmenšie, čo sa tak staráte o to
ostatné? Pozrite sa na ľalie, ako rastú: nepracujú, nepradú; a hovorím vám: Ani Šalamún sa v celej
svojej sláve neobliekal tak ako jediná z nich. Keď teda Boh takto oblieka rastlinu, ktorá je dnes na
poli a zajtra ju hodia do pece, o čo skôr vás, vy maloverní?! Ani vy sa nezháňajte, čo budete jesť
alebo čo budete piť, a nebuďte ustarostení! Veď toto všetko zháňajú ľudia tohto sveta. Váš Otec
predsa vie, že toto potrebujete. Ale hľadajte jeho kráľovstvo a toto dostanete navyše.“

(Lk 12,22–31).

Mlčanie túžob a mlčanie strachu v naprostej dôvere v Boha, ktoré nás otvára modlitbe:

„O nič nebuďte ustarostení. Ale vo všetkom modlitbou, prosbou a so vzdávaním vďaky prednášajte
svoje žiadosti Bohu. A Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť, uchráni vaše srdcia a vaše
mysle v Kristovi Ježišovi.“

(Flp 4,6n).

Bdenie, mlčanie a realita

Príbeh o zaspávaní a príbeh o prebudení

Ježiš hovorí:

„38 Ako v dňoch pred potopou ľudia jedli a pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, keď Noe vošiel
do korába, 39 a nič nezbadali, až prišla potopa a zmietla všetkých, tak bude aj pri príchode Syna
človeka. 40 Vtedy budú na poli dvaja: jeden bude vzatý, druhý sa ponechá. 41 Dve budú mlieť na
mlyne: jedna bude vzatá, druhá sa ponechá. 42 Bdejte teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš
Pán.“

(Mt 24,38–42).

„33 Majte sa na pozore, bdejte, lebo neviete, kedy príde ten čas. 34 Je to tak, ako keď človek
odcestuje: opustil svoj dom, svojim sluhom odovzdal moc, každému určil prácu a vrátnikovi
prikázal bdieť. 35 Bdejte teda, lebo neviete, kedy príde pán domu: či večer, či o polnoci, či za spevu
kohúta alebo ráno. 36 Aby vás nenašiel spať, keď príde nečakane! 37 A čo hovorím vám, hovorím
všetkým: Bdejte!““

(Mk 13,33–37).
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Pavol apoštol hovorí podobne:

„11 Však viete, aký je čas, že už nadišla hodina, aby ste sa prebudili zo sna.“

(Rim 13,11)

„Prebuď sa, ty, čo spíš, vstaň z mŕtvych a bude ti svietiť Kristus!“

(Ef 5,14).

Výzvy na bdelosť sú v Biblii jasné a časté. Nachádzame ich či už v týchto výrokoch,
ktoré sme si práve prečítali, ale napríklad aj v názve izraelských prorokov: hebrejské slov
pre proroka je nábí, čiže „vidiaci“ – ten, kto je bdelý a vidí to, čo iným uniká…

Podľa Biblie sú ľudia, ktorí spia a ľudia, ktorí bdejú. Ten,  kto  spí,  nevidí  to,  čo  je
skutočné a čo sa okolo neho naozaj deje. Namiesto toho sníva a prežíva vo sne to, čo
skutočné nie je – vo sne si ale myslí, že je to naozaj skutočné a reálne!

Pavol vyzýva, aby sme sa z tohto sna prebudili, aby sme začali bdieť a aby sme začali
vidieť okolo seba veci, ktoré sú, také, aké sú… Richard Rohr vo svojej knihe „Všetko má
svoje miesto“ konštatuje, že celá kresťanská mystika, celá duchovnosť kresťanstva nie
je ničím iným, než prežívaním reality, prežívaním toho, čo je skutočné!

V Biblii, hneď na začiatku, nachádzame príbeh o zaspávaní. Je to príbeh o prvotnom
hriechu. Všimli ste si ho už niekedy z tejto strany? Na počiatku Adam i Eva bdejú. Žijú
v oslňujúcej Božej prítomnosti a vidia veci také, aké sú. Potom prichádza Diabol a začína
vytvárať sen. Najprv vtiahne Evu zo sveta skutočnosti do sveta domnienok, názorov a hypotéz:
„Čo ak je Boh iný? Čo ak je sebecký, zlý a nedopraje vám? Čo ak to, čo vidíte a cítite, je len
klam, ktorým vás Boh klame?“ A Eva je zmätená, zrazu nevie jasne rozlišovať a sama seba sa
pýta: „Čo je teraz vlastne pravda?“ A Diabol pokračuje: zo sveta Prítomnej Reality začína Evu
zaťahovať do neskutočného sveta budúceho a možného: „Uvažuj nad tým, čo bude! Nechcete sa
v budúcnosti stať takí, ako Boh? Tak uvažujte, ako to urobíte!“ Dovtedy nad tým Eva, ani Adam
neuvažovali. Žili v krásnej a nádhernej prítomnosti a nechali Boha, ktorému naprosto dôverovali,
aby sa staral o ich budúcnosť… Lenže teraz? Eva začína mysľou blúdiť v minulosti,
v budúcnosti – a prítomnosť sa pred jej očami stráca.

Ostatné už poznáme. Odvtedy sa ľudstvo pohrúžilo do sna hriechu. Hriech – to je niečo
ako „virtuálna realita“, je to sen, v ktorom prežívame a považujeme za skutočné
niečo, čo skutočné nie je! Je to tak, ako vraví Ježiš, keď vraví o ľuďoch v čase Noema:
zaoberali sa množstvom podľa nich dôležitých a podstatných vecí – ale to jediné reálne,
blížiacu sa potopu, neboli schopní postrehnúť… Stálo ich to život.

V Biblii je takisto aj príbeh o prebudení: O Prebudení márnotratného syna. Všimnite si! Na
počiatku mladší syn sníva: o skvelej budúcnosti niekde ďaleko s množstvom peňazí – a preto
vôbec nevidí otca, ktorý ho miluje! Aj starší syn sníva: namiesto otca vidí iba zamestnávateľa,
namiesto dediča sa považuje za robotníka, utápa sa v pocitoch ukrivdenosti… Ani jeden, ani
druhý nevedia vidieť svet taký, aký naozaj je! Potom mladší syn odchádza. Ponára sa už úplne
do sna, do nereálneho, nafúknutého sveta veľkomesta, obklopuje sa hlukom, spústou zážitkov a
rozkoší… až nakoniec narazí na dno. Skončí na lúčke, uprostred svíň a hladný. Sen sa pomaly
vyparuje, syn sa zobúdza – a konečne začína vidieť: otca, jeho lásku, svoju biedu… Vracia sa
naspäť, teraz už ale vidiaci a prebudený. Je konečne schopný žiť realitu, ktorá je úžasnejšia, než
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jeho doterajšie sny a predstavy – v podobenstve je to vyjadrené obrovskou hostinou v otcovom
dome,  niečím,  čo  asi  tento  syn predtým, než otca i jeho dom opustil, asi ani nepovažoval za
možné! Vonku príznačne ostáva starší brat, ktorý stále ešte spí a preto stále nechápe…

Mlčanie ako brána k realite

Všimli ste si už, že sa mnohí ľudia obrátili a uverili Bohu v okamihoch životnej
krízy? Vlastne, aj ten márnotratný syn sa prebúdza a obracia v kríze, keď hladuje, je
ponížený, opustený, na dne… Prečo je to tak?

Dôvodom nie je kríza, ale forma ticha, ktorú táto kríza vytvára.

V bežnom živote sa totiž najskôr podobáme matke, ktorá pri príprave mlieka pre svoje bábätko je
úplne pohltená tým, že hodnotí, nakoľko je fľaša mlieka zladená s farbou jej vlasov a šiat,
hodnotí, či ho vie podávať dostatočne ladne, nie je spokojná s fľaškou, pretože má taký divný
tvar a ten uzáver má divnú farbu a … a úplne pritom zabúda na to podstatné: na hladné dieťa!

Koľkokrát sa nám to stáva? Dokonca aj v Cirkvi? Hádame sa o hračkách, ako je to, akou
farbou natrieme kostol a kam postavíme sochu Panny Márie a čo urobíme s organom a kde
budú stáť kvety a ako bude vyzerať oltár a v akých krojoch sa pôjde do procesie a ako
treba vyzdobiť oltáriky (búdičky) – a pritom si vôbec nevšímame to, že milióny ľudí
hladujú a milióny detí otročia a milióny ľudí sa mrzačia a hynú vo vojnách a – ešte horšie
– milióny ľudí okolo nás sa zatracujú, nepoznajú Krista, sú zranení, zatrpknutí, plní hnevu
a nezmernej bolesti! Obrovskú energiu venujeme na také hlúposti, ako je starosť
o majetok a o pozemský život – a potom „nestíhame“ myslieť na niečo tak „vzdialené
a nereálne“, ako je spása a večnosť!!! Nie je to tak?

Kým je dieťa malé, žije v nereálnom svete hier.  Keď vyrastie,  opustí  hračky  a  začne  žiť
skutočnosť, ktorú mu ponúka svet okolo nás.

Málokto ale príde na to, že aj svet okolo nás ponúka iba formu hry, zloženú z takých
hračiek, ako je napr. fandenie futbalu, či hokeju, naháňanie oblečenia, zabávanie sa
s televíziou, či počítačom, zariaďovanie si domu a jeho prestavovanie, kariéra… Je to
všetko hra! Kto to ale vie spoznať, odhodiť tieto hračky a vstúpiť do reality?

A teraz si predstavte, že tento človek spiaci a vo sne žijúci moderný sa dostane do krízy…
Kríza, katastrofa – to je často prvý dotyk skutočnej reality v živote množstva ľudí!
Vlastne je to prebudenie! Také zemetrasenie: veci, pre ktoré ste dreli, šetrili na ne
peniaze, venovali do nich spústu času a energie, všetko toto zrazu zhrnie buldozér na kopu
a náklaďák odvezie na smetisko – a ostane iba holá realita: zranení a zomierajúci ľudia,
skutoční priatelia, skutočná odvaha, či skutočná zbabelosť… Alebo taká smrteľná
choroba: celý život si človek buduje svoj život, plánuje do budúcna, obklopuje sa vecami
a predmetmi – a zrazu mu je to všetko nanič! Nepotrebuje to! Načo mu to bude, keď teraz
zomiera? Hlad, vojna, záplavy, rozvod a rozpad rodiny, vyhodenie zo zamestnania, smrť
najmilovanejších ľudí,… to všetko sú krízy, ktoré akoby otočením vypínača zrazu stíšili
hluk sveta okolo nás a my sme zrazu zachytili niečo zo skutočnej reality. Je to ako keď sa
vám uprostred lesov pokazí auto, zhasne motor, stíchne rádio, vy vystúpite von – a v tom
tichu zrazu začujete to, čo ste dovtedy nepočuli: šum stromov, spev vtákov, hukot
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neďalekého potoka; zrazu uvidíte s prekvapujúcou ostrosťou každé jedno steblo trávy,
stromy – všetko to, čo sa dovtedy iba mihalo okolo vás…

Ide to aj bez krízy

Nepotrebujeme krízu, aby sme sa dotkli reality. Kríza je dobrá len vtedy, ak splodí
ticho. Prečo sa teda neponoriť do ticha ako takého?

To je dôvod, prečo mnísi utekali do pustatiny, na púšť: potrebovali ticho a mlčanie, aby
v ňom objavili skutočnú, Božiu realitu! To je dôvod, prečo najdokonalejšia a vrcholná
modlitba je prosté mlčanie: Kým hovoríme, vnucujeme Bohu svoj sen, svoj nereálny svet
a nútime Boha, aby aj On doň vstúpil a hral sa s našimi hračkami. A keď to Boh neurobí,
sme sklamaní a vravíme, že Boh nás opustil. Boh nás ale neopustil. Len čaká, kým si
uvedomíme, že niečo stále nie je v poriadku. Potom, keď aj v modlitbe konečne
zmĺkneme, nás vezme za ruku a odvedie do skutočného sveta, v ktorom sa žije
skutočný život!

Dieťa sa hrá s autíčkami a bábikami. Dospelý človek už o autíčka záujem nemá – najviac ak tak
príležitostne si nejaké pozrie, poobdivuje… – ale už ich nepotrebuje. Má predsa skutočné auto,
načo sú mu hračky?

To isté sa deje s kresťanom:

· Pred obrátením sa hrá s hračkami sveta.

· Potom ale objaví skutočný život – a hračky ho už viac nezaujímajú!

Chudoba a mlčanie

Požiadavka evanjeliovej chudoby – to je požiadavka ticha okolo nás! Ticha sveta
a jeho hračiek! Načo sa starať o obrovský dom a spústu vecí a týždenne strácať množstvo
času jeho upratovaním a údržbou a vrážať do neho množstvo peňazí? Načo žiť pre takéto
hračky? Veď jediné, čo mi dávajú, je to, že sa kvôli ním nemám kedy venovať skutočnému
svetu a skutočnému životu v Bohu! Zdržiavajú ma! A tak rovnako, ako dospelý syn sveta
odhodí hračky a povie: „Nezdržujte ma tu, prosím, takýmito hlúposťami! Mám vážnu
a dôležitú robotu!“; aj syn Svetla odhodí všetky tieto veci a cingrlátka a povie: „Dajte to
preč! Zbytočne ma to oberá o čas a o peniaze! Načo mi to je? Kvôli tomu by som iba
nestíhal žiť skutočný život v lone Otca v Nebi!“

Evanjeliová chudoba – to je obrovská šanca na slobodu. Je to zhodenie ťaživého
bremena. Len si predstavte Františka z Asissi, ktorý opúšťa umelý, tmavý a nepekný
dom otca s jeho temnými dielňami, bremenom práce a starostí a vymieňa ho za život
chudoby plný radosti v lone Božieho sveta krásy a nádhery! Františkova chudoba – to
nebolo zapieranie sa, asketické bremeno! To bol dar! Vyslobodenie! Navštívte
kartuziánske kláštory! Nájdete tam mužov, ktorí žijú v jednoduchých izbách, kde je
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jedna posteľ, jeden stôl, jedno kľakátko a jeden kríž. Nájdete tam mužov, ktorí nechodia
do kina, ani do divadla a žijú celý život za múrmi kláštora ako obmedzení väzni. Tak
aspoň pripadajú „slobodným ľuďom“ zvonka. V skutočnosti sú títo ľudia šťastní a za nič
na svete by tento svet neopustili. A na rozdiel od nás, ktorí denne 16 hodín venujeme svetu
a zhonu a starostiam a sotva si nájdeme hodinku na chvatnú a plytkú modlitbu – oni žijú
16 hodín denne v modlitbe, v Nebi, do ktorého ich vovádza hlboká, mystická
kontemplácia, denne sa dotýkajú REALITY, ktorou je SKUTOČNÝ Boh a SKUTOČNÝ
život, ktorý z Neho plynie – ako by teda nemali byť šťastní? Na rozdiel od nás, strhaných
a nervóznych ľudí sveta?

Skutočné mlčanie – mlčanie úst, mlčanie túžob, mlčanie majetku (chudoba) – nás
otvára realite. Otvára nás prebudeniu zo sna. Prebudeniu do úžasnej skutočnosti. Je
oslobodením! Mlčanie  –  to  nie  je  onemenie.  Chudoba  –  to  nie  je  núdza.  Je  to
jednoduchosť. Vypočítavá úspornosť.

· Aj zdravý a bdejúci človek časť dňa spí a kresťan tiež má okolo seba veci,
ktoré potrebuje na život a na svoju prácu. Lenže tak, ako zdravý človek nespí
viac, ako potrebuje a potom hop!, vyskočí z postele v ústrety novému dňu; aj
kresťan si okolo seba toho „svetského“ dá čo najmenej, aby tak nemusel
na  tieto  veci  venovať ani  minútu  času  a  joul  energie  viac,  než  je
nevyhnutné.

· A naopak: človek, ponorený v kóme 24 hodín denne, alebo kresťan,
pohltený vecami a svetom okolo seba – to už je niečo nezdravé, obmedzujúce,
je to choroba. Smrteľná choroba!

„23 Ježiš sa rozhliadol a povedal svojim učeníkom: „Ako ťažko vojdú do Božieho kráľovstva tí, čo
majú majetky!“ 24 Učeníci sa nad jeho slovami zarazili. Ale Ježiš im ešte raz povedal: „Deti moje,
ako ťažko sa vchádza do Božieho kráľovstva! 25 Ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly, ako boháčovi
vojsť do Božieho kráľovstva.““

(Mk 10,23–25).

Chápeme už prečo nevojdú?  Pretože nemajú kedy!

Púšť je kľúčovým symbolom oslobodenia. Človek sa zrieka „mať“ a hľadá, ako viac „byť“.

(Erich Fromm)

Mlčanie ako smrť

Vráťme sa ešte na chvíľu k nášmu „Malému JA“. Čím sa živí, čím živí svoju potrebu
dôležitosti, ceny, hodnoty?
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Živí ju mocou, slávou – a priživuje peniazmi.

Čo sa stane, ak si zvolíte mlčanie? Ak budete hovoriť len to, čo je nutné?

Stane sa toto:

· SLÁVA – ako sa môžete presadzovať, upozorňovať na seba, vynášať seba
– a ponižovať, kritizovať, vysmievať, odpisovať ostatných – ak si zvolíte
mlčanie?

· MOC – ako chcete iných manipulovať, ako chcete iných ovládať, ak na
nich nebudete kričať, citovo vydierať, prehovárať, apelovať, vyjednávať,… –
ak si zvolíte mlčanie?

Odpoveď znie: NIJAKO!

To je naozajstná SMRŤ! Skutočné zomretie všetkému tomu, čomu sme až doteraz žili!

Samozrejme, neznamená to, že budeme ako kus dreva, nemí, hluchí… Znamená to len, že
budeme hovoriť len vecne, krátko, stručne… – a všetko ostatné pochováme v mlčaní.
Žiadne hádanie sa, žiadne presadzovanie sa, nič podobné.

Kto ste boli na blízkom východe, isto viete, akou doslova vášňou je zjednávanie ceny na trhoch.
Preto dokážeme lepšie pochopiť pustovníkov, ktorí mali toto od malička v krvi, keď za zaviazali,
že nebudú nijako zjednávať cenu: prídu na trh, ponúknu svoje výrobky – a vezmú, koľko im kto
dá. A ich JA, ich staré JA, smädiace po zápase zjednávania (o nič iné nejde, než o to, kto lepšie
jedná a kto vyhrá) pomaly odumieralo…

Ak teda Biblia vraví, že musíme zomrieť sebe…:

6 Veď vieme, že náš starý človek bol s ním ukrižovaný, aby bolo hriešne telo zničené, aby sme už
neotročili hriechu. 7 Lebo kto zomrel, je ospravedlnený od hriechu.

(Rim 6,6n)

… tak potom mlčanie môže byť krížom, na ktorý svoje Staré JA pribijeme a necháme
vykrvácať!

Nie nadarmo hovorí Jakub:

1 Bratia moji, nechcite byť mnohí učiteľmi, veď viete, že nás čaká prísnejší súd. 2 Veď všetci sa
prehrešujeme v mnohom. Kto sa neprehrešuje slovom, je dokonalý muž, schopný udržať na uzde aj
celé telo. 3 Keď dávame koňom do úst zubadlo, aby nás poslúchali, ovládame celé ich telo. 4 Hľa, aj
lode: hoci sú také veľké a ženú ich prudké vetry, maličké kormidlo ich riadi ta, kam chce
kormidelník. 5 Tak aj jazyk: je to síce malý úd, ale honosí sa veľkými vecami. Pozrite, aký malý
oheň akú veľkú horu zapáli! 6 Aj jazyk je oheň, svet neprávosti; jazyk je medzi našimi údmi ten,
ktorý poškvrňuje celé telo, rozpaľuje kolobeh života a sám je peklom rozpálený. 7 Človek krotí a aj
skrotil všetky druhy zveri, vtákov, plazov i morských živočíchov, s no jazyk nik z ľudí skrotiť
nemôže. Je to nepokojné zlo, je plný smrtiaceho jedu. 9 Ním dobrorečíme Pánovi a Otcovi, a ním aj
zlorečíme ľuďom, stvoreným na Božiu podobu. 10 Z tých istých úst vychádza dobrorečenie i
zlorečenie. A nemá to tak byť, bratia moji. 11 Vari prameň chrlí tým istým otvorom vodu sladkú aj
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horkú. 12 Vari môže, bratia moji, figovník rodiť olivy alebo vinič figy? Ani slaný prameň nemôže
dávať sladkú vodu.

(Jak 3,1–12)

Tak, ako sa telo postí hladovaním, duša sa postí mlčaním. A naopak: pôst je mlčaním tela
– a chudoba mlčaním túžob.

Od ticha k mlčaniu

Našim cieľom je mlčanie vnútorné. Ale, ako na to prišli mnísi a pustovníci vo všetkých
kultúrach sveta, veľmi pohodlne sa doň dá vstúpiť cez bránu vonkajšieho ticha a vonkajšej
samoty.

Preto od nepamäti ľudia, ktorí chceli objaviť Boha, odchádzali do samoty, do pustovní (len
františkáni ich okolo roku 1500 mali v Európe vyše 1300!), na púšť, na osamelé miesta, kde
neboli cirkusy, divadlá, dokonca ani iná spoločnosť ako šakaly a líšky uprostred ohlušujúcej
samoty a ticha pustatiny, kde chýbalo všetko luxusné a pohodlné; a všetko toto „predávali“,
vymieňali za to jediné potrebné: aby sedeli ako kedysi Mária, Martina sestra, pri nohách svojho
Majstra, vpíjali sa za nocí do Jeho Tváre a nechávali do srdca zapadať Jeho Slovo, ktoré nie je
možné vysloviť, ani napísať, pretože je Ducha a život, pretvárajúci „stvorenie na Stvoriteľa“ (bl.
Grignion z Montfortu). Dôležité na tom nebolo to, že sedeli na pustom mieste, v tichu a samote.
Mnísi vedeli a poznali „démona acédie“, ktorý v tomto tichu a mlčaní napĺňal myseľ mnícha
množstvom túžob, obrazov, nespokojnosti a netrpezlivosti… Samota sama o sebe nebola
k ničomu, ak neviedla k mlčaniu vnútra, k mlčaniu mysle a mlčaniu srdca! Na druhej strane ale:
vonkajšie ticho a mlčanie môže viesť a aj vedie k mlčaniu vnútornému. A to je dôležité aj pre
nás, zamestnaných a zaneprázdnených ľudí 21. storočia…

Celý deň kĺžeme v povrchných sférach toho „mnohého“: navariť, upratať, zamestnanie,
pokecať s kolegom, so susedou, potom zase rýchlo do záhrady, večer k televízii… A deň
prejde bez toho, aby sme sa dotkli svojho vnútra, aby sme sa dotkli toho „jediného
potrebného“, ba bez toho, aby sme sa k tomu aspoň priblížili! Považujeme sa za ľudí
vnútra a ducha – ale žijeme beznádejne na povrchu!

Čo s tým? Nechať všetko, sadnúť si na stoličku a sedieť, kým nezomrieme hladom? To
nie… I šťastní pustovníci vo svojej samote riešili denne problémy toho, ako sa najesť,
napiť, ako zabezpečiť to, čo k životu potrebujú. Ježiš nakoniec ani od Marty nechcel,
aby si sadla a nechala Ježiša a Jeho učeníkov hladovať. Nie, Ježiš narážal na niečo iné:
V Jeho časoch bolo zvykom, že pocestnému sa ponúklo jedno jednoduché jedlo a bolo.
Marta sa ale usilovala ponúknuť viac. Vystrojila hostinu. Ja viem, urobila to z lásky
k Ježišovi. chcela si Ho uctiť! Ale možno ešte viac sa chcela aj sama predviesť pred
Ježišom… Inak by si všimla, že Ježiš netúži po jej jedle, ale po jej srdci! Ježiš by bol
omnoho šťastnejší, keby dostal od Marty to obvyklé, jednoduché jedlo – a potom by
spolu s ňou a Máriou mohol spoločne sedieť a zhovárať sa o tom, čo je podstatné:
o Otcovi, o Ceste, o Domove v Nebi… Namiesto toho ešte aj  tých pár slov,  ktoré stihol
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s Martou prehodiť, boli iba o tom jedle…

Čo teda urobíme?

Možno nám pomôžu nasledovné inšpirácie:

Okolo nás je spústa vecí, ktoré sú naozaj nepotrebné – dokonca aj vtedy, keď sa
zdajú byť potrebné… Rôzne záľuby, hračičky: skalky, fontánočky, koníčky, prkotinky…
Nie sú to zlé veci. Sú krásne a ušľachtilé. Ale taký špičkový olympionik, športovec,
napríklad, nemá kedy sa im venovať. Všetky jeho sily pohlcuje tréning – a preto ich
jednoducho necháva tak. A čo kresťan? Pavol hovorí:

„…že tí, čo bežia na štadióne, bežia síce všetci, ale iba jeden dosiahne víťaznú cenu? Bežte tak, aby
ste sa jej zmocnili. 25 A každý, kto závodí, zdržuje sa všetkého; oni preto, aby dosiahli porušiteľný
veniec, my však neporušiteľný. 26 Ja teda tak bežím, nie ako na neisto, tak bojujem, nie akoby som
bil do vetra. 27 Ale krotím svoje telo a podrobujem si ho, aby som azda, kým iným kážem, sám nebol
zavrhnutý.“

(1 Kor 9,24)

Ježiš hovorí:

„45 Nebeské kráľovstvo sa podobá aj kupcovi, ktorý hľadá vzácne perly. 46 Keď nájde veľmi cennú
perlu, ide, predá všetko, čo má, a kúpi ju.“

(Mt 13,45)

Kto by sa pre väčšiu krásu nevzdal toho, čo je síce navonok krásne a cenné – ale
v žiare Nesmrteľného Boha sa stráca a temnie?

„7 Ale čo mi bolo ziskom, kvôli Kristovi pokladám za stratu. 8 A vôbec všetko pokladám za stratu
pre vznešenosť poznania Krista Ježiša, môjho Pána. Preň som všetko stratil a pokladám za
odpadky, aby som získal Krista.“

(Flp 3,7n).

Čo vlastne naozaj potrebujeme? Posteľ? Stoličku? Bibliu? Možno ešte počítač, alebo iné
nástroje, či knihy… Ale koľko toho v našom živote je nie nevyhnutné? Sme na ceste –
a žiaden turista si na cestu nevezme 150kg zbytočností, pretože vie, že by s nimi
nedošiel… Koľko zbytočností so sebou nesieme my?

Často sme to aj my, kto utekáme. Poznáte to: viete, že by ste sa teraz mali modliť –
a čosi Vás zdržiava. Poviete si: „Veď len tak pozriem, čo je v telke…“, alebo začnete
v čomsi listovať – nie a nie sa odhodlať vstúpiť do mlčania modlitby! Alebo sa modlíme –
a zrazu zistíme, že „poludňajší démon acédie“ so svojou nespokojnosťou, nervozitou
a záplavou myšlienok nenavštevoval len ctihodných mníchov v púšti, ale aj gazdinky
a študákov 21. storočia… Ak si to uvedomíme a napriek tomu vytvoríme vo svojom živote
dostatok času pre mlčanie modlitby, je to zase niečo, čo nás viac posúva k cieľu!
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A čo reči? Formou mlčania môže byť aj to, že sa odvážime hovoriť – ale skutočne
hovoriť a nie klábosiť! Práve na toto je spoločenstvo! Miesto, kde sa môžeme skutočne
zdieľať s tým podstatným, so svojim vnútrom a so skutočnými problémami: problémami
lásky medzi nami a Bohom, problémami lásky medzi nami a ľuďmi, problémami
s kladením svojho života, so zanechávaním… Nie nadarmo Biblia vraví:

„Kto sa neprehrešuje slovom, je dokonalý muž, schopný udržať na uzde aj celé telo. 3 Keď dávame
koňom do úst zubadlo, aby nás poslúchali, ovládame celé ich telo. 4 Hľa, aj lode: hoci sú také veľké
a ženú ich prudké vetry, maličké kormidlo ich riadi ta, kam chce kormidelník. 5 Tak aj jazyk…“

(Jak 3,2 – 5).

Aj práca môže byť formou mlčania a kontemplácie Boha. To vtedy, ak sa dôraz z toho
ČO robíme presunie na to KTO robí! Starí mnísi poznali cenu jednoduchej – najlepšie
manuálnej – práce. Bola pre nich formou modlitby. Potrebné len je, že keď napr. v záhrade
plejeme burinu, naša myseľ by nemala byť pri tej burine. Namiesto toho by mala byť
ponorená do nášho vnútra, do stredu, aby sme tak do hĺbky prežívali, preciťovali
a uvedomovali si celým telom a celou dušou KTO to vlastne pleje, že ten, kto pleje je
naozaj syn, či dcéra Boha, je TU a TERAZ a v Bohu.
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Pani chudoba

Tak tituloval chudobu sv. František z Assisi. A pretože sme sa tejto témy dotkli, je asi
načase o nej predsa len niečo povedať…

· Ticho, samota a mlčanie – to sú veci, ktoré nám znemožňujú budovať si
svetskú  slávu  a  svetskú  moc  a  prestíž,  ako  sme  to  robili  dovtedy.  Ak  žijem
v pustovni ďaleko na púšti, zabudnutý všetkými ľuďmi, potom mi neostáva
nič iné, než sa zakotviť len a jedine v sláve, ktorú mi dáva Boh, pretože tá
svetská je definitívne preč!

· Pôst – to je vedomé zrieknutie sa toho, aby ma napĺňalo a uspokojovalo
jedlo a vôbec, telesné zážitky a radovánky.

· Chudoba – tá je vlastne iba akoby zhrnutím toho predchádzajúceho. Je to
proste vedomé zrieknutie sa všetkého, čo by ma okrem Boha mohlo napĺňať.

Prečo to ale robiť? Aby sme tým Bohu vytvorili miesto v našom živote!!!

Je to jednoduchá otázka priestoru. Ako keby sme Bohu hovorili:

„Môj Bože. Doteraz som sa sýtil dobrým jedlom a skvelým pitím a rád som sa zabával
a chodil do kina. Teraz sa toho zriekam a úplne sa z týchto vecí vyprázdňujem, pretože
verím, s istotou viem, že TY, Bože, tento prázdny priestor, ktorý som v sebe vytvoril,
naplníš – a viac a lepšie, než tomu bolo doteraz! Zriekam sa svojho spoločenského
postavenia, zriekam sa slov, ktorými som presadzoval seba samého, volím si samotu
a v nej zabudnutosť a bezvýznamnosť – a viem, že aj tento priestor, ktorý v sebe takto
vytvorím, TY, Bože, naplníš a omnoho lepšie a viac, než všetky tieto veci doteraz!“

Je to proste vedomé vytváranie priestoru, ktorý Boh môže naplniť, vedomé zriekanie
sa všetkého, čo nie je Boh – v plnej dôvere, že Boh príde a tento priestor naplní
a splní tak presne to, čo hovorí v Božom slove:

Veru, hovorím vám: Niet nikoho, kto by pre mňa a pre evanjelium opustil dom alebo bratov a sestry
alebo matku a otca alebo deti alebo polia, 30 aby nedostal stonásobne viac; teraz, v tomto čase,
domy, bratov, sestry, matky, deti i polia, hoci s prenasledovaním, a v budúcom veku večný život.

(Mk 10,29n)
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Je to vlastne rovnaký postup, akým sa riadi napríklad chlapec, keď sa zamiluje do dievčaťa:
vedome zanechá svojich rodičov, priateľov, zamestnanie, záľuby,… – a nasleduje svoje dievča,
ožení sa s ním a začne s ním žiť nový život, o ktorom je presvedčený, že bohato a hojne zaplní
priestor, ktorý preň všetkým tým zrieknutím sa vytvoril a uspokojí ho viac, než ten
predchádzajúci život!

„Základná úroveň“

Všeobecne sa predpokladá, že Ježiš svojich učeníkov nabádal k chudobe. A, samozrejme,
zatracoval bohatstvo. Predpokladá sa to zvyčajne bez toho, aby sme príliš uvažovali, čo
sám Ježiš pod týmito termínmi myslel. Nehovoriac o tom, že výzva k chudobe ako k takej
v Evanjeliách vlastne ani nie je…

Skúsme si predstaviť niečo také, ako základnú úroveň,  na  ktorej  môže  človek  žiť.
Znamená to „strechu nad hlavou“. Niečo také, o čom píše v Biblii:

Pripravme mu malú, murovanú hornú izbičku, dajme mu tam posteľ, stôl, stoličku a svietnik, aby sa
tam mohol utiahnuť keď k nám príde.

(2 Krľ 4,10)

Nie je to luxus, len to, čo človek na svoj život naozaj potrebuje: sucho, teplo, lôžko, kúsok
samoty a súkromia… Znamená to aj jedlo – napríklad v takej podobe, v akej ho požívajú
mnísi – kartuziáni na svojej ceste do Neba:

Mních dostáva jedlo cez malé drevené okienko, ktoré je pri vchode, dvakrát denne; v zimnom čase
(od 14. septembra do Veľkej noci) len raz — večer požíva chlieb a nápoj. Jedlo je vopred a dobre
pripravené v postačujúcom množstve. Podľa pustovníckej tradície sa zriekame jedenia mäsitých
jedál okrem rybieho. Raz týždenne – obyčajne v piatok – má mních ‚abstinenciu‘, vtedy prežíva deň
len o chlebe a o vode. V adventnom a pôstnom čase sa vylučuje z jedál mlieko a mliečne výrobky.

(Na ceste do Neba)

Znova žiaden luxus. Jedlo v jeho najčírejšej podobe: ako niečo, čo slúži zdraviu
a zabezpečuje život človeka. Zmienený kartuziánsky prameň na margo toho dodáva:

Tieto pôsty síce vyžadujú nemalé sebazaprenie, avšak vôbec nie sú zdraviu škodlivé. Práve naopak:
kartuziáni sa dožívajú vysokej staroby.

Čo ešte chýba? Jednoduché a funkčné oblečenie – a sme hotoví.

Toto je základná úroveň, úroveň, ktorú Ježiš odporúča. Nie je to chudoba.

Chudoba je niečo iné. Chudoba je nedostatok. Nedostatok je zlý. Kresťania od počiatku
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proti chudobe bojujú. O prvých kresťanoch čítame:

Kto mal mnoho, nemal prebytok, a kto málo, nemal nedostatok.

(2 Kor 8,15)

Almužna, delenie sa, skutky lásky – toto všetko bol boj proti chudobe, proti nedostatku.
Keby Ježiš odporúčal chudobu, prečo by sa ju kresťania usilovali odstraňovať? Nemalo by
to logiku, že?

V skutočnosti Ježiš chudobu neodporúčal. Odporúčal to, čo nazývame „základnou
úrovňou“. Neskôr to cirkevní otcovia zadefinujú takto:

Mať všetko, čo potrebujeme k životu a k práci, ktorú vykonávame.

Nič menej, ale ani nič nadto… To, že táto „základná úroveň“ – alebo si to rovno
nazvime: stredná trieda – na nás pôsobí ako sparťanská chudoba, má koreň v niečom
inom: v tom, že v skutočnosti sme bohatí. Sme bohatí a považujeme sa za „normálnych“ a
„jednoduchých“, občas dokonca chudobných ľudí! V našej reči nastal určitý posun,
vyvolaný stavom našej civilizácie: „bohatstvo“ o ktorom hovoril Ježiš, považujeme sa
„normálny jednoduchý život na úrovni“; to, čo Ježiš považoval za „normálne“ považujeme
za chudobu a chudobu v Ježišovom význame považujeme za stav krajnej núdze – čo
vlastne aj pravda je …

Denná skúsenosť ukazuje, že to, čo niekto považuje za základné potreby, závisí v rovnakej miere na
jeho charaktere ako na tom, koľko skutočne má. Je dobre známe, že chudobní dávajú ochotnejšie
ako bohatí. Ak však chudoba prekročí určitý stupeň, môže chudobnému znemožniť, aby dával, a je
potom ponižujúca nie pre utrpenie, ktorá pôsobí priamo, ale preto, že zbavuje chudobného radosti
dávať.

(Erich Fromm)

K čomu je to dobré?

Samozrejme, platí tu analogicky všetko to, čo sme si povedali o pôste ako o racionálnej
a striedmej strave (chudoba nášho žalúdka), o mlčaní ako o chudobe našej mysle a nášho
starého JA.

Chudoba je to isté: pochovanie, smrť nášho starého JA, závislého na vlastnení vecí, na
luxuse a dúfajúceho, že práve toto bohatstvo ho spasí a urobí šťastným.

Je tu ale ešte jeden aspekt:

Vráťme sa ale naspäť k onej „základnej úrovni“, pri ktorej máme všetko, čo potrebujeme
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k životu: odev, strechu, posteľ, stoličku, stôl, svietnik, piecku, nehladujeme. Na
zabezpečenie týchto potrieb nám v praxi stačí dvanásť hodín denne: osem hodín spánku
a štyri hodiny práce. Vážne! Ak si to odvodíme od priemernej mzdy (času tohto c. 100,-
Sk na hodinu), potom je to 8 000,- Sk mesačne. Na vyfinancovanie týchto jednoduchých
a k životu skutočne potrebných veci vari aj priveľa… Ostáva nám ešte celých dvanásť
hodín. Dvanásť hodín navyše!29 Toto je kapitál, ktorý máme v rukách, kapitál, ktorý sa
denne obnovuje. Čo s ním?

Ježišovo vnímanie

Pre Ježiša je vec jasná:

Je tu Boh, ktorý je cieľom a zmyslom všetkého. Človek bol preto stvorený, preto sa
narodil, aby sa stal s Bohom jedno. Aby bol v Bohu a Boh v ňom. Toto je definícia šťastia.
V Bohu je človek šťastný. Bez Boha šťastný nie je. Boh dáva človekovi a jeho životu
zmysel. Bez Boha sa tento zmysel stráca…

Boh je Láska. Žiť v Bohu znamená žiť v láske. Byť ako Boh, zbožštiť sa, znamená stať sa
láskou.

Láska znamená darovať sa. Deliť sa.

To je dôvod, prečo človek denne dostáva dvanásť hodín navyše: je to kapitál určený na
rozdanie v láske. Zmyslom ľudského života je naučiť sa milovať – a zmyslom týchto
dvanásť hodín navyše je umožniť mu to. Prečo by si ich človek mal privlastňovať? Prečo
by namiesto lásky mal tento kapitál investovať do zbytočného a smiešneho luxusu? Pavol
hovorí:

Ale čo mi bolo ziskom, kvôli Kristovi pokladám za stratu. 8 A vôbec všetko pokladám za stratu pre
vznešenosť poznania Krista Ježiša, môjho Pána.

(Flp 3,7n)

Investovať do odpadkov – na úkor investovania do lásky, do jednoty s Bohom – Láskou?
To hádam nie…! To znie ako zlý vtip. Načo je človekovi bohatstvo?

Lebo aj keď má človek hojnosť všetkého, jeho život nezávisí od toho, čo má.

(Lk 12,15),

hovorí Ježiš. Aj tak sa nikto skrze bohatstvo a luxus nestane šťastným – tak načo sa oň

29 Toto číslo berme skôr ako princíp: nezáleží na to, či je tých hodín dvanásť, osemnásť, alebo sedem. Záleží od výšky platu,
zamestnania, od množstva vecí. Faktom ale je, že vždy nám niečo ostáva. Pomerne dosť. A je na nás, kam to vinvestujeme: do
vecí, do luxusu, do prestíže – alebo do života s Bohom?
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unúvať? Na druhej strane: rozdať toto „navyše“, rozdať to z lásky a v láske, podeliť sa
a stať sa tak láskou – to je niečo iné! To je vstupenka k Bohu – Láske. A Boh – to je
šťastie. Nie prostriedok, niekto, kto nám požehná veci (ako zdravie, úspech, peniaze),
ktoré nás potom šťastnými urobia. Žiadne také veci nejestvujú. Ale je to Boh sám osobne
a jednota s Ním, ktorá je tým šťastím, po ktorom túžime a pre ktoré nás Boh stvoril. Boh –
plnosť opravdivej a hlbokej rozkoše…

Vnímanie sveta

Pre svet, v ktorom žijeme a od ktorého sme sa učili žiť, ale vec takáto jasná nie je…

Spravodlivý Otče, svet ťa nepozná…

(Jn 17,25),

vraví Ježiš vo svojej Veľkňazskej modlitbe. Áno, svet Boha nepozná. Nevidel Ho.
Nestretol Ho. Stratil Ho. A s Bohom stratil svoj vlastný stred. Je ako koleso, z ktorého sa
vylomila os: rozpadáva sa. Človek je zrazu ako úbožiak postihnutý stratou pamäte. Tápa
okolo seba a pýta sa: Načo tu vlastne som? Kvôli čomu vlastne to mám  žiť? Načo je to
všetko dobré? A potom v sebe pocíti hlad: ohromnú prázdnotu. Niečo tu jednoducho
chýba. Niečo podstatné… čo je to? Čo to vlastne chýba? Po čom to vlastne smädíme? Čo
to vlastne potrebujeme – aby sa naša duša nasýtila, uspokojila, naplnila, aby plesala
opojením? Boha nepoznáme – azda len ako nič nehovoriace slovo – a okrem Neho: čo by
to mohlo byť?

Nejestvuje jednoznačná odpoveď. A tak každý hľadá, kde sa dá: Žeby sláva?
Napríklad víťazstvo v športe? Alebo umenie? Sláva spevákov, hercov je lákavá…
Kariéra? Moc? Lenže komu je dopriate, aby ho uctievali a oslavovali zástupy? Čo teda
iné? Čo ešte ostáva? Jedlo? Dobré, skvelé, vyberané, veľa a ešte viac? Hudba, zábava,
tanec? Pitie, silné a opojné? Adrenalín, vzrušenie z riskovania v horách, či pri zelených
stoloch? Dovolenky, cestovanie? Záľuby? Kedy budeme konečne šťastní? Čo k tomu
potrebujeme?

Nakoniec sa aj tak všetko skončí pri peniazoch. Peniaze potrebujete na slávu,
potrebujete ich na moc a vplyv, potrebujete ich na užívanie si, na luxus, rozkoš… Peniaze
na podplatenie, peniaze na lobovanie, peniaze na oblečenie, ktoré Vás „zvýrazní“, na
motorku, ktorú Vám budú iní závidieť, na dom, ktorý budú susedia obdivovať, na šperky,
ktoré Vás odlíšia, na trávnik, ktorý je „vizitkou“ úspešného človeka žijúceho v modernom
dome… och, hovoriť by sa dalo do nekonečna!

A tak oných dvanásť hodín navyše ide presne tam: do luxusu, do presadzovania seba,
do budovania seba. Nerozdávame ich – to by bola hlúposť! Nechávame si ich – a ešte ani
tie nám nestačia, veď kto v dnešnom uštvanom svete môže povedať že má dosť času, že
stíha? Kto? Potrebujeme predsa toľko vecí: tam opraviť, to pristavať, toto kúpiť… a ešte
toľko vecí by sme chceli, potrebovali navyše!
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Definícia bohatstva

Presne toto nazýva Ježiš bohatstvom. Bohatstvo – to je stav, v ktorom hromadíme
veci v nádeji, že nám môžu nahradiť Boha, že s ich pomocou sa naplníme, uspokojíme,
budeme šťastní… Ježiš hovorí, že situácia takýchto ľudí je beznádejná:

Ako ťažko vojdú do Božieho kráľovstva tí, čo majú majetky! Ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly, ako
boháčovi vojsť do Božieho kráľovstva.

(Mk 10,23.25).

Prečo? Hneď z dvoch dôvodov:

· Hľadajú spásu, šťastie a plnosť tam, kde nie je – vo veciach, v uznaní,
v presadení sa,… – namiesto v Bohu. Je potom divné, že ho ani
nenachádzajú?

· A potom: tendencia veci zhromažďovať, privlastňovať a využívať pre seba
– čiže sebectvo – je presným opakom lásky, ktorá je podstatou Boha a cestou
k Bohu. Preto sa od Boha spoľahlivo vzďaľujú – nezávisle na tom, či sa popri
tom modlia, alebo nie, alebo či dokonca „pre pokoj svedomia“ aj občas
nejakou to korunkou prispejú na nejaké „dobročinné účely“. Nič to nemení na
princípe, ktorým je sebecké zameranie života a osobnosti a ktoré ako také
odporuje Bohu a vzďaľuje od Boha… Ježiš to hovorí jasne:

25 Keď hospodár vstane a zatvorí dvere a vy zostanete vonku, začnete klopať na dvere a volať:
„Pane, otvor nám!“ A on vám povie: „Ja neviem, odkiaľ ste!“ 26 Vtedy začnete hovoriť: „Jedli sme
s tebou a pili, na našich uliciach si učil.“ 27 Ale on vám povie: „Ja neviem, odkiaľ ste; odíďte odo
mňa všetci, čo pášete neprávosť!“

(Lk 13,25–27)

Čudujete sa potom, keď Jakub beduje:

1 A vy, boháči, plačte a kvíľte nad biedami, ktoré prichádzajú na vás! 2 Vaše bohatstvo zhnilo a vaše
šatstvo rozožrali mole. 3 Vaše zlato a striebro zhrdzavelo a ich hrdza bude svedčiť proti vám a
zožerie vám telo ako oheň. Nahromadili ste si poklady v posledných dňoch. 4 Hľa, mzda, ktorú ste
zadržali robotníkom, čo vám žali polia, kričí. A krik žencov došiel k sluchu Pána Zástupov. 5 Tu na
zemi ste hodovali a hýrili. Vykŕmili ste si srdcia na deň zakáľačky.

(Jak 5,1–5)?
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A predsa občas aj nedostatok…

Ak sa pozrieme na postavy kresťanstva, vidíme nielen onú „základnú úroveň“, totu
jednoduchosť. Niekedy vidíme aj opravdivý nedostatok.

Princíp je jednoduchý:

Chudoba je hlavne o slobode…

Je samozrejmé, že čo najviac energie, ktorú máme, investujeme do toho, čo je našim
životným cieľom, životnou láskou... – a tou je Boh a spoločenstvo s Ním.

Ostatné sa zákonite dostáva do oblasti „askézy“: máme všetko, čo potrebujeme pre život a
pre svoju prácu – ale žiadne zbytočnosti, ktoré by nás odvádzali od cieľa! Prečo by sme
mali zbytočne investovať svoj čas, svoje sily, peniaze a prostriedky do niečoho, čo sa ja
tak zakrátko pominie? A čo nakoniec vôbec nepotrebujeme? Náš hlad napĺňa spoločenstvo
s Bohom – nepotrebujeme už Boha nahrádzať luxusom, ani prejedaním sa!

Jednoduchosť života je prejavom slobody, ktorú nám prináša Ježiš Kristus a život s Ním.

Je to tak, ako dospelý človek zanechá autíčka, vedierka a lopatky a ostatné hračky, pretože má už
niečo (v porovnaní s nimi) skutočné a omnoho lepšie: ozajstné auto, ozajstnú motorku, ozajstný
šport, ozajstný život. Preto viac neinvestuje do hračiek. Nie preto, že by si ich odopieral. Robí
tak preto, lebo ho už nebavia a nezaujímajú!

Podobne kresťan sa už nenaháňa za „vecami tohto sveta“ – pretože to, čo má, život
s Ježišom, je nekonečne lepšie. Ostatné ho už vôbec nebaví. Ako vraví Pavol: sú to len
odpadky a smetie. A kto by, preboha, drel a investoval do odpadkov, do smetí?

Občas o obeti…

Niekedy sa ale chudoba stáva naozajstnou chudobou, nedostatkom. Vtedy je to ovocie
lásky a vedomej ochoty k obeti. Preto misionári a ostatní kresťania dokážu ísť aj do
krajín, kde je hlad, kde je skutočná núdza, kde hrozia choroby, zúria vojny… Je to
požiadavka lásky. Je to presne to, čo hovorí Biblia o Ježišovi:

7 A ako vynikáte vo všetkom: vo viere, v slove, v poznaní, vo všetkej horlivosti a v láske, ktorú sme
vo vás vzbudili, tak vyniknite aj v tomto diele lásky. 8 Nehovorím to ako rozkaz, ale horlivosťou
iných skúšam pravosť aj vašej lásky. 9 Veď poznáte milosť nášho Pána Ježiša Krista, že hoci bol
bohatý, stal sa pre vás chudobným, aby ste sa vy jeho chudobou obohatili.

(2 Kor 8,7–9)
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A niekedy aj o úplnej krajnosti…

Neznamená vari láska položiť aj svoj život za bratov? Ale potom to už nie je chudoba ako
životný štýl. Je to obeta človeka, ktorý dozrel v láske až do krajnosti.
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Skúška správnosti
kresťanstva

Veľmi často počujeme ľudí hovoriť: „Ja si myslím, že moje kresťanstvo je v pohode.“
Alebo: „Ja si myslím, že byť kresťanom znamená toto a tamto a keď to konáme, tak je to
v poriadku a sme kresťanmi.“

Naozaj sme odkázaní na takéto dohady? Alebo jestvujú aj nejaké objektívne kritériá, podľa
ktorých si môžeme urobiť „skúšku správnosti“ kresťanstva a spoľahlivo tak zistiť, či naše
kresťanstvo je kresťanstvom, alebo nie je?

Chvalabohu, tieto kritériá tu sú. Väčšinou ich prehliadame, ignorujeme, alebo ich
spochybňujeme, pretože nás až pričasto usvedčujú z toho, že sme zablúdili z našej cesty
s Ježišom Kristom, ba možno sme sa na ňu ani vôbec nevydali. Napriek tomu tu sú.

Ak máme odvahu, môžeme si podľa nich otestovať svoje kresťanstvo!

Bezpodmienečné chcenie

Začnem netradične politickým komentárom:

Nemecko 30-tych rokov bolo plné slušných ľudí ako my, túžiacich po spokojnom živote, šťastných
rodinách, materiálnom blahobyte, kultúre a iných normálnych veciach. O následnom osude
nemeckého národa však tieto túžby nič nevypovedajú. O osude národov a spoločností totiž
vypovedá len to, po čom túžia bezpodmienečne. Všetky ostatné túžby budú vždy nakoniec obetované
ukojeniu túžby bezpodmienečnej – to je základ pre kvalitnú veštbu. Oným bezpodmienečným bola
túžba po veľkom Nemecku. Nemecké deti ju desaťročia a storočia sali spolu s materským mliekom.
Tvorila pojítko duše vysokoškolského profesora s posledným lumpenproletárom. …
Bezpodmienečné ako neviditeľná čierna diera, ktorá mení dráhy hviezd robí škrt cez rozpočet
ekonomickým filozofom. Ľudia konajúci pod imperatívom bezpodmienečného ignorujú logiku, aj
„vlastný prospech“.

(Marián Šarközi)
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Je to logické:

ŠPORTOVEC túži po mnohých veciach: dobrom jedle, zábave, peknom dievčati, vegetení na
pláži,… ale bezpodmienečne túži po víťazstve na olympiáde. Preto jeho život určuje toto jediné
bezpodmienečné chcenie. Jemu obetuje všetko: dobré jedlo, zriekne sa zábav, na ktoré nemá čas,
oželie dievča, ktoré si nestíha a nemá kde nájsť, oželie priateľov, ak bude treba, vrazí do toho
posledné peniaze, vypotí posledné kvapky potu a krvi, upíše sa diablovi, ba štúdie ukázali, že ak
by mali mladí športovci po ruke preparát, ktorý im zaručí víťazstvo, ale dom roka ich zabije,
obetovali by aj život v záujme tohto bezpodmienečného.

Po čom asi tak túži priemerný Slovák? Po „Veľkom Slovensku“? Asi ťažko… Spravidla je naša
„bezpodmienečná túžba“ prozaickejšia: „mať sa dobre“. Tomu dokážeme obetovať a podriadiť
všetko. Dokážeme kradnúť, drieť, poniektorí zabíjať, podplácať, volíme hocijakého „führera“
bez ohľadu na všetko, len ak sľúbi viac peňazí a nakreslí na stenu víziu „nového Švajčiarska“
pod Tatrami. Naozaj, v okamihu, keď si toto uvedomíme, máme kľúč ku všetkému: od
obdivuhodnej absencie pocitu zodpovednosti voči zvyšku sveta až po obraty a piruety politiky…
Samozrejme, prejavuje sa to aj v kresťanstve. Pre 99% Slovákov kresťanstvo nie je ani zďaleka
„bezpodmienečná priorita“. Kresťanstvo je dobré ako prostriedok na to, aby sa človek „mal
lepšie“, slúži tomu skutočne „bezpodmienečnému“ snu a túžbe bežného človeka. Rozdiel medzi
„horlivými“, „praktizujúcimi“ a „laxnými“ katolíkmi by sa dal z tohto pohľadu vyjadriť aj ako
stupeň dôvery v to, že práve modlenie sa a chodenie do kostola je tá najlepšia cesta k tomu byť
bohatý a zdravý…

Ježiš hovorí, že kresťan je človek, ktorý takto bezpodmienečne túži po Bohu a po
Božom kráľovstve. Samozrejme, nepohrdol by ani dobrou robotou, ani fúrou peňazí, ani
luxusom, ani ničím podobným. Ale v konečnom dôsledku sa toto všetko podriadi – a ak
bude treba, aj obetuje – tomu bezpodmienečnému: Božiemu kráľovstvu, Ježišovi Kristovi.

Preto Ježiš znova a znova opakuje:

37 Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden. A kto miluje syna alebo dcéru viac
ako mňa, nie je ma hoden. 38 Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden. 39 Kto
nájde svoj život, stratí ho, a kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho.

(Mt 10,37–39)

44 Nebeské kráľovstvo sa podobá pokladu ukrytému v poli. Keď ho človek nájde, skryje ho a od
radosti z neho ide, predá všetko, čo má, a pole kúpi. 45 Nebeské kráľovstvo sa podobá aj kupcovi,
ktorý hľadá vzácne perly. 46 Keď nájde veľmi cennú perlu, ide, predá všetko, čo má, a kúpi ju.

(Mt 13,44–46)

61 Aj iný hovoril: „Pane, pôjdem za tebou, ale najprv mi dovoľ rozlúčiť sa s rodinou.“ 62 Ježiš mu
povedal: „Kto položí ruku na pluh a obzerá sa späť, nie je súci pre Božie kráľovstvo.“

(Lk 9,61n)

25 Išli s ním veľké zástupy. Tu sa obrátil a povedal im: 26 „Ak niekto prichádza ku mne a nemá v
nenávisti svojho otca, matku, ženu, deti, bratov, sestry, ba aj svoj život, nemôže byť mojím
učeníkom. 27 A kto ide za mnou a nenesie svoj kríž, nemôže byť mojím učeníkom. 28 Ak niekto z
vás chce stavať vežu, či si najprv nesadne a neprepočíta náklad, či má na jej dokončenie? 29 Aby sa
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mu potom, keď položí základ a nebude ju môcť dostavať, nezačali všetci, čo to uvidia, posmievať: 30

„Tento človek začal stavať, a nemohol dokončiť.“ 31 Alebo keď sa kráľ chystá do boja s iným
kráľom, či si najprv nesadne a neporozmýšľa, či sa môže s desiatimi tisícami postaviť proti tomu,
ktorý ide proti nemu s dvadsiatimi tisícami? 32 Ak nie, vyšle posolstvo, kým je tamten ešte ďaleko, a
prosí o podmienky mieru. 33 Tak ani jeden z vás, ak sa nezriekne všetkého, čo má, nemôže byť
mojím učeníkom.

(Lk 14, 25–33)

Niekto teraz povie že to je fanatizmus. Nie je.

Každý človek má niečo, za čím bezpodmienečne ide a čomu obetuje všetko ostatné.
Pre niekoho je to kariéra a úspech, pre iného víťazstvo, športová trofej, pre iného majetok,
konzum, pre niekoho bohatstvo… Ako sme už spomenuli, bežný Slovák zvyčajne
bezpodmienečne túži po tom, aby „sa mal dobre“ – po stránke materiálnej, konzumnej.
Celkom samozrejme tomu obetuje všetko: čas, energiu, peniaze, ba aj svoj náboženstvo
a svojho Boha, ktorému sa venuje len okrajovo, keď „zvýši čas“, venovaný
bezpodmienečnému. Ako vraví Pavol:

19 Ich koniec je záhuba, ich bohom je brucho a hanba je slávou tých, čo zmýšľajú pozemsky.

(Flp 3,19)

Pripadá vám to pritom ako nejaká posadnutosť, nejaký fanatizmus? Naopak, pripadá nám
to úplne normálne. V prípade športovcov dokonca niečo, čo je hodné oslavovania!

Prečo by teda malo byť fanatizmom, keď sa niekto rovnako bezpodmienečne rozhodne pre
niečo, čo je vznešené, krásne až k nezneseniu, slávne a oblažujúce, uspokojujúce každý
smäd a nasycujúce každý hlad a to naveky? Ako sme povedali – každý človek má niečo,
za čím bezpodmienečne ide. Ak to nebude Kristus, bude to pivo a klobása… ale niečo to
byť musí. Nikto nemôže žiť bez toho, aby jeho život mal aspoň nejaký zmysel, niečo,
pre čo žije!

Bezpodmienečné môže byť v našom živote už zo samej podstaty veci iba jedno –
jediné. V tomto zmysle poľahky pochopíme, prečo Ježiš hovorí:

24 Nik nemôže slúžiť dvom pánom; pretože buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo
jedného sa bude pridŕžať a druhým bude opovrhovať. Nemôžete slúžiť aj Bohu aj mamone.

(Mt 6,24)

Tomuto jednému potom slúžime – a zároveň sme slobodní voči ostatnému a dokážeme
to obetovať, zriekať sa toho kvôli tomu jednému, čomu slúžime. Toto mal na mysli Pavol,
keď povedal:

20 Lebo keď ste boli otrokmi hriechu, boli ste slobodní čo do spravodlivosti. 21 A aký úžitok ste mali
vtedy z toho, za čo sa teraz hanbíte? Veď koniec toho všetkého je smrť! 22 Ale teraz, keď ste
oslobodení od hriechu a stali ste sa Božími služobníkmi, máte z toho úžitok na posvätenie a
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nakoniec večný život. 23 Lebo mzdou hriechu je smrť, ale Boží dar je večný život v Kristovi Ježišovi,
našom Pánovi.

(Rim 6,20–23)

Ak  slúžime  Bohu  –  sme  slobodní  voči  celému  svetu,  voči  všetkým  a  všetkému.
A naopak – ak slúžime svetu, sme „slobodní“ voči Bohu – a preto, ak to bude mamon
vyžadovať, s ľahkým srdcom obetujeme Boha a aj keď sa Ho nezriekneme úplne (sme
predsa kresťania!), aspoň ho odsunieme niekam nabok, kde nebude prekážať. Presne toto
máme na mysli, keď hovoríme o „kresťanoch nedeľného rána“ a podobne.

PRVÝM ZNAKOM KRESŤANA JE TEDA TO, ŽE JEŽIŠ KRISTUS A BOŽIE
KRÁĽOVSTVO JE JEHO BEZPODMIENEČNOU TÚŽBOU. ONI SÚ

ZMYSLOM JEHO ŽIVOTA, VÝCHODISKOM A CIEĽOM VŠETKÉHO.
VŠETKO OSTATNÉ JE PEKNÝM SPESTRENÍM, VÍTANÝM BONUSOM –

ALE NIČÍM VIAC. V ZÁUJME BEZPODMIENEČNÉHO JE KRESŤAN
PRIPRAVENÝ ZANECHAŤ A OBETOVAŤ ČOKOĽVEK

Túžba, smäd, dychtivosť

S predchádzajúcim znamením súvisí druhé, ktorým je smäd po Bohu, dychtivosť. Je len
samozrejmé, že ak je niečo zmyslom nášho života, jeho cieľom, zavŕšením… tak o tom
snívame, smädíme po tom, túžime a dychtíme!

Je to motív letiaci už Starým Zákonom:

Po Bohu žízni moja duša, po Bohu živom; kedyže už prídem k nemu a uzriem Božiu tvár?

(Ž 42,2)

2 Bože, ty si môj Boh, už od úsvitu sa viniem k tebe. Za tebou prahne moja duša, za tebou túži moje
telo; ako vyschnutá, pustá zem bez vody…

(Ž 63,2)

A pripája výzvu…:

Teraz však - hovorí Pán - obráťte sa ku mne celým svojím srdcom, pôstom i plačom a nárekom,

(Joel 2,12)

…i prisľúbenie:
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Budete ma hľadať a nájdete ma; ak ma budete hľadať celým svojím srdcom.

(Jer 29,13)

Ježiš hovorí o tomto znamení rovnako jasne:

37 V posledný, veľký deň sviatkov Ježiš vstal a zvolal: „Ak je niekto smädný a verí vo mňa, nech
príde ku mne a nech pije. 38 Ako hovorí Písmo, z jeho vnútra potečú prúdy živej vody.“ 39 To
povedal o Duchu, ktorého mali dostať tí, čo v neho uverili. Lebo ešte nebolo Ducha, pretože Ježiš
ešte nebol oslávený.

(Jn 7,37–39)

A nejde len o smäd po Ježišovi. Ide aj o celkový smäd, zápal v nasledovaní Ježiša Krista:

14 Lebo nás ženie Kristova láska, keď si uvedomíme, že ak jeden zomrel za všetkých, teda všetci
zomreli.

(2 Kor 5,14)

11 Veď zjavila sa Božia milosť na spásu všetkým ľuďom 12 a vychováva nás, aby sme … očakávali
blahoslavenú nádej a príchod slávy veľkého Boha a nášho Spasiteľa Ježiša Krista, 14 ktorý vydal za
nás seba samého, aby nás vykúpil z každej neprávosti a očistil si vlastný ľud, horlivý v dobrých
skutkoch.

(Tit 2,11–14)

Jedny z posledných riadkov Nového zákona znova zaznievajú slovami tejto veľkej túžby
nevesty po Ženíchovi:

17 A Duch i nevesta volajú: „Príď!“ Aj ten, čo počúva, nech volá: „Príď!“ Kto je smädný, nech
príde, a kto chce, nech si naberie zadarmo vody života.

(Zjv 22,17)

Toto zvolanie sa stalo pozdravom prvých kresťanov.

A naopak, na adresu ľahostajných, nezapálených „kresťanov“ Ježiš hovorí:

15 Poznám tvoje skutky, že nie si ani studený ani horúci. Kiež by si bol studený alebo horúci! 16

Takto, že si vlažný, ani horúci ani studený, už-už ťa vypľúvam z úst. 17 Lebo hovoríš: „Som
bohatý, zbohatol som, nepotrebujem nič“ - a nevieš, že si biedny, poľutovaniahodný, chudobný,
slepý a nahý. … 19 Ja karhám a trescem tých, ktorých milujem. Buď teda horlivý a rob pokánie.

(Zjv 3,15–17.19)
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DRUHÝM ZNAKOM KRESŤANA JE DYCHTIVOSŤ. OHROMNÁ,
BYTOSTNÁ TÚŽBA, SMÄD PO JEŽIŠOVI KRISTOVI, NADŠENIE

A HORLIVOSŤ PRE BOŽIE DIELO, PRE BOŽIE KRÁĽOVSTVO, PRE
EVANJELIUM

Prijatie a prejavy Ducha Svätého

Biblia o tom hovorí ako o dôkaze spočívania v Ježišovi Kristovi:

12 Boha nikto nikdy nevidel; ale keď sa milujeme navzájom; Boh ostáva v nás a jeho láska v nás je
dokonalá. 13 A že ostávame v ňom a on v nás, poznávame podľa toho, že nám dal zo svojho
Ducha.

(1 Jn 4,12n)

Podobne radikálne spája prijatie Ducha Svätého s kresťanstvom aj Pavol:

9 Lenže vy nežijete telesne, ale duchovne, pravda, ak vo vás prebýva Boží Duch. Lebo kto nemá
Kristovho Ducha, ten nie je jeho. 10 Ale ak je vo vás Kristus, telo je síce pre hriech mŕtve, no duch
je život pre spravodlivosť. … 13 Lebo ak budete žiť podľa tela, zomriete. Ale ak Duchom umŕtvujete
skutky tela, budete žiť. 14 Veď všetci, ktorých vedie Boží Duch, sú Božími synmi.

(Rim 8,9n.13n)

Samozrejme, že prijatie Ducha Svätého je v prvom rade subjektívna skúsenosť. Je to
v prvom rade človek, ktorý Ducha Svätého prijíma, ktorý si aj uvedomí a zažije, že je
Duchom Svätým naplnený:

16 Sám Duch spolu s naším duchom dosvedčuje, že sme Božie deti.

(Rim 8,16)

26 Tak aj Duch prichádza na pomoc našej slabosti, lebo nevieme ani to, za čo sa máme modliť, ako
treba; a sám Duch sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychmi.

(Rim 8,26)

Na druhej strane, jestvujú aj objektívne znaky, ktoré navonok dokazujú a svedčia o tom, že
niekto naozaj prijal Ducha Svätého:
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Prejavy Ducha

1 Keď prišiel deň Turíc, boli všetci vedno na tom istom mieste. 2 Tu sa náhle strhol hukot z neba,
ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom boli. 3 I zjavili sa im akoby ohnivé
jazyky, ktoré sa rozdelili, a na každom z nich spočinul jeden. 4 Všetkých naplnil Duch Svätý a začali
hovoriť inými jazykmi; ako im Duch dával hovoriť.

(Sk 2,1–4)

44 Kým Peter toto hovoril, zostúpil Duch Svätý na všetkých, čo počúvali slovo. 45 A  veriaci  z
obriezky, čo prišli s Petrom, žasli, že sa dar Ducha Svätého vylial aj na pohanov, 46 lebo ich počuli
hovoriť jazykmi a velebiť Boha. Vtedy Peter povedal: 47 "Môže ešte niekto zabrániť, aby boli vodou
pokrstení tí, čo dostali Ducha Svätého tak ako my?" 48 A rozkázal ich pokrstiť' v mene Ježiša Krista.
Potom ho prosili, aby u nich niekoľko dní zostal.

(Sk 10,44–48)

6 A keď na nich Pavol vložil ruky, zostúpil na nich Duch Svätý; i hovorili jazykmi a prorokovali.

(Sk 19,6)

O prejavoch Ducha hovorí Pavol dosť podrobne:

4 Dary milosti sú rozličné, ale Duch je ten istý. 5 Aj služby sú rozličné, ale Pán je ten istý. 6 A
rozličné sú aj účinky, ale Boh, ktorý pôsobí všetko vo všetkých, je ten istý. 7 Každý však dostáva
prejavy Ducha na všeobecný úžitok. 8 Jeden dostáva skrze Ducha slovo múdrosti, iný podľa toho
istého Ducha slovo poznania, 9 iný vieru v tom istom Duchu a iný v tom istom Duchu dar
uzdravovať, 10 iný schopnosť robiť zázraky, iný prorokovať, iný rozlišovať duchov, iný dar
rozličných jazykov a iný vysvetľovať jazyky. 11 Ale toto všetko pôsobí jeden a ten istý Duch, ktorý
rozdeľuje každému, ako chce.

(1 Kor 12,4–11)

Ovocie Ducha

Ešte dôležitejšie je ovocie Ducha, teda vnútorná premena, ktorú v nás spôsobuje:

18 Ale ak vás vedie Duch, nie ste pod zákonom. 19 A skutky tela sú zjavné: je to smilstvo, nečistota
chlipnosť, 20 modloslužba, čary, nepriateľstvá, sváry, žiarlivosť, hnevy, zvady, rozbroje, rozkoly, 21

závisť, opilstvo, hýrenie a im podobné. O tomto vám vopred hovorím, ako som už povedal, že tí, čo
robia takéto veci, nedosiahnu Božie kráľovstvo. 22 Ale ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj,
zhovievavosť, láskavosť dobrota, vernosť, 23 miernosť, zdržanlivosť. Proti tomuto zákona niet.

(Gal 5,16–23)
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TRETÍM ZNAKOM KRESŤANA JE DUCH SVÄTÝ, KTORÉHO KONANIE,
PREJAVY, PRÍTOMNOSŤ A PREMIEŇAJÚCA SILA SA JASNE, ZJAVNE A AJ

NAVONOK PREJAVUJE NA KRESŤANOVI.

Ľahkosť života podľa Evanjelia

Istý múdry muž výstižne povedal:

Problémem křesťanství není to, že bylo vyzkoušeno a shledáno neuspokojivým, ale to, že bylo
shledáno těžkým a ponecháno nevyzkoušeným.

(Gilbert Keith Chesterton)

Sťažnosti na to, že Evanjelium je príliš náročné, áno, neuskutočniteľné – a my sme len
„slabí a krehkí ľudia“ je rovnako rozšírená, ako stojaca v rozpore s Bibliou, ktorá hovorí:

4 Každý, kto pácha hriech, pácha aj bezprávie, lebo hriech je bezprávie. 5 A viete, že on sa zjavil,
aby sňal hriechy, a v ňom hriechu niet. 6 Kto ostáva v ňom, nehreší; kto hreší, ten ho nevidel, ani
nepoznal. … Kto koná spravodlivo, je spravodlivý, ako je on spravodlivý. 8 Kto pácha hriech, je z
diabla, pretože diabol hreší od počiatku. A Boží Syn sa zjavil preto, aby zmaril diablove skutky. 9

Kto sa narodil z Boha, nepácha hriech, lebo v ňom ostáva jeho semeno; a nemôže hrešiť, pretože
sa narodil z Boha. … 18 Vieme, že nik, kto sa narodil z Boha, nehreší, ale chráni ho ten, ktorý sa
narodil z Boha, a Zlý sa ho nedotkne.

(1 Jn 3,4–9; 5,18)

Ak si dobre tento text pozrieme, zistíme, že Chesterton mal pravdu. Evanjelium je ťažké,
ba neuskutočniteľné. Ľudsky. Ale nie božsky!

Ján zdôrazňuje to, čo Pavol takisto konštatuje jasne a bez zásterky:

13 Veď to Boh pôsobí vo vás, že aj chcete aj konáte, čo sa jemu páči.

(Flp 2,13)

Nie je to dielo človeka, dielo ľudského snaženia. Je to ovocie prítomnosti Boha v nás,
prítomnosti Jeho Ducha. Vari sme už zabudli na slová Ježiša Krista:

1 Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník. 2 On každú ratolesť, ktorá na mne neprináša
ovocie, odrezáva, a každú, ktorá ovocie prináša, čistí, aby prinášala viac ovocia. 3 Vy ste už čistí
pre slovo, ktoré som vám povedal. 4 Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ratolesť nemôže prinášať
ovocie sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne. 5 Ja som vinič, vy ste
ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť.
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(Jn 15,1–5)?

Kresťanstvo naozaj nie je o tom, že sa snažíme polepšiť, ako si to mnohí myslia.
Kresťanstvo nie je „dizajnované“ pre ľudí, ale pre Božích synov a dcéry! Pavol
hovorí:

18 Lebo slovo kríža je bláznovstvom pre tých čo idú do záhuby, ale pre tých, čo sú na ceste spásy,
teda pre nás, je Božou mocou.

(1 Kor 1,18)

Pre neveriacich je bláznovstvom – a kto by dokázal žiť niečo, čo považuje za nereálne
a bláznivé? Ale pre kresťanov je Evanjelium Božou mocou a Božou múdrosťou a niet nič
rozumnejšieho, logickejšieho a prirodzenejšieho, než žiť podľa toho, o čom sme sa
presvedčili, že je to naozaj Pravda, ktorá vyslobodzuje a dáva život! Ale nielen to.
Kresťanstvo nie je len o vnútornom presvedčení. Je tu ešte niečo, k čomu nás toto
vnútorné presvedčenie uschopňuje a otvára. Kresťanstvo je totiž vo svojej podstate
o deľbe práce:

· MY veríme, dôverujeme Kristovi, milujeme Krista, ktorý miluje nás a seba
samého vydal za nás – a skrze túto lásku zotrvávame v Ňom,…

· a ON nás premieňa, uzdravuje, pretvára na nové stvorenia!

Ak zotrvávame v Kristovi, sme Ním premieňaní – a táto premena nás robí schopnými
žiť podľa Jeho slova.

Ak nezotrvávame v Ježišovi, potom ani to najväčšie snaženie sa a premáhanie sa nás
neuschopní k takémuto životu!

A v tomto spočíva toto znamenie:

ŠTVRTÝM ZNAKOM KRESŤANA JE ĽAHKOSŤ V ŽIVOTE PODĽA
EVANJELIA, KTORÁ JE SPÔSOBENÁ PRÍTOMNOSŤOU JEŽIŠA KRISTA

V NÁS A NAŠIM SPOČÍVANÍM V JEŽIŠOVI.

Mimochodom, Biblia hovorí ešte jedny výstižné – mrazivo výstižné – slová:

3 Lebo príde čas, keď neznesú zdravé učenie, ale nazháňajú si učiteľov podľa svojich chúťok, aby
im šteklili uši. 4 Odvrátia sluch od pravdy a obrátia sa k bájkam.

(2 Tim 4,3n)

Nezdá sa vám, že práve toto sa okolo nás deje? Že zástupy neobrátených kňazov, teológov
a kazateľov vymýšľajú ľúbivé a okresané „evanjeliové bájky“, rôzne legendy o „chodení
do kostola“ a z nich plynúcej spásy pre pokoj duše rovnako neveriacich a neobrátených
„kresťanov“?
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Láska ako služba a spoločenstvo

Ježiš hovorí:

34 Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom. Aby ste sa aj vy vzájomne milovali,
ako som ja miloval vás. 35 Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom
milovať.

(Jn 13,34n)

12 Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom ako som ja miloval vás. 13 Nik nemá väčšiu
lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov.

(Jn 15,12n)

Ak je kresťanstvo o zbožšteni – a ak platí, že Boh je láska – potom najmocnejším
dôkazom toho, že sme v Bohu a Boh v nás je to, že sa naozaj stávame láskou, že
milujeme tak, ako Ježiš – až do krajnosti:

16 Čo je láska, poznali sme z toho, že on položil za nás svoj život. Aj my sme povinní dávať život za
bratov.

(1 Jn 3,16)

Dôraz, kladený na lásku, je absolútny:

1 Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými, a lásky by som nemal, bol by som ako
cvendžiaci kov a zuniaci cimbal. 2 A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a
všetku vedu a keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal, a lásky by som nemal,
ničím by som nebol. 3 A keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu a keby som obetoval svoje
telo, aby som bol slávny, a lásky by som nemal, nič by mi to neosožilo.

(1 Kor 13,1–3)

Do spoločenstva Cirkvi sú v plnej miere včlenení tí, čo  majú Ducha Kristovho a prijímajú celé jej
zriadenie aj všetky  prostriedky spásy, ktorými disponuje a sú v jej viditeľnom  ústrojenstve spojení
s Kristom ktorý ju spravuje  prostredníctvom rímskeho pápeža a biskupov... Ale sa nespasí,  kto je
síce privtelený k Cirkvi, no nezotrvá v láske: lebo  ten zostáva v Cirkvi iba „telom“ a nie
„srdcom“.

(KKC 837)

Ako už vieme, láska nie je nejaký vnútorný pocit sympatie, či nesympatie, ani nejaký
planý súcit. Láska je postoj, bytostný spôsob života – a ako taký sa prejavuje veľmi
konkrétne a navonok:
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Milovať znamená slúžiť

17 Ak má niekto pozemský majetok a vidí brata v núdzi a srdce si pred ním zatvorí, ako v ňom
môže ostávať Božia láska? 18 Deti moje, nemilujme len slovom a jazykom, ale skutkom a pravdou.

(1 Jn 3,17n)

14 Bratia moji, čo osoží, keď niekto hovorí, že má vieru, ale nemá skutky? Môže ho taká viera
spasiť? 15 Ak je brat alebo sestra bez šiat a chýba im každodenná obživa 16 a niekto z vás by im
povedal: „Choďte v pokoji! Zohrejte sa a najedzte sa!“, ale nedali by ste im, čo potrebujú pre
telo, čo to osoží?!

(Jak 2,14–16)

25 Ježiš ich zavolal k sebe a povedal: „Viete, že vládcovia národov panujú nad nimi a mocnári im
dávajú cítiť svoju moc. 26 Medzi vami to tak nebude. Ale kto sa medzi vami bude chcieť stať
veľkým, bude vaším služobníkom. 27 A kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude vaším sluhom.
28 Ako ani Syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a položiť svoj život ako výkupné za
mnohých.“

(Mt 20,25–28)

31 Až príde Syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anjeli, zasadne na trón svojej slávy. 32 Vtedy
sa pred ním zhromaždia všetky národy a on oddelí jedných od druhých, ako pastier oddeľuje ovce
od capov. 33 Ovce si postaví sprava a capov zľava. 34 Potom Kráľ povie tým, čo budú po jeho
pravici: „Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od
stvorenia sveta. 35 Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť; bol som smädný a dali ste mi piť; bol
som pocestný a pritúlili ste ma; 36 bol som nahý a priodeli ste ma; bol som chorý a navštívili ste
ma; bol som vo väzení a prišli ste ku mne.“ 37 Vtedy mu spravodliví povedia: „Pane, a kedy sme ťa
videli hladného a nakŕmili sme ťa, alebo smädného a dali sme ti piť? 38 Kedy sme ťa videli ako
pocestného a pritúlili sme ťa, alebo nahého a priodeli sme ťa? 39 Kedy sme ťa videli chorého alebo
vo väzení a prišli sme k tebe?“ 40 Kráľ im odpovie: „Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili
jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.“ 41 Potom povie aj tým, čo budú zľava:
„Odíďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anjelom! 42 Lebo
som bol hladný, a nedali ste mi jesť; bol som smädný, a nedali ste mi piť; 43 bol som pocestný, a
nepritúlili ste ma; bol som nahý, a nepriodeli ste ma; bol som chorý a vo väzení, a nenavštívili ste
ma.“ 44 Vtedy mu aj oni povedia: „Pane, a kedy sme ťa videli hladného alebo smädného alebo ako
pocestného alebo nahého alebo chorého alebo vo väzení a neposlúžili sme ti?“ 45 Vtedy im on
odpovie: „Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších, ani mne ste to
neurobili.“ 46 A pôjdu títo do večného trápenia, kým spravodliví do večného života.“

(Mt 25,31–46)

Milovať znamená tvoriť jednotu v spoločenstve Cirkvi

20 No neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa, 21 aby všetci boli jedno,
ako ty, Otče vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás, aby svet uveril, že si ma ty poslal. 22 A slávu,
ktorú si ty dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako sme my jedno - 23 ja v nich a ty vo mne. Nech
sú tak dokonale jedno, aby svet spoznal, že si ma ty poslal a že ich miluješ tak, ako miluješ mňa.
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(Jn 17,20–23)

12 Lebo ako je jedno telo a má mnoho údov, ale všetky údy tela sú jedno telo, hoci ich je mnoho,
tak aj Kristus. 13 Veď my všetci, či Židia alebo Gréci, či otroci alebo slobodní, boli sme v jednom
Duchu pokrstení v jedno telo. A všetci sme boli napojení jedným Duchom. 14 Telo nie je jeden úd,
ale mnoho údov. 15 A keby noha povedala: „Nie som ruka, nepatrím k telu,“ tým ešte neprestáva
patriť k telu. 16 A keby povedalo ucho: „Nie som oko, nepatrím k telu,“ tým ešte neprestáva patriť k
telu. 17 Keby bolo celé telo okom, kde by bol sluch? A keby bolo celé sluchom, kde by bol čuch? 18

Ale Boh rozložil údy, každý jeden z nich, v tele, ako chcel. 19 Keby boli všetky jedným údom, kde by
bolo telo? 20 No takto je mnoho údov, ale iba jedno telo. 21 A oko nemôže povedať ruke:
„Nepotrebujem ťa!“ ani hlava nohám: „Nepotrebujem vás!“ 22 Ba čo viac, údy tela, ktoré sa zdajú
slabšie, sú nevyhnutne potrebné. 23 A údy tela ktoré pokladáme za menej ušľachtilé, zaodievame s
väčšou úctou a naše nečestné údy majú tým väčšiu česť, 24 kým naše čestné nič také nepotrebujú.
Boh telo vyvážil tak, že slabšiemu údu dal väčšiu česť; 25 aby nebola v tele roztržka, ale aby sa údy
rovnako starali jeden o druhý. 26 Ak teda trpí jeden úd, trpia spolu s ním všetky údy, a ak
vychvaľujú jeden úd, radujú sa s ním všetky údy. 27 Vy ste Kristovo telo a jednotlivo ste údy.

(1 Kor 12,12–27)

15 Radujte sa s radujúcimi, plačte s plačúcimi!

(Rim 12,15)

2 Neste si vzájomne bremená, a tak naplníte Kristov zákon.

(Gal 6,2)

41 Oni prijali jeho slovo a dali sa pokrstiť; a v ten deň sa pridalo asi tritisíc duší. 42 Vytrvalo sa
zúčastňovali na učení apoštolov a na bratskom spoločenstve, na lámaní chleba a na modlitbách.
43 Všetkých sa zmocňovala bázeň; prostredníctvom apoštolov sa dialo množstvo divov a znamení.
Všetci, čo uverili, boli pospolu a všetko mali spoločné. 45 Predávali pozemky a majetky a
rozdeľovali ich všetkým, podľa toho, ako kto potreboval. 46 Deň čo deň svorne zotrvávali v
chráme, po domoch lámali chlieb a s radosťou a úprimným srdcom požívali pokrm. 47 Chválili
Boha a boli milí všetkému ľudu. A Pán každý deň rozmnožoval tých, čo mali byt' spasení.

(Sk 2,41–47)

32 Množstvo veriacich malo jedno srdce a jednu dušu. A nik z nich nehovoril, že niečo z toho, čo
mal, je jeho, ale všetko mali spoločné. 33 Apoštoli veľkou silou vydávali svedectvo o zmŕtvychvstaní
Pána Ježiša a na všetkých spočívala veľká milosť, 34 veď medzi nimi nebolo núdzneho, lebo všetci,
čo mali polia alebo domy, predávali ich a čo za ne utŕžili, prinášali 35 a kládli apoštolom k nohám,
a rozdeľovalo sa každému podľa toho, kto ako potreboval.

(Sk 4,32–35)

PIATYM ZNAKOM KRESŤANA JE LÁSKA, LÁSKA AŽ DO KRAJNOSTI,
PREJAVUJÚCA SA SLUŽBOU A JEDNOTOU V SPOLOČENSTVE

VERIACICH.
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Postoj k smrti

Pavol sa vyznáva:

20 Ako túžobne očakávam a dúfam, že nebudem v ničom zahanbený, pevne dúfam, že ako vždy, tak aj
teraz, bude oslávený Kristus v mojom tele, či už životom alebo smrťou. 21 Veď pre  mňa  žiť je
Kristus a zomrieť zisk. 22 Ale ak žiť v tele znamená pre mňa plodnú prácu, neviem, čo si vyvoliť. 23

Oboje na mňa dolieha: túžim zomrieť a byť s Kristom, a to by bolo oveľa lepšie, 24 ale zostať v
tele je zasa potrebnejšie pre vás. 25 A s istotou viem, že zostanem a budem s vami všetkými na váš
osoh a radosť z viery, 26 aby ste sa mnou mohli ešte viac chváliť v Kristovi Ježišovi, keď zasa k vám
prídem.

(Flp 1,20–26)

1 Veď vieme, že keď sa tento stánok - náš pozemský dom rozpadne, máme od Boha príbytok nie
rukou zhotovený, ale večný dom v nebi. 2 Lebo v tomto vzdycháme a túžime obliecť si naň svoj
nebeský príbytok, 3 aby sme hoci aj vyzlečení, neostali nahí. 4 Veď kým sme v tomto stánku,
vzdycháme pod ťarchou, lebo sa nechceme vyzliecť, ale priodiať iným, aby život pohltil to, čo je
smrteľné. 5 A to nás takto uspôsobil Boh, ktorý nám dal závdavok Ducha. 6 Sme teda stále plní
dôvery a vieme, že kým sme doma v tele, sme vzdialení od Pána; 7 lebo žijeme vo viere, a nie v
nazeraní. 8 Sme však plní dôvery a radšej sa chceme vzdialiť z tela a bývať u Pána. 9 A preto sa
usilujeme páčiť sa mu, či sme doma alebo mimo domu.

(2 Kor 5,1–9)

Pre kresťana je smrť zavŕšením jeho spoločenstva s Kristom. Vlastne – kresťan už žije na
„druhej strane“. Ako vraví Pavol:

20 Veď naša  vlasť je  v  nebi. Odtiaľ očakávame aj Spasiteľa Pána Ježiša Krista. 21 On mocou,
ktorou si môže podmaniť všetko, pretvorí naše úbohé telo, aby sa stalo podobným jeho oslávenému
telu.

(Flp 3,20n)

13 Všetci títo umierali vo viere, aj keď nedosiahli to, čo bolo prisľúbené, ale zdiaľky to videli a
pozdravovali; a vyznávali, že sú na zemi iba cudzincami a pútnikmi. 14 A keď takto hovoria,
naznačujú, že hľadajú vlasť.

(Hebr 11,13n)

11 Milovaní, prosím vás ako cudzincov a pútnikov: zdŕžajte sa telesných žiadostí, ktoré bojujú proti
duši.

(1 Pt 2,11)

Smrť je vlastne už iba akýmsi definitívnym zakončením, bodkou za našim
„presťahovaním sa“ do nového sveta v Bohu, ktoré sa začalo uverením a obrátením. Ako
hovorí Písmo:
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14 A pretože deti majú účasť na krvi a tele, aj on mal podobne spoluúčasť na nich, aby smrťou zničil
toho, ktorý vládol smrťou, čiže diabla, 15 a vyslobodil tých, ktorých celý život zotročoval strach
pred smrťou.

(Hebr 2,14n)

ŠIESTYM ZNAKOM KRESŤANA JE POSTOJ K SMRTI, KTORÁ UŽ
VIAC NIE JE KATASTROFOU, ANI STRATOU, ANI ODCHODOM, ALE

NAOPAK, JE NÁVRATOM, ZAVŔŠENÍM NOVÉHO ŽIVOTA, JE „SVADBOU
BARÁNKOVOU“ – A PRETO KAŽDÝ KRESŤAN SPOLU S PAVLOM „TÚŽI
ZOMRIEŤ“, HOCI SA „NEZDRÁHA ŽIŤ“ – BEZ TOHO, ABY V TOM BOLO

NIEČO MORBIDNÉ, FANATICKÉ, ČI NARUŠENÉ...

Znamenia

Nakoniec Ježiš hovorí:

14 Napokon sa zjavil samým Jedenástim, keď sedeli pri stole, a vyčítal im neveru a tvrdosť srdca, že
neuverili tým, čo ho videli vzkrieseného. 15 A povedal im: „Choďte do celého sveta a hlásajte
evanjelium všetkému stvoreniu. 16 Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude
odsúdený. 17 A tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú vyháňať
zlých duchov, budú hovoriť novými jazykmi, 18 hady budú brať do rúk a ak niečo smrtonosné
vypijú, neuškodí im; na chorých budú vkladať ruky a tí ozdravejú.“ 19 Keď im  to  Pán  Ježiš
povedal, vzatý bol do neba a zasadol po pravici Boha. 20 Oni sa rozišli a všade kázali. Pán im
pomáhal a ich slová potvrdzoval znameniami, ktoré ich sprevádzali.

(Mk 16,14–20)

Majú znamenia nejaký zmysel?

Majú – a nesmierny!

Sám Ježiš sa výslovne vo svojom poslaní opieral a odvolával na znamenia, ktoré konal:

8 Filip sa ozval: „Pane, ukáž nám Otca a to nám postačí.“ 9 Ježiš mu vravel: „Filip, toľký čas som s
vami a nepoznáš ma?! Kto vidí mňa, vidí Otca. Ako môžeš hovoriť: „Ukáž nám Otca?!“ 10 Neveríš,
že ja som v Otcovi a Otec vo mne? Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám zo seba, ale Otec,
ktorý ostáva vo mne, koná svoje skutky. 11 Verte mi, že ja som v Otcovi a Otec vo mne. Ak nie pre
iné, aspoň pre tie skutky verte!

(Jn 14,8–11)

Ježiš ohlasuje krásnu zvesť – ale je možné jej veriť? Môže človek nasledovať Ježiša
len preto, že hovorí nejaké pekné a ľúbivé veci? Nebola by to ľahkomyseľnosť? Viera – to
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je vec života a smrti. Je to oblasť, v ktorej by človek mal mať istotu. Nemusí vidieť to,
čomu verí. Ak k niečomu smerujeme, nevidíme to.  Mal by ale „vedieť“, komu uveril.

Je to ako so školou: idete do nej v nádeji, že sa po jej skončení stanete doktormi, právnikmi,
inžiniermi.  Ešte  to  nevidíte.  Ešte  nimi  nie  ste.  Len veríte,  len  máte nádej,  že  nimi  budete.  Ale
táto nádej stojí na istote, že škola, na ktorú ste prišli, je naozaj školou, je kvalitnou školou –
a preto máte istotu, že je v jej moci túto vašu túžbu naplniť.

V Ježišovom prípade túto istotu dodávali Otcove skutky, čiže znamenia a zázraky,
ktoré Otec konal v Ježišovi. Oni potvrdzovali Ježišove slová a tak to bol Otec, ktorý
skrze znamenia dodával k Ježišovým slovám dôvod, aby im ľudia verili. Vďaka
znameniam mohli mať ľudia okolo Ježiša istotu, že to, čo hovorí, nie je blúznenie, ale je to
naozaj slovo pravdy, ktoré takto potvrdzuje sám Boh. Mohli tak s istotou uveriť aj tomu,
čo ešte nevideli a k čomu ich Ježiš pozýval vstúpiť po Ceste na ktorej vedeli, že budú
musieť zanechať a obetovať všetko: k večnému Životu v kruhu Blaženej Trojice.

Preto Ježiš kladie pred svojich poslucháčov radikálnu a imperatívnu voľbu:

37 Ak nekonám skutky môjho Otca, neverte mi. 38 Ale ak ich konám, keď už nechcete veriť mne,
verte tým skutkom, aby ste poznali a vedeli, že vo mne je Otec a ja v Otcovi!“

(Jn 10,37n)

Všimnime si:

· AK NEKONÁM skutky Otcove – a myslí tým znamenia a zázraky –
potom mi neverte, pretože to potom znamená, že hovorím svoje výmysly, ale
nie Božie slovo. Potom niet dôvodu veriť.

· AK ICH ALE KONÁM – potom je to dôkaz, že hovorím Božie slovo –
a potom je naozaj povinnosťou, dá sa tak povedať, človeka uveriť im!

Práve znamenia dodávajú Ježišovým slovám ich záväznosť a autoritu:

20 Potom začal robiť výčitky mestám, v ktorých urobil najviac zázrakov, pretože sa nekajali: 21

„Beda ti, Korozain! Beda ti, Betsaida! Lebo keby sa v Týre a Sidone boli stali zázraky, ktoré sa
stali u vás, dávno by boli robili pokánie v kajúcom rúchu a popole. 22 Preto vám hovorím: Týru a
Sidonu bude v deň súdu ľahšie ako vám. 23 A ty, Kafarnaum, vari sa budeš vyvyšovať až do neba?
Do pekla zostúpiš! Lebo keby sa boli v Sodome diali zázraky, ktoré sa diali v tebe, bola by zostala
po tento deň. 24 Preto vám hovorím: Krajine Sodomčanov bude v deň súdu ľahšie ako tebe.“

(Mt 11,20–24)

Dôraz na zázraky ako na znamenia a potvrdenie slov Evanjelia je preto logický a súvisí
práve s nádejou, ku ktorej nás Ježiš povoláva.
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Dôvod nádeje, ktorú nevidíme

24 Lebo v nádeji sme spasení. Ale nádej, ktorú možno vidieť, nie je nádej. Lebo kto dúfa v niečo, čo
vidí? 25 Ale ak dúfame v niečo, čo nevidíme, trpezlivo to očakávame.

(Rim 8,24n)

V tom je rozdiel napríklad medzi budhistom a kresťanom:

BUDHISTA príde a povie vám: Ak sa zbavíte všetkých túžob, ak sa zbavíte lásky
i nenávisti, odporu i túžby, hnevu i radosti, ak spočiniete v ľahostajnej nirváne, budete
šťastní, nebudete poznať žiadne utrpenie, žiadnu bolesť, nič. Vy sa vyberiete do ich
kláštora, porozprávate sa s mníchmi, čo sú tam, vidíte, ako žijú, že sú pokojní, spokojní,
usmievajú sa… a na základe toho všetkého si poviete: no, toto by som chcel aj ja. Síce iba
dúfate, že sa vám to azda v budúcnosti podarí – ak budete cvičiť, meditovať a trénovať,
ako oni – ale vaše rozhodnutie nevisí vo vzduchu, je založené na faktoch. Zvesť budhizmu
smeruje k pozemskému životu a sľubuje mu pokoj, vymanenie sa z utrpenia –  a  človek  si
môže na samotných budhistoch overiť, či a ako to funguje.

Ale čo KRESŤAN? Kresťan príde a povie: Ak zanecháte všetko, ak budete milovať až na
smrť, ak budete slúžiť a klásť svoj život za všetkých ľudí – aj nepriateľov – ak nebudete
odporovať zlému, ak budete nasledovať Krista aj napriek prenasledovaniu, až na smrť tak
POTOM budete žiť Božím životom a po smrti budete žiť naveky v Kristovi!

Čo na to poviete? Poviete: No, je to iste obdivuhodné takto milovať, to uznávame – ale nie
je to náhodou spoľahlivý návod, ako si zničiť tento pozemský život? Ak to urobím –
odkiaľ viem, že ma na druhej strane naozaj čaká odmena,  Nebo?  Odkiaľ viem,  že
netárate? Ukážte mi niečo z toho, aby som mohol uveriť, že to nie je blúznenie!

Problémom je, že kresťanstvo smeruje za pozemský život. Ježiš hovorí, že:

…kto stratí svoj život pre mňa, zachráni si ho.

(Lk 9,24)

· Budhizmus obetuje lásku, aby sa vyhol utrpeniu v tomto pozemskom
živote.

· Naopak, kresťanstvo obetuje pokoj a pohodu v tomto pozemskom živote,
prijíma utrpenie, áno, i samotnú krajnú obetu kríža, prijíma prenasledovanie
i bolesť, zasväcuje sa službe do krajnosti, aby sa zdokonalilo v láske –
v nádeji, že práve táto obeta, prechod cez „noc duše“ vedie k „ustavičnej
hostine“ na „vrcholku Karmelu“, k plnosti života s Bohom na „druhej
strane“…

Lenže nič z toho, čo kresťanstvo sľubuje, nie je vidieť! Odkiaľ môžeme vedieť, že je to
naozaj tak? V stávke je veľa: celý náš život! Odkiaľ môžeme vedieť, na základe čoho sa
máme rozhodnúť tento krok aj so všetkými jeho dôsledkami urobiť?
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Preto tu sú znamenia! Znamenia sú dôkazom toho, že za vami stojí Boh. Oni
potvrdzujú vaše slová. Znamenia sú dôvodom, vďaka ktorému sa rozhodnutie sa pre
Krista stáva nie ľahkomyseľným, ale odôvodneným!

Všimnite si, že mnohí ľudia sú ochotní prísť ku Kristovi a nechať, aby Kristus naplnil ich
pozemský život (a mnohí kazatelia ohlasujú takéto ľúbivé a vypitvané „kresťanstvo úspešných“).
Áno, zažiť „medové týždne“ s Bohom, zažiť uzdravenie zo strany Boha, zažiť Božie požehnanie,
uveriť, že život s Bohom urobí môj život šťastným, úspešným, budem bohatý, spokojný,
požehnaný… to ešte ide. Lenže takéto „kresťanstvo“ je veľmi zdeformované. Opustilo totiž
Evanjelium. Chce žiť s Bohom a tešiť sa z Jeho požehnania – ale odmieta Boha nasledovať
a vstúpiť do Života cez „agóniu znovuzrodenia“, nad ktorou sa nekompromisne týči tieň kríža.
V takýchto spoločenstvách sa „znamenia“ zmenili na „zázraky“. Už to nie sú pomôcky, Božie
mocné skutky, ktoré potvrdzujú slovo Evanjelia a tak pozývajú kresťana na cestu od znamenia,
ktoré vidí k cieľu, ktorý zatiaľ nevidí,  ale  ktorému  na  základe  znamenia  uveril.  V  týchto
spoločenstvách sa znamenia stávajú cieľom a prestávajú tak byť znamením. Už sa neohlasuje
pozvanie k Životu v Bohu, ale ohlasujú sa rôzne „veľké uzdravenia“ a podobne. Toto je
pokušenie, ktorému musíme reálne čeliť.

Znamenia sú potvrdením toho, že nádej, ktorú ohlasujete – a ktorú nevidíte, ale
dúfate v ňu – je naozaj opodstatnená, pravdivá. Preto sa nikto nemôže vyhovárať pre
svoje neuverenie a neobrátenie, nemôže sa vyhovárať že chýbali dostatočné argumenty
a nechcel byť ľahkomyseľný. Bez znamení a zázrakov by bolo uverenie Evanjeliu naozaj
ľahkomyseľnosťou. Uveriť len tak, pretože ten, kto to hovorí má pekné modré oči… to
určite nie. Niečo také Boh naozaj neočakáva. Preto sú tu znamenia, aby sme sa mohli
naozaj s istotou a zodpovedne rozhodnúť pre Krista a uveriť v nádej, ktorú nevidíme, ale
ktorá je podložená prejavmi Božej moci. Tak, ako budhista podoprie svoju ponuku
vyrovnanými, nad všetko povznesenými mníchmi, tak kresťan podoprie svoje pozvanie
práve znameniami…:

Pri hlásaní evanjelia napodobňovaním Krista je absurdné spoliehať sa výlučne na formuláciu
programov a pojmov, vytváranie inštitúcií a zostavovanie osnov v snahe evanjelizovať...
Evanjelizácia nie je sociálny proces, ktorý treba pripraviť a potom zavádzať podľa byrokratických
modelov. Evanjelizácia musí prýštiť zo sŕdc ľudí. Je to Boží dar, ktorý sa ponúka všetkým ľuďom.
Viera normálne prichádza z počúvania pravdy ohlasovaného evanjelia, keď počujeme alebo
vidíme znamenia a dôkazy, ktoré potvrdzujú túto pravdu a z priameho účinkovania Ducha
Svätého v duši (Rim 10, 8-15; 2 Kor 3, 16-18; Jn 14, 10-11; 1 Sol 5, 9, atd.). Sväté písmo
obohacuje pojem viery viacerými odlišnými významami.

(Biskup Paul Joseph Cordes)

Vďaka znameniam môžeme uveriť BOHU a nielen ľuďom!

Toto je ďalšia dôležitá vec:

· BEZ ZNAMENÍ by  sme museli  uveriť hlásateľovi Evanjelia. Povedali by
sme:  „Tento  pán  nás  presvedčil  svojimi  argumentmi,  že  je  asi  pravda  to,  čo
hovorí. Preto sme sa rozhodli tomuto pánovi uveriť.“ – a tak by sme uverili,
lenže nie v Boha, ale v človeka.
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· ZNAMENIA ale umožňujú uveriť priamo Bohu. Sú Božou časťou
ohlasovania Evanjelia a bez nej nie je možné uveriť Bohu. Vďaka znameniam
môžeme jasne vidieť, že dotyčný človek je len posol Boha a to, čo hovorí, je
slovo Boha – a preto aj naša viera smeruje k Bohu a spočíva na Bohu!

Len si to znova všimnime:

1 Medzi farizejmi bol človek menom Nikodém, popredný muž u Židov. 2 On prišiel v noci k Ježišovi
a povedal mu: „Rabbi, vieme, že si prišiel od Boha ako učiteľ, lebo nik nemôže robiť také
znamenia, aké ty robíš, ak nie je s ním Boh.“

(Jn 3,1n)

Práve znamenia umožnili aj v Ježišovom prípade potvrdiť a doložiť, že to, čo
ohlasuje, nie sú nejaké teórie a výmysly tesára z Nazareta, ale Evanjelium Živého
Boha!

Ak by  sa  to  isté  nedialo  rovnako aj  u  apoštolov,  potom by tu  bol skutočný problém:
ako by totiž mohli pohania niekde v Antiochii či v Ríme – či dnes v Bratislave – zistiť,
že to, čo Pavol alebo Peter, alebo ich farár hlása, je naozaj slovo Boha? A ak uveria –
uveria Bohu, alebo človekovi? A ešte: môžu logické argumenty nejakého človeka byť
dostatočným podkladom pre tak radikálnu vieru a radikálne rozhodnutie, na ktorých stojí
kresťanstvo? Určite nie!

Pavol dokonca považuje pokušenie veriť namiesto Bohu nejakému človekovi za skutočné
pokušenie, za niečo negatívne:

10 Prosím vás, bratia, pre meno nášho Pána Ježiša Krista, všetci hovorte to isté, aby neboli medzi
vami roztržky, ale aby ste boli dokonalí v rovnakom zmýšľaní a v rovnakom úsudku. 11 Lebo z domu
Chloe mi o vás, bratia moji, oznámili, že sú medzi vami sváry. 12 Myslím na to, že každý z vás
hovorí: „Ja som Pavlov“, „Ja Apollov“, „Ja zasa Kéfasov“, „A ja Kristov“. 13 Je Kristus
rozdelený? Vari bol Pavol za vás ukrižovaný? Alebo v Pavlovom mene ste boli pokrstení?

(1 Kor 1,10–13)

Pavol túto tendenciu jasne odsudzuje. Kresťanstvo nie je o tom, že človek uverí svojmu
majstrovi – ako v budhizme, či v hinduizme – ale o tom, že uverí samotnému Bohu.
Dôvod tohto odsúdenia vidieť práve v tomto texte: uverenie človekovi nedáva na rozdiel
od uverenie Bohu dostatočnú istotu pre tak radikálny krok viery a skutočného obrátenia.
Takto vzniknuté „kresťanstvo“ ostalo iba deformovanou mienkou. Navonok sa to potom
v tomto konkrétnom prípade (a nielen v ňom) prejavilo ovocím, ktoré namiesto jednoty,
lásky, služby a obetavosti prinieslo akýsi náboženský šovinizmus, konflikty, súperenie –
všetko to, čo poznáme zo sveta hriechu. Hoci to ako kresťanstvo vyzeralo, evidentne to
ním nebolo! Nedokázalo prekročiť hranicu hriechu a ostalo len na úrovni hľadania
osobného prospechu a osobnej dôležitosti, pretože jeho základy nespočívali na viere
v Boha.

Pavol preto hneď aj vec vysvetľuje:
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1 Ani ja, keď som prišiel k vám, bratia, neprišiel som vám zvestovať Božie tajomstvo vysokou
rečou alebo múdrosťou. 2 Rozhodol som sa, že nechcem medzi vami vedieť nič iné, iba Ježiša
Krista, a to ukrižovaného. 3 A bol som u vás slabý, bojazlivý a veľmi prestrašený. 4 Moja reč a moje
ohlasovanie nespočívali v presvedčivých a múdrych slovách, ale v prejavoch Ducha a moci, 5 aby
sa vaša viera nezakladala na ľudskej múdrosti, ale na Božej moci (!).

(1 Kor 2,1–5)

Práve znamenia sú z Pavlovej strany dôkazom toho, že neohlasuje vlastné teórie, ale
skutočné, autorizované posolstvo Boha. A na druhej strane sú tie isté znamenia pádnym
dôvodom na to, aby Korinťania pochopili, že ohlasované slovo je Božie, Pavol je len jeho
„hlásnou trúbou“ – a aby tak uverili Bohu samotnému, aby uverili Božiemu slovu ako
Božiemu slovu! Uveriť nie Pavlovi, ale Ježišovi Kristovi, ktorého Pavol ohlasuje a ktorý
práve znameniami, ktoré sa v Jeho Mene dejú, potvrdzuje, že Pavlove slová nie sú
Pavlove, ale Božie.

Toto je neobíditeľná požiadavka ohlasovania Evanjelia a preto nás vôbec neprekvapuje, že
táto dynamika je v Cirkvi prítomná od samého počiatku:

20 Oni sa rozišli a všade kázali. Pán im pomáhal a ich slová potvrdzoval znameniami, ktoré ich
sprevádzali.

(Mk 16,20)

18 Niektorí sa začali tak vyvyšovať, akoby som k vám už nemal prísť. 19 Ale prídem k vám čoskoro,
ak to bude chcieť Pán, a posúdim namyslencov nie podľa ich reči, ale podľa ich moci, 20 lebo
Božie kráľovstvo nespočíva v reči, ale v moci.

(1 Kor 4,18–20)

18 Veď sa neodvážim hovoriť niečo, čo prostredníctvom mňa neurobil Kristus, pre poslušnosť
pohanov, slovom i skutkom, 19 mocou znamení a divov, v sile Ducha. Tak som všetko dookola od
Jeruzalema až po Ilýriu naplnil Kristovým evanjeliom.

(Rim 15,18n)

4 Vieme, bratia, Bohom milovaní, o vašom vyvolení, 5 lebo naše evanjelium neprišlo k vám iba v
slovách, ale aj v moci a v Duchu Svätom a v celej plnosti; veď viete, akí sme boli medzi vami kvôli
vám.

(1 Sol 1,4n)

Všimnite si túto poslednú citáciu! Božie slovo je mocné a účinné a slovami Pavla je
Evanjelium úplné len vtedy, ak sú slová sprevádzané prejavmi moci (1 Sol 1,5) –
jedine vtedy to nie sú len „ľudské slová“ a všakovaké mudrovanie, ale je to skutočné
„Božie slovo“!

Raniero Cantalamessa k tomu dodáva:
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Zvěst o Kristově vzkříšení zpočátku obracela národy, změnila svět a zrodila církev nikoli proto, že
poskytovala výklad a vědecké důkazy, ale protože byla hlásána „v Duchu a moci". To je
konstatování nevyvratitelného faktu, jehož si nikdy nejsme dost vědomi.

(Raniero Cantalamessa)

a pokračuje:

V takom rozsahu, v akom sa rozhodneme, že nechceme inú bezpečnosť alebo argument, s ktorým
čeliť svetu, než s Ježišom Kristom ukrižovaným, s takou mocou nám Boh príde na pomoc,
dokonca aj dnes, aby sme robili, znamenia, divy a zázraky'... Cirkev povstala k životu z kerygmy
ohlasovanej v ,Duchu a moci', a dnes sa zdá evidentné, že Cirkev, obnovená vo svojej apoštolskej
moci, môže povstať len z nového ohlasovania evanjelia, ktoré je ,Božou mocou na spásu každého,
kto má vieru.'

(Raniero Cantalamessa)

Dnes to môžeme vidieť na vlastné oči rovnako, ako to videli autori Biblie pred dvomi
tisícročiami:

V istej situácii Ježiš svojim učeníkom povedal: A ja, až budem vyzdvihnutý zo zeme, všetkých
pritiahnem k sebe (Jn 12, 32). Keď sa pozeráme po svete v snahe zistiť, čo Pán robí, čo znamenajú
znamenia časov, sme šokovaní, koľkí ľudia sa obracajú k Ježišovi, keď sa jasne a sebaisto
ohlasuje v moci Ducha Svätého. Z mnohých dôvodov aj my, katolíci, ťažko chápeme, čo sa v tejto
veci deje.

(Ralph Martin)

Sotva sa zdalo, že obdobie po koncile napĺňa nádeje Jána XXIII., ktorý očakával „ nové Turice".
Jeho modlitba však nezostala nevypočutá. V srdci sveta, otrávenom racionalistickým
skepticizmom, došlo k novej skúsenosti Ducha Svätého, z ktorého povstalo celosvetové hnutie. To,
čo Nový zákon píše o charizmách ako viditeľných znameniach príchodu Ducha, už nie sú len
staroveké, dávne dejiny. Dnes sa táto história stáva planúcou skutočnosťou.

(Jozef Ratzinger)

Je ale dôležité, aby sa znamenia nestali cieľom, ale ostali znameniami, aby boli
ukazateľmi, ktoré ukazujú na niečo, čo ešte nevidíme, čo je našou nádejou a k čomu sme
sa rozhodli vykročiť – pretože vďaka znameniam sme spoznali spoľahlivosť nádeje, ktorú
nám priniesol Ježiš Kristus!

Dôkaz viery a spoločenstva s Ježišom

Ježiš hovorí:

12 Veru, veru, hovorím vám: Aj ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám, ba bude
konať ešte väčšie, lebo ja idem k Otcovi. 13 A urobím všetko, o čo budete prosiť v mojom mene,
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aby bol Otec oslávený v Synovi. 14 Ak ma budete prosiť o niečo v mojom mene, ja to urobím.

(Jn 14,12–14)

A inde:

1 Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník. 2 On každú ratolesť, ktorá na mne neprináša
ovocie, odrezáva, a každú, ktorá ovocie prináša, čistí, aby prinášala viac ovocia. 3 Vy ste už čistí
pre slovo, ktoré som vám povedal. 4 Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ratolesť nemôže prinášať
ovocie sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne. 5 Ja som vinič, vy ste
ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť. 6

Ak niekto neostane vo mne, vyhodia ho von ako ratolesť a uschne. Potom ich pozbierajú, hodia ich
do ohňa a zhoria. 7 Ak ostanete vo mne a moje slová ostanú vo vás, proste, o čo chcete, a splní sa
vám to. 8 Môj Otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia a stanete sa mojimi učeníkmi.

(Jn 15,1–8)

Ježiš hovorí, že ten istý model spolupráce JEŽIŠ – OTEC, ktorý vidíme u Neho, kde
Ježiš hlása Božie slovo a Otec koná cez Neho a v Ňom svoje mocné činy, bude teraz
úplne rovnako fungovať v tíme KRESŤAN – JEŽIŠ. Ježiš nám hovorí toto posolstvo:

· Ak uveríte, stanete sa aj vy Božími synmi a dcérami. Budete ako ja.

· Ak uveríte, potom budem s Vami tak, ako je Otec so mnou. Ježiš to jasne
potvrdzuje, keď vraví: „A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia
sveta.“ (Mt 28,20).  A nás samotných vyzýva: „4 Ostaňte vo mne a ja vo vás.
Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak neostane na viniči, tak
ani vy, ak neostanete vo mne. 5 Ja som vinič,  vy ste  ratolesti.  Kto ostáva vo
mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť.“ (Jn
15,4n).

Práve záver tohto citátu ukazuje na podobnú deľbu práce: bez Ježiša môžeme ohlasovať,
vysvetľovať, diskutovať,… ale nič viac. Skutočná Božia Moc je pre nás bez Ježiša
nedostupná. Preto bez Ježiša nemôžeme konať žiadne znamenia ani zázraky, pretože tie sú
skutkami Boha, nie človeka! Ak ale budeme v Ježišovi a On v nás (tak isto, ako je On
v Otcovi a Otec v Ňom), potom nás budú v tomto našom úsilí sprevádzať Božie skutky,
znamenia a zázraky a oni budú dávať skutočnú silu našim slovám a nášmu svedectvu
a v ich sile bude rásť aj Božie Kráľovstvo. Oni sú našou silou, našou zbrojou. Bez nich
sme ako bojovník zbavený zbroje, obnažený a odhalený a bezmocný vydaný napospas
nepriateľom. Bez Ježiša sme bezmocní a preto nemôžeme naozaj nič skutočného urobiť!
Dokážeme „prilákať deti do kostola“ tým, že s nimi hráme futbal, chodíme na výlety,
hráme divadlá a poskytneme im na farách klubovne. Ale to nie je pritiahnutie k Bohu. To
nie je viera a spása. V tom najpodstatnejšom sme bezmocní. A keď trochu zostarnú,
vidíme, ako odchádzajú, alebo upadajú do náboženskej rutiny a stereotypu, tradičného,
márneho a prázdneho…

Len tak na okraj: nedávno Svätá Stolica zverejnila štatistiky: Vo svete bola v roku 2004 viac než
jedna miliarda (1,098 miliardy) pokrstených katolíkov, kým v roku 1978 ich bolo 757 miliónov.
V sledovanom období medzi rokmi 1978 a 2004 sa tiež zvýšil počet obyvateľov sveta zo 4,2
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miliardy na 6,5 miliardy, takže podiel pokrstených katolíkov nevzrástol, ale naopak sa znížil, a to
zo 17,99 percenta na 17,19 percenta. Ako to, že so všetkou technikou, podporou teológov,
univerzít, inštitútov, organizácii, so značnými finančnými prostriedkami – stále nič? Dokonca
pokles? Stagnácia? Ako to? A odpoveď dáva Ježiš: „Bezo mňa nemôžete nič urobiť…“

Túto dynamiku spolupráce: JA ohlasujem Evanjelium, svedčím o Ježišovi a konám skutky
lásky a BOH sprevádza moje konanie znameniami a zázrakmi potvrdzuje aj záver
Markovho Evanjelia, kde Marek v poslednom verši hovorí: „20 Oni sa rozišli a všade
kázali. Pán im pomáhal a ich slová potvrdzoval znameniami, ktoré ich sprevádzali.“ (Mk
16,20). Je to rovnaké, ako u Ježiša.

Zhrňme si to teda:

· Ak verím, prejaví sa to tým, že mám spoločenstvo s Bohom.

· Ak mám spoločenstvo s Bohom, ak som v Ňom a On vo mne, potom je
Boh skrze mňa reálne prítomný TU a TERAZ, tam, kde práve som.

· Ak je Boh prítomný, potom zákonite aj koná. TU a TERAZ. Tvoríme
s Bohom tím, v ktorom  – tak ako kedysi Ježiš – rovnako spolupracujeme na
jednom spoločnom cieli a tým je spása ľudstva.

· No a ak Boh koná, potom koná Božie skutky. Čiže znamenia a zázraky.

Z toho vyplýva, že znamenia a zázraky sú prejavom Božej prítomnosti v našom živote
a tá je dôsledkom toho, že sme uverili a vierou sa otvorili spoločenstvu s Bohom.

Preto môže Marek v závere svojho Evanjelia citovať Ježišove slová (a všimnite si, ako
starostlivo sú v nich volené jednotlivé výrazy!), podľa ktorých sa viera v konečnom
dôsledku prejavuje navonok znameniami a zázrakmi a inak to ani byť nemôže!

Je naozaj veľmi ťažké predstaviť si spoločenstvo s Bohom, skutočné, v ktorom by
Boh nič nekonal, len sedel a pozeral sa! Ešte tak na okamih, na pár chvíľ – asi tak, ako
u Ježiša na Kríži, keď Ježiš volá: „Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“ (Mt 27,46).
Ale aby to takto bolo stále, celý život? To isto nie. Naopak, absencia znamení a zázrakov
sa javí podľa Biblie skôr ako výnimka, ako anomália v inak zázračnom a „znamenitom“ J
živote kresťanov.

SIEDMYM ZNAKOM KRESŤANA SÚ ZNAMENIA, MOCNÉ PREJAVY
BOŽEJ MOCI, PREJAVY DUCHA, KTORÉ DOSVEDČUJÚ FAKT, ŽE

KRESŤAN ŽIJE V BOHU A BOH V ŇOM A SPOLOČNE KONAJÚ DIELO
BOŽIEHO KRÁĽOVSTVA
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Všetky dohromady

Dôležité je nebrať tieto znamenia a znaky života s Bohom izolovane, ale všetky
dohromady:

Znamenia sami o sebe dôkazom nie sú…

Sám Ježiš hovorí:

21 Nie každý, kto mi hovorí: „Pane, Pane,“ vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu
môjho Otca, ktorý je na nebesiach. 22 Mnohí mi v onen deň povedia: „Pane, Pane, či sme
neprorokovali v tvojom mene? Nevyháňali sme, v tvojom mene zlých duchov a neurobili sme v
tvojom mene veľa zázrakov?“ 23 Vtedy im vyhlásim: Nikdy som vás nepoznal; odíďte odo mňa vy,
čo páchate neprávosť!

(Mt 7,21–23)

Podobne vraví aj Pavol:

2 A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu a keby som mal takú silnú
vieru, že by som vrchy prenášal, a lásky by som nemal, ničím by som nebol.

(1 Kor 13,2)

Otázka, ktorá nás tu napadne, prirodzene je: prečo potom Boh cez takýchto ľudí, ktorí
sú mimo, znamenia koná?

Odpoveď je jednoduchá:

· Znamenia potvrdzujú v prvom rade slovo,  nie  jeho hlásateľa! Biblia
hovorí, že Boh potvrdzoval znameniami slová apoštolov, nie ich samotných!
Znamenie je dôkazom toho, že ohlasovateľ ohlasuje naozaj slovo Božie. Nie
je ale dôkazom toho, že ohlasovateľ sám podľa neho žije a je teda spaseným
človekom!

· Znamenie je ovocím viery – ale viera sama vedie k spáse len vtedy, ak
sa zavŕši v láske. Viera umožňuje, aby ohlasovateľ hlásal Evanjelium v sile
znamení Evanjelium lásky. Ale len vtedy, ak aj sám ohlasovateľ túto cestu
dokonalosti v láske nastúpi a zvŕši, bude spasený aj ohlasovateľ.

Ani skutky lásky sami o sebe nie sú dôkazom…

Je to tak, Pavol hovorí:
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3 A keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu a keby som obetoval svoje telo, aby som bol
slávny, a lásky by som nemal, nič by mi to neosožilo.

(1 Kor 13,3)

To preto, lebo skutky lásky sa dajú robiť aj z iných motívov, než je láska samotná, už Ježiš
upozorňoval:

1 Dajte si pozor a nekonajte svoje dobré skutky pred ľuďmi, aby vás obdivovali, lebo nebudete mať
odmenu u svojho Otca, ktorý je na nebesiach. 2 Keď teda dávaš almužnu, nevytrubuj pred sebou,
ako to robia pokrytci v synagógach a po uliciach, aby ich ľudia chválili. Veru, hovorím vám: Už
dostali svoju odmenu.

(Mt 6,1n)

Koľko súčasných „charitatívnych“ a „sponzorských“ aktivít je vo svojej podstate len
a jedine reklama a marketingový ťah? A tak, hoci sú to skutky navonok pekné, nie sú
dôkazom lásky, ani dôkazom jednoty s Ježišom!

Ani horlivosť pre Evanjelium sama o sebe dôkazom nie je…

15 Pravda, niektorí hlásajú Krista aj zo závisti a nevraživosti, no niektorí aj z oddanosti; 16 títo z
lásky, lebo vedia, že som tu na obranu evanjelia, 17 tamtí zasa ohlasujú Krista z nevraživosti, nie
úprimne, a myslia si, že spôsobia súženie mojim okovám. 18 Čo na tom?! Len nech sa akýmkoľvek
spôsobom, či už pod dajakou zámienkou, alebo úprimne zvestuje Kristus.

(Flp 1,15–18)

Ale všetky dohromady…

Ak ale stretnete človeka, ktorý:

· žije a zomiera pre Ježiša Krista a v službe Kristovi a On je zmyslom,
alfou a omegou jeho života;

· túži, dychtí a smädí po Kristovi, po službe Evanjeliu,…;

· prejavuje znaky prijatia Ducha Svätého – charizmy, prejavy Ducha,
ovocie Ducha;

· žije podľa Evanjelia;

· usiluje sa o skutočnú lásku, žije život služby lásky a usiluje sa vytvárať
čo najintenzívnejšiu jednotu lásky so spoločenstvo veriacich – Cirkvou (v
praxi teda farnosťou);



- 361 -

· teší sa na smrť ako na stretnutie s Kristom v plnosti;

· a jeho život sprevádzajú znamenia a prejavy Božej moci;

tak potom ste práve NARAZILI NA SKUTOČNÉHO KRESŤANA!

A ako ste na tom vy sami?


	Obsah
	Čo si predstavujeme pod duchovnou inteligenciou?
	Veľká túžba v srdci človeka
	Môže byť človek ako Boh?
	Ako zbožštenie funguje?
	Ako v manželstve
	„Kresťan“ v preklade znamená „učeník“
	Pohanstvo
	Kresťanstvo
	Byť kresťanom znamená byť synom Boha
	„Zákon podobnosti“ a požiadavka učeníctva
	Namiesto uctievania nasledovanie
	Pokušenie spohanštenia kresťanstva

	Učeníctvo a jednota s Bohom
	Bez podobnosti niet jednoty
	Bez jednoty niet zbožštenia


	V čom väzí ten problém?
	Hriech…
	Naozaj zločin?
	Naozaj trest?
	Stav nedôvery
	Boh na nesprávnom mieste
	Veľké očakávania od malého stromčeka
	Veľké očakávania „tam za hranicami“


	Nenaplnené očakávania
	Dve najzákladnejšie túžby…
	Túžba po veľkosti a dôležitosti – „BYŤ AKO BOH“
	Túžba po zjednotení a súzvuku – „ŽIŤ AKO BOH“

	… ostávajú nenaplnené!
	Dobré veci na zlých miestach

	Ako „byť ako Boh“ bez Boha?
	Po prvé: SLÁVA
	Po druhé: MOC
	Univerzálna pomôcka: PENIAZE
	Svet individualizmu, boja a konkurencie

	Ako „žiť ako Boh“ vo svete konkurencie?

	Nechal nás v tom Boh napospas?
	Odpoveď sa volá Ježiš Kristus
	Ježišov prvý dôkaz – ZNAMENIA
	Druhý dôkaz – dôkaz PAR EXCELLENCE
	Posledný dôkaz – VZKRIESENIE

	Naozaj tomu všetkému môžeme veriť?
	Spoľahlivosť Nového zákona
	Dôkazy zo súčasnosti
	Tajomstvo odmietnutia Krista


	Na rade je človek
	Môže byť hriech dedičný?
	Dedičný hriech a vzťah k Bohu

	Kto uverí a dá sa pokrstiť
	Viera v Božiu lásku
	Krst ako zavŕšenie
	Čo, ak sme boli pokrstení ako deti?
	Mýtus o „kresťanovi od narodenia“


	Kauza obrátenie
	Rozdiel medzi mienkou a vierou
	Viera je aktom stvorenia
	Viera ako zmena životného cieľa
	Vždy ideme za tým, v čo veríme
	Obrátenie ako vyvolenie si absolútneho cieľa

	Krajná viera ako podmienka zbožštenia
	Schéma fungovania človeka
	0. krok obrátenia – „SOM HRIEŠNIK“ a mám problém…
	Tri otázky na začiatku obrátenia
	Spravodliví a hriešnici
	Nepotrebujeme pomocníka, ani oceňovateľa, ale záchrancu!
	Naučte sa byť hriešnikmi!
	Dôvodom je fakt zbožštenia

	1. krok obrátenia – INFORMÁCIA
	Prvá a podvedomá predstava Boha
	Neskoršia naučená predstava o Bohu

	Démonická predstava o Bohu
	1) Vyžadujúci, náročný a preťažujúci boh výkonu:
	2) Trestajúci a odsudzujúci boh:
	3) Vzdialený a nekonkrétny boh – manipulátor:
	4) Skúpy a obmedzujúci boh smútku a smrti:
	5) Slabý a senilný boh – „Dedo Mráz“:
	Čo v nás tieto predstavy spôsobujú?

	Objaviť skutočného Boha Biblie, Boha Ježiša Krista
	Ad 1) Darujúci sa a oslobodzujúci Boh – Vykupiteľ:
	Ad 2) Boh odpúšťajúci a ospravodlivujúci
	Ad 3) Blízky a osobný Boh, ktorý má so mnou osobný vzťah
	Ad 4) Uzdravujúci Boh hojnosti, radosti a plnosti života:
	Ad 5) Cieľavedomý Boh mojej spásy:

	Biblia – zdroj prvotnej informácie
	Hlas Cirkvi

	2. krok obrátenia – UVERENIE
	Viera ako uvedomenie
	Iba prostriedok, nie cieľ
	Bázeň ako rodisko lásky
	Bázeň a falošné predstavy o Bohu

	Lectio divina – „nástroj“ zamilovania sa
	Jeden z dvoch nástrojov
	Rozjímavá modlitba ako „prvá komnata“
	Štruktúra lectio divina
	2. ROZJÍMANIE
	3. MODLITBA


	3. krok obrátenia – ZMENA IDENTITY
	Uveriť v Boha ako v „zmysel“
	Zomrieť…
	… a znova sa narodiť z Boha
	„Tu“, „Tam“ a „mentálne presťahovanie sa“
	Zdravé sebavedomie

	4. krok obrátenia – ZMENA VZŤAHOV
	Vrátiť veci na ich miesta
	Jeden je váš Otec…
	Vy všetci ste bratia…
	Nezhromažďujte si poklady… buďte služobníkom všetkých
	Radikálny postoj ku zlu

	Od inštitúcie k Ženíchovi a neveste
	1. etapa – asociálno-chaotická
	2. etapa – formálne-inštitucionálna
	3. etapa – skepticko-individuálna
	4. etapa – mysticko-spoločenská
	Začiatok, nie koniec!

	Nech sa ti stane, ako si uveril
	5. krok obrátenia – ZMENA SKUTKOV
	Je ťažké žiť podľa Evanjelia?
	Kauza skutky
	Skutky ako zavŕšenie uvedomenia viery
	Obrad „otvorenia očí“
	Pozor na naše okolie, na zvyky a tradície!
	Skutky a Metanoia
	Skutky a spása


	Zbožštenie v láske
	Prečo práve láska?
	V čom spočíva láska?
	Postoj, nie pocit
	Sloboda a rast
	1. krok lásky – OPORA
	2. krok lásky – POVZBUDENIE
	3. krok lásky – VÝZVA
	Čo nie je láska…

	Dokonalá láska
	Dokonalá čo do šírky – „aj nepriateľov“
	Dokonalá čo do hĺbky – „až na smrť“
	Znak skutočnej lásky: „horlivosť“


	Rodina kresťanov
	Spontánna záležitosť
	Zvyk verzus obrátenie

	Pár pádnych dôvodov navyše
	Jednota s Kristom
	Láska k Bohu
	Spoločný otec
	Učenie sa Božiemu životu

	Cirkev ako spoločenstvo
	Hierarchia a pokušenie feudalizmu
	Spoločenstvo spoločenstiev
	Podoby lásky v Cirkvi


	Služba farského spoločenstva
	Služba spoločenstva do vnútra Cirkvi
	Narodenie a krst dieťaťa
	Prvé obrátenie a prvé sväté prijímanie dieťaťa
	Od prijímania po birmovku
	Príprava na manželstvo
	Podpora rodín vo farnosti
	Podpora kňazských povolaní
	Aká je úloha farára a školy v tomto procese?

	Služba spoločenstva smerom von
	Konečný cieľ: Ježiš Kristus
	Naliehavosť apoštolátu
	Organizovane a efektívne
	Postupnosť apoštolátu
	Priorita okolia
	Základné predpoklady apoštolátu

	Služba lásky ako dôkaz

	Dar sviatostí
	Ex opere operato
	Dispozícia

	Sviatosti ZMLUVY
	KRST – uzatvorenie Zmluvy s Bohom
	Symbolika krstu
	Kto môže byť pokrstený?
	Inštitút krstného rodiča
	Krst v nebezpečenstve smrti

	EUCHARISTIA – slávenie Zmluvy
	Slávenie zmluvy s Bohom
	Obeta Eucharistie
	Skutočné Telo a skutočná Krv
	Obetná hostina
	Eucharistia ako spomienka
	Eucharistia ako zjednotenie
	Eucharistia ako zhromaždenie
	Eucharistia a nedeľa
	Nedeľa v praxi

	BIRMOVANIE – zavŕšenie Zmluvy
	Plnosť synovstva
	Plnosť nevesty
	Plnosť zbožštenia
	V čom spočíva práca Boha?
	Kresťania z povolania
	Kresťanská dospelosť

	Sviatosť POKÁNIA – obnovenie porušenej Zmluvy
	Hriech – porušenie Zmluvy
	Bežný zjav…
	Návrat sa volá POKÁNIE
	Pokánie sa prejavuje aj navonok
	Pokánie nie je vec súkromná!
	Tri podoby sviatosti pokánia
	Jestvuje aj ľahký hriech
	Krst, pokánie a Eucharistia

	Odpustky, odpustky, odpustky…
	„Opustenie“ a „odcudzenie“
	Ako s tým súvisia odpustky?
	Princíp, na ktorom odpustky fungujú
	Podmienky získania odpustkov


	Sviatosti SLUŽBY
	Sviatosť MANŽELSTVA
	V centre je dieťa
	Nástrojom je „hra“
	Ako to vyzerá v praxi?
	„Večná“ otázka sexu…
	Rozdiel medzi profánnym a kresťanským manželstvom
	Potraty a antikoncepcia

	Sviatosť KŇAZSTVA
	Kto je to kňaz?
	Znamenie celibátu
	Kňazstvo je sviatosť, ale kňaz sám sviatosťou nie je
	Poslanie kňaza
	Tri stupne kňazstva
	Stav versus služba

	Sviatosť POMAZANIA CHORÝCH
	Vkladanie rúk a sviatosť uzdravovania
	Význam telesného uzdravovania


	Vývoj života s Bohom
	1. etapa – ĽAHOSTAJNOSŤ
	Charakteristické znaky etapy

	Stretnutie sa s Bohom – 1. obrátenie
	2. etapa – CHODENIE S BOHOM
	Slušné vzťahy s Bohom
	Dôraz na skutky
	Charakteristické znaky etapy

	Pozvanie ku vzťahu – 2. obrátenie
	Znaky „noci zmyslov“ podľa Jána z Kríža

	3. etapa – ŽIVOT S BOHOM
	Charakteristické znaky etapy

	Od sebectva k láske – 3. obrátenie
	4. etapa – DOKONALOSŤ
	Rovnosť v nerovnosti
	Charakteristické znaky etapy

	Medové týždne a agónia znovuzrodenia
	Každý žije svoj vlastný život
	Boh vstupuje do života človeka
	Človek vstupuje do života Boha


	Vývoj života v spoločenstve kresťanov
	Dve súperiace túžby
	Potreba dôležitosti a strach
	Túžba po zjednotení
	Ozveny Boha

	Vývoj profánnej komunity
	1. etapa – PSEUDOKOMUNITA
	2. etapa – CHAOS
	Sme v chaose – ako ďalej?
	3. etapa – PRÁZDNOTA
	4. etapa – KOMUNITA

	Špecifiká kresťanskej komunity
	Naplnenie namiesto únavy
	Napriek tomu vývoj jestvuje
	Volá sa to „odpustenie“


	Duch Svätý
	Finta kresťanstva
	Skrze Ducha Svätého
	Krst v Duchu Svätom
	Viditeľný, cítiteľný, zjavný…

	Ako prijať Ducha Svätého?
	1) „NIEKTO“ – dar Ducha pre slabých a hriešnych
	2) „SMÄDIŤ“ – následok vedomia vlastnej nemohúcnosti
	3) „VERIŤ V JEŽIŠA“ – byť obráteným kresťanom
	4) „PRÍSŤ K JEŽIŠOVI“ a žiadať o Ducha, pozvať Ducha
	5) „PIŤ“ – uvoľniť sa a nechať sa naplniť Duchom


	Dary a pôsobenie Ducha Svätého
	Charizmy
	Základné znaky chariziem
	Dary na budovanie spoločenstva Cirkvi
	Sú rozmanité
	Slúžia iným (okrem modlitby v jazykoch)
	Nie sú dôkazom svätosti toho, kto ich dostal
	Sú ovládateľné

	Niektoré najznámejšie charizmy
	Dar jazykov
	Proroctvo
	Dar poznania
	Dar rozlišovania
	Ďalšie charizmy...

	Ako sa otvoriť charizmám a prijať ich?
	1) Bratská jednota.
	2) Evanjelizačná horlivosť:
	3) Evanjeliová chudoba:
	4) Túžba po charizmách:

	Ako sa naučiť používať charizmy?
	Charizmy môže potvrdiť práve spoločenstvo
	Charizmy sa rozvíjajú v spoločenstve

	Vnuknutia Ducha Svätého
	Kontrola autentickosti vnuknutí:
	Vzájomný vzťah Biblie, Cirkvi a vnuknutí:

	Ovocie Ducha Svätého – zbožšťovanie

	Modlitba a jej formy
	Vývoj lectio divina a modlitby vôbec
	Modlitba chvály – lectio „v zelenom“
	Modlitba podľa „Oblaku nevedenia“
	„Modlitba Ježišova“, alebo „Modlitba colníkova“
	Modlitba ruženca
	Modlitba pokoja Miguela de Molinos
	Spoločná schéma všetkých modlitieb
	Obal a jadro modlitby
	Smerom dovnútra

	Pružnosť v modlitbe

	Pôst – posledný z „Veľkej trojky“
	Podstata a význam pôstu:
	Pozitívne účinky pôstu:
	Pôst – prameň mieru
	Pôst – prameň sebapoznania
	Pôst – nástroj proti nerestiam a vášniam tela (tréning tela)
	Pôst – zbraň proti pýche
	Pôst – cesta k osvieteniu:

	Nebezpečenstvá a riziká pôstu:

	Ticho a mlčanie
	Tradícia ticha a mlčania
	Mlčanie a prítomný okamih
	Mlčanie a cesta k našej identite
	Odvtedy v nás žijú dve „JA“:
	Keď nastane ticho…

	Bdenie, mlčanie a realita
	Príbeh o zaspávaní a príbeh o prebudení
	Mlčanie ako brána k realite
	Ide to aj bez krízy
	Chudoba a mlčanie

	Mlčanie ako smrť
	Od ticha k mlčaniu

	Pani chudoba
	„Základná úroveň“
	K čomu je to dobré?
	Ježišovo vnímanie
	Vnímanie sveta
	Definícia bohatstva

	A predsa občas aj nedostatok…
	Chudoba je hlavne o slobode…
	Občas o obeti…
	A niekedy aj o úplnej krajnosti…


	Skúška správnosti kresťanstva
	Bezpodmienečné chcenie
	Túžba, smäd, dychtivosť
	Prijatie a prejavy Ducha Svätého
	Prejavy Ducha
	Ovocie Ducha

	Ľahkosť života podľa Evanjelia
	Láska ako služba a spoločenstvo
	Milovať znamená slúžiť
	Milovať znamená tvoriť jednotu v spoločenstve Cirkvi

	Postoj k smrti
	Znamenia
	Majú znamenia nejaký zmysel?
	Dôvod nádeje, ktorú nevidíme
	Vďaka znameniam môžeme uveriť BOHU a nielen ľuďom!
	Dôkaz viery a spoločenstva s Ježišom

	Všetky dohromady
	Znamenia sami o sebe dôkazom nie sú…
	Ani skutky lásky sami o sebe nie sú dôkazom…
	Ani horlivosť pre Evanjelium sama o sebe dôkazom nie je…
	Ale všetky dohromady…



