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Milí bratia a sestry! 

Po tom, čo sme si minule narozprávali, by sa jeden vari aj 
nazdával, že kresťanstvo smeruje do sladkého ničnerobenia: 
jednoducho dve, tri, štyri hodinky úsilia stačia na zabezpeče-
nie našich životných potrieb – a zvyšok môžeme presedieť 
v nejakej blaženej meditácii, modlitbe, jednoducho len tak, 
akosi, v populárnom štýle á la New Age… usmievajúc sa 
jeden na druhého, samozrejme, milo, prajne, v opravdivej 
kresťanskej láske a občas aj v kresťanskej pomoci… 

Lenže ono to tak asi nie je. Najneskôr Pavol by nás z toho 
vyviedol slovami: „10 Veď aj keď sme boli u vás, prikazovali 
sme vám toto: Kto nechce pracovať, nech ani neje. 11 Lebo 
počúvame, že medzi vami niektorí žijú neporiadne, nič nero-
bia, iba sa zháňajú za zbytočnosťami. 12 Takýmto prikazujeme 
a vyzývame ich v Pánu Ježišovi Kristovi, aby pokojne praco-
vali, a tak jedli svoj chlieb. 13 Ale vy, bratia, neochabujte v 
konaní dobra.“ (2 Sol 3,10–13). A v týchto slovách už zaznie-
va niečo, čo by sme mohli nazvať „Ježišovým ekonomickým 
modelom“. 

V praxi platí železná zásada: človek niečo robí nie pre 
drinu samotnú, ale pre to, čo mu táto robota prináša. 
Nejaká forma mzdy. Zisku. Obohatenia. Niekedy je touto 
mzdou skutočná pláca v podobe peňazí. Teda väčšinou. Občas 
radosť z práce samotnej, radosť zo sebarealizácie, 
z majstrovstva, niekedy radosť z toho, že prácou rastieme… 
Niečo ale za to vždy je… Málokedy sa skutočne obetujeme – 
čiže konáme niečo, z čoho máme iba samú škodu a utrpenie 
a robíme to len a jedine v prospech niekoho iného. Dokonca 
ani v kresťanstve nie. Kresťanstvo vedie a vychováva 
k takejto obete, ale na druhej strane 99% činnosti kresťana je 
niečím iným, než takouto obetou uprostred Temnej noci duše, 
ktorá je práve vďaka možnosti takéhoto obetovania sa stup-
ňom k dokonalej láske a k dokonalému darovaniu sa… Ježiš 
sám neprežil celý svoj život v Getsemanoch a na kríži, len 
jeho posledné dva dni. Zvyšok Jeho života bol o niečom inom: 
o službe, ale nie bez odmeny, ktorou bola radosť, plesanie 
v Duchu, odmena za lásku a nezištnosť! Nie, že by to Ježiš 
robil kvôli tejto odmene. Naopak, práve preto, že to kvôli nej 
nekonal, sprevádzala táto odmena Jeho skutky a Jeho život. 
Nejako v zmysle slov, ktoré sám povedal: „33 Hľadajte teda 
najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko 
dostanete navyše.“ (Mt 6,33). 

No, ale nejako sme sa zamotali… Poďme späť k práci 
a k odmene. V praxi jestvujú dva také hlavné modely: 

• Materialistický kapitalizmus : Jeho hybným motorom je 
zisk a nástrojom konkurencia. Podnikatelia, firmy, robotníci, 
zamestnanci, ba celé štáty medzi sebou zápasia, kto zarobí 
viac. Firmy sa snažia predbehnúť, alebo zničiť, alebo pohltiť 
konkurenciu, aby tak zvýšili svoje zisky. Zamestnanci húfne 

idú tam, kde im viac zaplatia. 

Má to v sebe výhodu – tento postoj evidentne postrčil Európ-
sku civilizáciu na vrchol pomyselnej svetovej pyramídy. Na 
druhej strane, má to aj svoje nedostatky, ba dokonca hrozby. 
„Ještě v devatenáctém století se univerzitní profesoři větši-
nou neženili a slečny učitelky pamatovala ještě generace 
mých rodičů. Vzdělání bylo nejvyšší normou osvícenské i 
národní společnosti. Jejímu cíli byli ti povolaní ochotni 
obětovat i manželství. Dnes jako by profesoři z povolání 
vymřeli a studentů, kteří se chtějí věnovat vědeckému bádání, 
neustále ubývá, zatímco přibývá studentů politologie, socio-
logie, etnografie a jiných společenských oborů, kteří pak 
nacházejí uplatnění ve stále více bytnějící státní správě. 
Nebude to dlouho trvat a Čína nebo Indie vychovají více 
vědců a techniků než Západ.“, konštatuje Alexander Tomsky. 
A naozaj: Už študenti si zvyčajne vyberajú odbory 
a zamestnania, kde sa dá viac zarobiť a dosiahnuť vyššia 
spoločenská prestíž. Preto je omnoho väčší nával na odbory 
ako psychológia, sociálna práca, právo, či medicína, než na 
odbory prírodných vied. Kto už kedy počul o slávnom 
a bohatom fyzikovi? Ale známy a bohatý právnik, bohatý 
súkromný lekár… to už hej! A keby sa tak podarilo stať sa 
nebodaj slávnym spevákom? Hercom? Och joj… to by bolo! 

Vďaka teórii hier dnes už vieme, že takáto civilizácia dokáže 
vyzerať naozaj férová a spravodlivá: je v záujme zisku, aby 
sme žili v spoločnosti slobodnej, nekriminálnej, spravodlivej 
a solventnej, že áno? V spoločnosti utláčanej, nestabilnej, 
kde neplatia zmluvy, nie je ctené právo a zákon a ľudia žijú 
v nedostatku a biede, tam sa nedarí ani podnikaniu, ani 
odbytu tovaru… Napriek tomu je takáto civilizácia stále 
sebecká a rôzne formy pomoci a služby sú vždy vykalkulo-
vané s ohľadom na konečný zisk. Nič prekvapujúce a pre 
tento model fungovania spoločnosti normálne a prirodzené… 
Len ťažko by sme mohli od ľudí chcieť, aby pracovali 
zadarmo a permanentne sa obetovali. Koniec-koncov: načo? 

Korene tohto mechanizmu spočívajú vo vízii sveta bez 
Boha. Bez ohľadu na to, či je človek „kresťanom“, alebo 
ateistom: reálne hľadia na svet ako na svet bez Boha. Zmys-
lom života je získať moc, slávu, alebo aspoň luxus, pohodlie 
a zábavu. Život je napĺňaný týmito cieľmi, o ne usilujú 
a rozdiel medzi „veriacim“ a neveriacim je len v tom, že 
neveriaci sa spolieha iba na prirodzené sily a možnosti, zatiaľ 
čo „veriaci“ ráta s tým, že by mu na ceste k tým istým 
cieľom vari mohlo pomôcť aj niečo „nadprirodzené“ – 
Boh… Inak rozdielu niet. A pretože v každom z týchto 
cieľov hrajú svoju úlohu peniaze, stávajú sa hybným moto-
rom reálneho kapitalizmu. Len zriedka ich nahrádza číra 
sláva – napríklad u hudobných virtuózov a podobne. Mecha-
nizmus ale ostáva ten istý… 



• Ježišov ekonomický model stojí na niečom inom: na 
láske. Láska je forma sebarealizácie Boha – a teda aj Božích 
synov a dcér, naplnených Božím Duchom. Hybným motorom, 
onou odmenou, motiváciou k činnosti je Boh samotný, prehl-
bujúce sa spoločenstvo s Ním, ktoré sa prehlbuje práve láskou. 
Znova nemôžeme necitovať Pavla, ktorý sám o sebe píše: „19 
Lebo hoci som slobodný voči všetkým, stal som sa sluhom 
všetkých, aby som čím viacerých získal. 20 Pre Židov som sa 
stal akoby Židom, aby som získal Židov. Pre tých, čo sú pod 
zákonom, bol som akoby pod zákonom - hoci sám som nebol 
pod zákonom -, aby som získal tých, čo boli pod zákonom. 21 
Pre tých, čo boli bez zákona, bol som akoby bez zákona - hoci 
bez Božieho zákona som nebol, ale bol som pod Kristovým 
zákonom -, aby som získal tých, čo boli bez zákona. 22 Pre 
slabých som sa stal slabým, aby som získal slabých. Pre 
všetkých som sa stal všetkým, aby som zachránil aspoň niekto-
rých. 23 A všetko robím pre evanjelium, aby som mal na ňom 
podiel. 24 Neviete, 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 
9,19 – 27).  

V praxi to vyzerá nejako takto: 

- Samozrejme, potrebujeme uspokojiť svoje telesné potreby. 
O tom sme vraveli minule. Slúži nám na to oných dvanásť 
hodín spánku a práce pre seba. 

- Ostáva nám ešte „dvanásť hodín navyše“. Sú pre nás ne-
smierne vzácnym darom, pretože nám umožňujú milovať, 
slúžiť, darovať sa – a tak realizovať svoje Bohom darované 
zbožštenie, žiť tak život Boha, spočívajúci v láske – a byť 
šťastní a blažení! 

- Láska však je zameraná na dobro – a dobro je vo svojej 
podstate tvorivé. Milovať znamená konať dobro a to znamená 
tvoriť. Byť spolustvoriteľom Boha. Vytvárať niečo veľké, 
ohromné: Božie kráľovstvo na zemi!  

A tak jeden využíva tých „dvanásť hodín navyše“ na to, aby 
zarobil peniaze, z ktorých potom podporuje a sponzoruje to, 
čo treba: núdznych v ich núdzi, apoštolov v ich ohlasovaní, 
vedcov v ich bádaní… Iný ich investuje do výroby, do tvore-
nia dobier, určených pre všetkých. Iný zase s rovnakým 
zanietením zasvätí svoje sily a čas vede a bádaniu (s pomocou 
peňazí toho prvého), aby tak prispel k rastu a budovaniu 
Božieho sveta na Zemi. A iný využije tento čas na priamu 
službu, na ohlasovanie Slova, navštevovanie chorých 
a trpiacich,… Tento model cítiť zo slov Evanjelia, keď 
o Ježišovi hovorí: „1 Potom chodil po mestách a dedinách, 
kázal a hlásal evanjelium o Božom kráľovstve a s ním Dvanás-
ti 2 a niektoré ženy, ktoré uzdravil od zlých duchov a z chorôb: 
Mária, zvaná Magdaléna, z ktorej vyšlo sedem zlých duchov, 3 
Jana, žena Herodesovho správcu Chúzu, Zuzana a mnohé iné, 
ktoré im vypomáhali zo svojich prostriedkov.“ (Lk 8,1–3).  

Pripomína Vám to komunistickú utópiu? Isteže. Je tu ale 
niekoľko podstatných rozdielov: 

- To, čo komunisti definovali vágnym pojmom „uvedome-
losť“ kresťania označujú jasným slovom: „Láska“. 

- Komunistom chýbal motor na naštartovanie tejto lásky. 
Biblia konštatuje dve veci: „19 My milujeme, pretože on prvý 
miloval nás.“ (1 Jn 4,19) a dodáva: „lebo Božia láska je 
rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme 
dostali.“ (Rim 5,5). Bez skúsenosti Božej lásky, ktorú v nás 

rozlieva Duch Svätý – a teda bez Ducha Svätého – to nejde, 
bez ohľadu na to, či si to nazveme „láska“, alebo „uvedome-
losť“. Marx a Lenin sú na to primálo… 

- Najdôležitejší rozdiel je ale v tomto: na rozdiel od komu-
nizmu, ktorý nikdy a nikde nefungoval, kresťanský 
ekonomický model fungoval a dokázal, že je reálny! 
Neveríte? Nedávno SME uverejnilo túto štúdiu, z ktorej 
citujeme: „„Za veľkú poľnohospodársku obnovu obrovskej 
časti Európy vďačíme mníchom,“ píše jeden odborník. 
„Všade, kam prišli,“ dodáva druhý, „premenili divočinu na 
kultivovanú krajinu; venovali sa chovu dobytka a poľnohos-
podárstvu, pracovali vlastnými rukami, odvodňovali močari-
ska a klčovali lesy. Z Nemecka sa vďaka nim stala úrodná 
krajina“. Ďalší uvádza, že „každý benediktínsky kláštor bol 
poľnohospodárskou vysokou školou pre celú oblasť, kde sa 
nachádzal“. Aj Montalembert, významný historik mníšskeho 
života, ktorý pôsobil v 19. storočí, vzdal hold ich poľnohos-
podárskej práci. „Nedá sa zabudnúť na to,“ napísal, „ako 
využívali rozľahlé oblasti (patrila im pätina všetkej pôdy v 
Anglicku), nekultivované a neobývané, pokryté lesmi alebo 
obklopené močariskami“. Hoci mnísi klčovali lesy, ktoré 
stáli v ceste ľudským sídlam, zároveň sadili stromy a uchová-
vali a chránili lesy vždy, keď to bolo možné. Všade, kam 
mnísi prišli, zavádzali plodiny, poľné práce alebo pestovateľ-
ské metódy, ktoré ľudia dovtedy nepoznali. Niekde zaviedli 
chov dobytka a koní, inde varenie piva, chov včiel alebo 
pestovanie ovocia. Obchod s kukuricou vo Švédsku vďačí za 
svoju existenciu mníchom, v Parme to bola výroba syra, v 
Írsku lov lososa - na mnohých miestach to boli vynikajúce 
vinice. Skladovali vodu z prameňov, aby sa dala používať v 
čase sucha. V Lombardii sa roľníci od mníchov naučili 
zavlažovať pôdu. Mnísi sa tiež ako prví usilovali šľachtiť 
dobytok a neponechávali tento proces na náhodu. Mnísi boli 
priekopníkmi vo výrobe vína, ktoré používali pri slávení 
svätej omše aj na bežnú spotrebu, ktorú povoľovala regula 
svätého Benedikta. Navyše, objav šampanského možno 
vystopovať u Dom Pérignona z Opátstva svätého Petra v 
Hautvilliers. Dom Pérignona v roku 1688 vymenovali za 
správcu vínnych pivníc opátstva a on cez pokusy s miešaním 
vín dospel k objavu šampanského. Výroba šampanského sa 
dodnes riadi jeho základnými princípmi. Cisterciáni, reform-
ne zameraný benedektínsky rád, ktorý vznikol v Citeaux v 
roku 1098, sú zvlášť známi technickou vyspelosťou. Vďaka 
komunikačnej sieti, ktorá existovala medzi ich kláštormi, sa 
potom technické informácie mohli rýchlo šíriť. V cistercián-
skom kláštore v Clairvaux vo Francúzsku sa zachovala 
správa z 12. storočia, ktorá hovorí o používaní vodného 
pohonu a odhaľuje, že strojné zariadenia sa vo vtedajšej 
Európe používali v pre nás prekvapujúcom rozsahu. Antický 
svet veľmi nevyužíval mechanizáciu v priemyselnej výrobe, 
stredoveký svet však už áno, čo symbolizuje a odráža práve 
skutočnosť, že cisterciáni používali vodný pohon. Od polovi-
ce 13. storočia až do 17. storočia boli cisterciáni hlavnými 
výrobcami železa v oblasti Champagne vo Francúzsku. 
Dokonca často využívali trosku z pecí ako hnojivo s veľkou 
koncentráciou fosfátov. Nečudo, že mníchov nazvali „šikov-
nými a neplatenými technickými poradcami tretieho sveta 
svojej doby - to jest Európy po invázii barbarov“. Ďalším 
klenotom kláštornej tradície bola pozornosť, ktorú mnísi 
venovali charitatívnym činnostiam. Táto téma si sama osebe 
zaslúži dlhšie pojednanie. Na tomto mieste môžeme prosto 
poznamenať, že Benediktova regula žiadala od kláštorov, aby 
almužnu a pohostinnosť poskytovali v čo najväčšej miere. 
„Všetci hostia, ktorí k vám prídu, nech sú prijatí, akoby 
prišiel sám Kristus,“ hovorila. Kláštory fungovali ako 
bezplatné hostince, kde našli bezpečné a pokojné miesto na 
oddych cudzinci na cestách, pútnici aj chudobní. Dávny 



dejepisec normanského opátstva Bec napísal: „Nech sa 
spýtajú Španielov či Burgunďanov alebo hociktorých cudzin-
cov, ako ich v Becu privítali. Odpovedia, že dvere tohto 
kláštora sú vždy každému otvorené a že jeho chlieb je zadar-
mo pre všetkých.“ Niekedy mnísi priamo hľadali úbožiakov, 
ktorí po zotmení buď zablúdili, alebo sa ocitli na opustených 
miestach a potrebovali núdzový prístrešok. Mnohí ľudia vedia, 
že kláštory sa zaoberali odpisovaním rukopisov, a to nielen 
náboženských, ale aj svetských. Táto práca a jej vykonávatelia 
požívali osobitnú úctu. Predstavený jedného kartuziánskeho 
kláštora napísal: „Usilovne sa venujte tejto práci, mala by byt 
prácou osobitne určenou práve pre kartuziánov v klauzúre... 
Táto práca je v istom zmysle, ak sa to tak dá povedať, nesmr-
teľná, lebo sa nestráca, ale zostáva navždy. Táto práca je 
takpovediac ani nie prácou, je to práca, ktorá nado všetky 
ostatné najväčšmi prislúcha vzdelaným zbožným mužom.“ 
Mnísi si cenili antické dedičstvo omnoho väčšmi, ako si dnes 
mnohí študenti uvedomujú. Práve kláštornej knižnici a skrip-
tóriu, miestnosti vyhradenej na odpisovanie textov, vďačí 
veľká časť antickej latinskej literatúry za to, že sa dostala k 
nám. nedá sa pochybovať, že v kláštoroch sa poskytovalo 
vzdelanie a nie iba budúcim mníchom. Svätý Ján Chryzostom 
spomína, že už za jeho čias mali Antiochijčania vo zvyku 
posielať svojich synov do škôl k mníchom. Sám svätý Benedikt 
osobne učil synov rímskej šľachty. Svätý Bonifác vytvoril v 
každom kláštore, ktorý založil v Nemecku, aj školu a v Anglic-
ku zase svätý Augustín (z Cantenbury, nie z Hippa) so svojimi 
mníchmi zakladali školy všade, kam prišli. Svätý Patrik tiež 
podporoval írsku učenosť a írske kláštory sa neskôr rozvinuli 
na významné centrá učenosti, ktoré poskytovali vzdelanie 
mníchom i laikom. To, že sa mnísi venovali čítaniu, písaniu a 
vzdelávaniu, zabezpečilo, že počas európskej doby temna, keď 
barbarské nájazdy a kolaps civilizovaného usporiadania 
hrozili zavŕšiť kultúrny kolaps, nepostihol aj Európanov 
rovnaký strašný osud, ako kedysi mykénskych Grékov. Ale 
mnísi dospeli omnoho ďalej ako len k uchovaniu gramotnosti. 
Aj vedec, ktorý im nebol naklonený, mohol o nich napísať: 
„Nielenže založili školy a spravovali ich, ale položili aj 
základy univerzít. To oni boli vo svojej dobe mysliteľmi a 
filozofmi a formovali politické a náboženské uvažovanie. Im, 
ako kolektívu i jednotlivcom, vďačíme za kontinuitu myslenia 
a civilizácie medzi svetom antiky, neskorším stredovekom a 
novovekom.“ A iná štúdia konštatuje: „Všetko nasvedčuje 
tomu, že mnísi vedeli priemyselne vyrábať železo a mohli tak 
odštartovať priemyselnú revolúciu o 200 rokov skôr, pravda, 

keby Henrich VIII. nenariadil rozpustenie kláštorov a nezlik-
vidoval tak semiačko technologického pokroku v samom 
zárodku.“  

Prečo to asi tak títo zbožní ľudia robili? Čo motivovalo 
týchto ľudí, ktorí žili jednoduchým spôsobom života na tej 
„základnej úrovni“ aby toto všetko robili a položili tak 
základy modernej európskej civilizácie? Nepotrebovali to. 
Mohli pokojne sedieť a vegetiť si v múroch svojich klášto-
rov. Tak prečo? Čo ich hnalo? Nič iné, iba láska. Kristus. 
Boh. Áno, fungovalo to… Kláštory boli prvé semienka, 
prvé ostrovčeky novej civilizácie! 

V skutočnosti by tento Ježišov mechanizmus mal fungo-
vať ešte omnoho lepšie. V kapitalizme sa dosahuje pokrok 
vo vzájomnej konkurencii – ktorá sama ale spotrebúva 
ohromnú časť vynaloženej energie. Predstavte si, že by to 
fungovalo inak… a celá táto energia by sa využila pre dobro 
všetkých!  

Výsledkom by bolo, že nakoniec by všetci ľudia nielen žili 
vo vzájomnej láske, ale navyše by všetci žili aj v rastúcom 
blahobyte, ktorý by prirodzene narastal – presne podľa 
slov Ježiša Krista: „33 Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo 
a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše.“ (Mt 
6,33); a inde: „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).  

Je zaujímavé, že s podobnou ideou sa vracajú „naspäť“ aj 
ľudia, ktorí sa dotkli smrti a boli znova oživení. Ich skúse-
nosť zhrňuje Dr. Kenneth Ring do týchto slov: „To najdôleži-
tejšie v živote je láska. Život orientovaný na materiálne zisky 
sa míňa svojmu cieľu. Svet sa môže stať lepším vďaka spolu-
práci a nie súťaženiu.“ (Kenneth Ring, Posolstvo Svetla).  

Ježiš skutočne doniesol niečo, čo môžeme nazvať „novou 
civilizáciou“. Úplne nový model fungovania ľudstva. Jedno-
ducho: Božie Kráľovstvo. Dnes sme možno pochopili zase 
niečo viac z celej jeho majestátnosti a ohromného potenciálu! 
Do toho teda! Nech sa už čím skôr aj uskutoční vo svete, kde 
žijeme! 

 

 

 

Váš Inky 
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