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Milí bratia a sestry! 

Minulá úvaha nás vrátila k niečomu, od čoho sme sa doteraz 
stále viac a viac vzďaľovali: k idei BOŽÍCH 
SLUŽOBNÍKOV. Ale tento návrat nie je obyčajným návra-
tom, skôr je podobný tomu, ktorým portugalský moreplavec 
Fernão de Magalhães zakončil prvú plavbu okolo sveta. 
Nevrátili sme sa naspäť. Naopak, opísali sme veľký okruh, 
aby sme sa dostali znovu až k východiskovému bodu, ale 
tentoraz na úplne novej rovine, podobne, ako keď stúpate po 
špirále… 

Na počiatku tohto pohybu boli Ježišove slová: „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).  

Toto je ohromný posun. Totiž… 

• Pre Izraelitu bol Boh lénnym pánom. Bohu patrí celá 
Zem, On je jej vlastníkom. Boh túto zem – jej časť, Kanaán – 
prenajíma svojim sluhom, svojim poddaným, Izraelu. Robí to 
tak za presne určených podmienok: 

- Izrael smie v krajine bývať, môže ju vlastniť a užívať, ba 
dokonca rátať s ochranou Boha – ale za presne stanovených 
podmienok. Prostredníctvom Mojžiša Boh vyhlasuje: „5 Ak 
teraz budete poslúchať môj hlas a ak zachováte moju zmluvu, 
tak mi budete medzi všetkými národmi zvláštnym majetkom - 
veď mne patrí celá zem - 6 a budete mi kráľovským kňazstvom 
a svätým národom!“ (Ex 19,5n).  

- Izrael sa preto zaväzuje dodržiavať Zákony Boha, svojho 
Kráľa a „platiť nájomné“ v podobe prvotín, obetí a celkovej 
bohoslužby. Prostredníctvom Mojžiša sa slávnostne zaväzuje: 
„Všetko, čo hovoril Pán, splníme.“ (Ex 24,3).  

Prečo Boh nadviazal s Izraelom práve takýto vzťah, je vari 
ľahké vysvetliť. Izrael – v prúde tradície celého Orientu – 
očakával presne takéhoto Boha. Boh Hórus, stelesnený vo 
faraónovi Egypta, bol presne takýmto bohom. Babylonskí 
vládcovia, zastupujúci boha Marduka rovnako. Toto boli 
bohovia. Ak by sa Boh zjavil Izraelitom v Egypte v podobe 
Ježiša Krista a priniesol Evanjelium, skončilo by to katastro-
fou. A tak sa na počiatku Boh, zdá sa, maximálne pripodobnil 
ľuďom a pozval ich ku vzťahu, ktorému rozumeli a ktorý boli 
schopní a pripravení prijať. 

• Izrael teda vstúpil do zasľúbenej zeme ako vazal svojho 
Boha. Dlhý čas nemal žiadnych kráľov – iba sudcov. Veď, 
ako hovorí žalm: „predsa Boh je naším kráľom od vekov!“ (Ž 
74,12). A je prirodzené, že Izrael hľadi na Boha v prvom rade 
ako na pána, vladára a magnáta a ako taký – v tej „najlepšej 
tradícii“ poddaneného ľudu – sa proti Bohu tu búri, tu sa Ho 
pokúša odmietnúť, obísť Jeho Zákon i zmluvu, ktorou sa Mu 

zaviazali. Za to si od Boha vyslúžia nelichotivý titul: ľud 
tvrdej šije, odbojný… 

• Postupne, prostredníctvom prorokov, Boh tento ľud 
odbojnej a tvrdej šije vychováva. Postupne zjavuje to, čo 
by predtým nezniesli: že Boh nechce byť pánom, ale Otcom; 
že si neželá obety, ale synovskú lásku, pretože netúži po 
sluhoch, ale po synoch! 

• Nakoniec, hneď ako to bolo len trochu možné, prichá-
dza Ježiš, aby zavŕšil toto oslobodenie vlastného ľudu 
z pút, ktoré si Boh neželal. Náhlivosť, s akou Boh koná, je 
viditeľná aj v tom, že ešte stále veľká časť ľudu nie je na 
niečo také pripravená. Ale predsa, časť už „má uši na počú-
vanie“. A im Ježiš adresuje svoje posolstvo oslobodenia. 
Vyhlasuje: „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 
rok.“ (Lk 4,17–19). Ježiš „zrušil zákon prikázaní, spočívajúci 
v nariadeniach,“ (Ef 2,15) a namiesto toho priniesol pozva-
nie do Božej rodiny, pozvanie k priateľstvu, k synovstvu! 

• A teraz: ČO ĎALEJ? 

Začína sa cesta už nie poddanosti, ale lásky.  

Lenže čo iné značí „milovať“ ak nie „slúžiť milované-
mu“?  Veď sám Ježiš je v proroctvách označovaný ako „Boží 
služobník“, ebed JHWH (napr. Iz 53,11). Ježiš na margo 
svojej vlastnej synovskej jednoty s otcom a svojej synovskej 
Lásky k Otcovi konštatuje: „Mojím pokrmom je plniť vôľu 
toho, ktorý ma poslal a dokonať jeho dielo.“ (Jn 4,34).  

Je tu ale jeden podstatný rozdiel: toto už nie je služba 
z poddanosti, ale slobodne zvolená a vytúžená služba lásky.  

- Poddaný je zákonom viazaný slúžiť svojmu pánovi a – ak 
treba – aj zomrieť vo vojnách svojho pána. Toto bremeno 
poddanosti ho tlačí na šiji ako riadne jarmo, spútava ho, 
obmedzuje, gniavi… Veď či nevraví o ňom sám Peter, že ho 
„nevládali niesť ani naši otcovia, ani my?!“ (Sk 15,10).  

- Naopak, milujúci zamilovaný túži slúžiť tomu (alebo tej), 
koho miluje. A túži za milovaného aj život položiť. To nie je 
bremeno, je to túžba, radosť, niečo, čo povznáša a zušľachťu-
je, niečo hodné obdivu pre svoju vnútornú vznešenosť! 

Vráťme sa ešte raz k príkladu stredovekých rytierov. Legendy 
vravia o rytieroch, ktorí si – s veľkou láskou – vybrali „dámu 
svojho srdca“ a potom odchádzali do sveta, aby tam šírili jej 
slávu, na jej počesť bojovali, konali veľké skutky 
a dosahovali skvelé víťazstvá, alebo naopak kládli svoje 
životy v službe svojej vyvolenej a milovanej. Bola to služba, 



ku ktorej neboli nijako a ničím viazaní. Sami si ju vyberali, 
volili si ju ako naplnenie a zmysel svojho rytierstva, slobodne 
a jedine z lásky. 

Presne takto funguje aj kresťanská idea služby Bohu. Je to 
veľký okruh: 

• Na začiatku je tu poddaný a vazal, ktorý Bohu slúži z 
„donútenia“ zmluvou a bremenom zákonov. 

• Až časom tento „vazal“ a „poddaný“ pomaly dvíha svoju 
hlavu a pomaly zisťuje, že Boh sám netúži po tomto bremene. 
Spoznáva sa, že nie je povolaný žiť ako sluha, ale ako priateľ, 
partner a syn svojho Boha a Pána. 

• Zisťuje a presviedča sa, že Boh naozaj nie je náročný 
„vyberač daní“, ale skutočný starostlivý Otec, ktorý sa o neho 
stará, ktorý nepomerne viac dáva, než vyžaduje… Ba vlastne 
nevyžaduje takmer nič a dáva úplne všetko. Toto štádium je 
rovnaké ako u každého malého a malicherného človiečika, 
ktorý zrazu zistí, že jeho veľký a mocný šéf mu je akosi 
nepochopiteľne naklonený. Prvé, čo človiečika napadne, je 
využiť túto „slabosť“ šéfa na svoje vlastné ciele a pre svoje 
vlastné potreby. A tak aj v tejto fáze sa človek až pričasto 
orientuje na seba a na svoje záujmy. A Boha celkom nehaneb-
ne a bez škrupúľ používa ako nástroj na uskutočňovanie 
týchto vlastných plánov.  

• Synovský vzťah je ale vzťahom lásky. Ako človek rastie 
v synovskom vzťahu, tak rastie aj v láske, rastie v slobode, 
ktorú láska prináša (a nie v poslednom rade je to sloboda od 
seba samého) – a táto láska ho nakoniec privádza 
k poslednému kroku: 

• Syn sa rozhoduje, že z lásky bude navždy a až do krajnosti 
– ako opravdivý rytier – slúžiť svojmu milovanému Otcovi 
a bude Ho z lásky a s láskou považovať za svojho pána – bez 
toho, aby Boh ako pán prestal byť zároveň aj Otcom. Služba 
sa tak stáva vyjadrením lásky syna voči Otcovi a ako taká už 
viac nie je bremenom. Naopak, je zavŕšením a spečatením 
Lásky, v ktorej si Otec slobodne vyvolil človeka za svojho 
syna a urobil ho dedičom všetkého; a syn si slobodne vyvolil 
Boha za svojho opravdivého Otca, prijal Jeho Lásku a sám na 
ňu odpovedá vlastnou láskou, zhmotnenou v službe. Už sa 

viac nepýta, čo môže Otec urobiť pre neho. Pýta sa, čo môže 
on urobiť pre svojho Boha a Otca! 

Kruh sa tak uzatvára. Na konci cesty sa objavujú skutoční 
Boží služobníci, ale nie sluhovia. Synovia, ktorých láska 
dosiahla plnosť a zhmotnila sa v službe. 

Myslím si, že podľa tohto znaku, podľa túžby slúžiť a aj 
život položiť v službe Bohu a Jeho Kráľovstvu, v túžbe 
slobodnej a plnej lásky a radosti, v opravdivej a nekom-
promisnej vernosti, myslím si, že práve v tomto a nie inak 
je možné spoznať pravých synov a dcéry Kráľovstva. 
Ako vraví Pavol, Ježiš „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 5,15). Človek, ktorý dovtedy žil pre seba 
a pre svoj život, sám seba kládol do stredu všetkého a svojim 
úzkym horizontom vlastného života premeriaval a hodnotil 
všetko, sa zrazu – oslobodený Božou Láskou – dvíha 
k niečomu väčšiemu, k niečomu, čo ho presahuje. Odteraz 
má nový cieľ, ktorý dáva jeho životu zmysel: milovať 
a slúžiť tomu, koho miluje. Už nežije pre jedlo a neje pre 
žitie. Je a pije, aby žil, lenže žije, aby slúžil a miloval. 
Slobodne, nie z donútenia. Život už viac nie je cieľom 
a mierou všetkého. Stáva sa nástrojom služby niečomu, čo je 
väčšie ako život, niečomu, čo samotný život i človeka 
presahuje a sám život sa tak stáva púhym nástrojom, ktorý sa 
v tomto diele opotrebováva a raz azda aj úplne zlomí. Záleží 
ale na tom? Veď práve tento cieľ dáva životu – nástroju 
zmysel a dôvod jestvovania, bez neho život ostáva prázd-
nym a absurdným rovnako, ako kladivo, ktorým sa nezatĺka-
jú klince, či sekera, ktorá zaháľa a zavadzia kdesi v kúte. 
Život je tu na to, aby sa použil, aby poslúžil, aby sa „minul“ 
– podobne ako míňame a vymieňame sami v sebe bezcenné 
papieriky a pliešky, zvané peniaze, za veci, ktoré sú naozaj 
„hodnotné“ a užitočné – a aby tak poslúžil niečomu, čo je 
trvácne a večné, hodné ceny, ktorou je ľudský život. A tým 
„niečím“ je Boh, nadovšetko milovaný. 

Blažený človek, ktorý touto cestou vykročil. Ona je totiž 
vpravde a v plnosti KRÁĽOVSTVOM.  

Váš Inky 
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