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Zhrnutie predchádzajúceho – chcete pracovať v CERNe? – kresťanstvo je škola – spása znamená „byť“, nie 
„mať“ – prečo sa stať dokonalým? – reakcia na ponuku Boha – tvrdá skúsenosť – druhé delenie – rozsievač – 

ide o dokonalosť 

Je asi čas na malé zhrnutie. Najlepšie formou podobenstva. 
Ježiš túto mocnú metódu používal veľmi rád. Použime ju teda 
teraz aj my. Počúvajte teda! 

Do triedy maturujúcich gymnazistov prišiel akademik. Snažil 
sa presvedčiť ich, aby si zvolili životnú dráhu jadrových 
fyzikov. Hovoril: V najväčšom stredisku pre výskum elemen-
tárnych častíc na svete – CERN pri Ženeve (Vedeli ste, že tam 
prvý raz vymysleli webové stránky, dnes známe z internetu?) – 
potrebujeme kvalitných a vzdelaných vedcov. Je to vzrušujúca 
práca v oblasti, kde veda prežíva svoje najfascinujúcejšie 
objavy a lúšti najexotickejšie záhady! Stačí, ak vyštudujete 
odbor jadrová fyzika na Univerzite Karlovej v Prahe, potom 
pár rokov praxe – a budú z Vás experti! Čaká Vás vzrušujúci 
život vedcov, úchvatné dobrodružstvo poznania – 
a v neposlednom rade aj slušný a do konca života zabezpečený 
zárobok. Tak čo, beriete? 

V tej chvíli sa trieda rozdelila na dve časti. V tej prvej si 
študenti hovorili: Jadrová fyzika? Študovať na MatFyze? 
V Prahe, či dokonca ešte niekde ďalej? Ďakujem, na to 
nemám! Iní zase hovorili: Možno by som to aj zvládol – ale 
nejako ma to neláka. Poznanie? Veda? Hm, mne to neznie až 
tak úžasne. Radšej budem dobre zarábajúcim právnikom. Je to 
ľahšie naučiť sa a dajú sa tam zarobiť väčšie prachy. Nako-
niec sa zhodli, že ono hlavne, že tečie elektrina z jadrovej 
elektrárne až k nim domov a čo viac ešte v praxi od jadrovej 
fyziky potrebujú? 

V druhej, menšej, sa našli študenti, ktorých táto ponuka 
nadchla. Rozhodli sa prijať ju. 

Nastal jún, potom prázdniny a nastal október. Zbalili sa, 
rozlúčili s rodinou a odcestovali na štúdiá. Tam došlo 
k ďalšiemu deleniu. Štúdium bolo náročné, ťažké, bolo ho 
veľa, zaberalo hodiny a hodiny denne, nebolo času na nič iné. 
Tí, ktorých viera v úspešné zavŕšenie štúdia nebola dosť veľká, 
alebo ich nadšenie pre vedecké povolanie nebolo dosť hlboké, 
to vzdali. Po prvom semestri odišli, niektorí až po druhom,… 
a našli si iné zamestnanie. Len tí, ktorí mali hlbokú vieru, 
veľké nadšenie a dychtili po dráhe, na ktorú nastúpili, dosiahli 
svoj cieľ. Dnes ich môžete stretnúť v laboratóriách CERNu, 
kde nesú pochodeň modernej vedy… 

Čo to má spoločné s kresťanstvom? Veľa! Všimnite si dva 
výroky z Biblie: 

• „Celý rok pobudli v tamojšej cirkvi a učili početný zástup. 
V Antiochii učeníkov prvý raz nazvali kresťanmi.“ (Sk 11,26). 
To je prvý výrok. A tu je druhý: „13 Vy ma oslovujete: „Uči-
teľ“ 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.“ (Jn 13,13). Dajte si ich dohromady a zistíte 
jasnú vec: Ježiš je učiteľ a byť kresťanom znamená byť Jeho 

žiakom. Kresťanstvo je potom procesom, v ktorom nás Ježiš 
vyučuje. Kresťanstvo je teda škola. 

• Ak sa opýtame, prečo nás Ježiš niečomu vyučuje, tak 
jediná odpoveď, ktorá prichádza do úvahy je: pretože je to 
nevyhnutné na našu spásu. A prečo je to potrebné? Keby sme 
boli moslimovia a našim cieľom by bolo primitívne „nebo“ 
v podobe rajskej záhrady, množstva hurisiek (= povoľných 
„sociálnych pracovníčok“ ☺), hojnosti jedla a pitia – to by 
bola vec. Vec jednoducho dostanete a máte ju. Môžete ju 
darovať komukoľvek a ktokoľvek ju môže prijať. Vrah, 
hlupák, filantrop, či mudrc – každý vie žiť v čarovnej záhra-
de, jesť, piť a užívať si rozkoš so ženami. Biblia ale vraví, že 
Nebo a spása spočívajú v tom niečím byť: „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 1,12n). A to, čím ste – to už nie 
je vec. Nemôžete to dostať. Musíte sa tým stať. Stať sa 
Božím synom, Božou dcérou, stať sa takým, ako Ježiš 
Kristus, ako Boh. Tomu sa treba naučiť. A rovnako sa treba 
naučiť novému spôsobu života v dôvernom, intímnom 
a intenzívnom spoločenstve s Bohom. Toto je obsah Ježišo-
vej školy. Obsahuje teda základný predmet, ktorý sa volá 
„Osvojenie si spásy“. Jeho absolvovaním – čiže zbožštením 
– spásu získavame. Neabsolvovaním ju strácame. Preto Ježiš 
onomu mladíkovi hovorí: „Choď, predaj všetko, čo máš, 
rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a 
nasleduj ma!“ (Mk 10,21). Samozrejme, kde inde a od koho 
iného by sa mohol naučiť umeniu byť Božím synom, než od 
Božieho Syna Ježiša Krista? V Nebi je poklad – spása. Ak 
mladík opustí starý život a bude sa učiť u Ježiša, je tento 
poklad jeho. Ak nie – potom to nie je jeho poklad. Potom 
okrem pozemského majetku nemá nič – a to desne málo! 

• Ako ľudia na toto pozvanie reagujú? Časť odmietne. 
Hovoria: Zbožštenie? Nemožné! To sa nedá. Človek nikdy 
nemôže byť a žiť ako Boh! Tomu neveríme! Iní zase hovo-
ria: Mňa to nezaujíma. To sú reči. Podľa nás normálny 
svetský život, postavený na majetku, peniazoch, zábave 
a jedení je lepší. Chceme si užiť tento život. A mnohí – 
vskutku zbožní – sa zhodnú a povedia si: Veď nakoniec my 
nie sme bezbožní ľudia. My sa modlíme, chodíme do kosto-
la… a keď Boha o niečo požiadame, tak nám fakt pomôže! 
Nestačí to? My si myslíme, že stačí… Načo sa niečomu učiť, 
načo napredovať na nejakej „ceste“? Zbytočnosť! 

• Časť ale pozvanie príjme. Uveria a nadchnú sa pre 
Ježišovu ponuku. Biblia ich nazýva „svätými“ – patriacimi 
Bohu. Ako vraví, nasledujú Baránka Ježiša Krista kamkoľ-
vek ich zavolá a zavedie. V Antiochii týchto učeníkov, 
Ježišových žiakov, po prvý raz nazvali slovom „kresťania“ 
(porov. Sk 11,26).  



• Pre kresťanov sa začína štúdium. Je náročné a to hlavne 
preto, že sa učia niečím byť, nielen niečo vedieť, či praktizo-
vať. Pavol o tomto učebnom procese hovorí: „16 Preto neo-
chabujeme; a hoci náš vonkajší človek chradne, náš vnútorný 
sa zo dňa na deň obnovuje. 17 Veď naše terajšie ľahké súženie 
prinesie nám nesmierne veľkú váhu večnej slávy, 18 ak nehľa-
díme na to, čo je viditeľné, ale na to, čo je neviditeľné; lebo 
viditeľné je do času, ale neviditeľné je naveky.“ (2 Kor 4,16–
18). A inde omnoho obšírnejšie: „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 zmŕtvych-
vstaní. 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. 12 Nech 
teda nevládne hriech vo vašom smrteľnom tele, žeby ste sa 
poddávali jeho žiadostiam, 13 ani nevydávajte svoje údy 
hriechu za nástroj neprávosti, ale oddajte sa Bohu ako živí, čo 
vstali z mŕtvych, a svoje údy dajte Bohu za nástroj spravodli-
vosti. 14 A hriech už nebude panovať nad vami, lebo nie ste 
pod zákonom, ale pod milosťou.“ (Rim 6,2–14).  

• A niekde tam, uprostred agónie zomierania starého člove-
ka a pôrodných bolestí, v ktorých sa rodí človek nový, sa deje 
ďalšia selekcia, ďalšie rozdelenie. Hovorí o ňom Ján z Kríža: 
„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 lid-
ských nádob, které jsou schopny projít takovou pokročilou a 
důkladnou procedurou. Když je Bůh vyzkoušel v malém, zjistil, 
že tito lidé jsou tak slabí, že ihned uhnou z cesty před veškerou 
námahou, protože se nechtějí vystavit sebemenšímu strádání a 
pocitu beznaděje ... Proto je již nadále neočišťuje a nepozve-
dává je z pozemského prachu tím, že by je postupně nechával 
odumírat věcem pozemským... Tito lidé pak uvádějí svou 
tělesnou stránku do bezpečí tak, že prchají z úzké cesty života 
a hledají širokou cestu útěchy podle svých představ. Toto je 
však cesta zkázy. Neposkytují tudíž Bohu v sobě prostor, a tak, 
když jim Bůh začíná dávat, oč ho prosili, nedokáží tyto dary 
přijmout. Tak se stávají nádobami neužitečnými“ (Ján z Kríža, 
Plamen lásky žhavé, II, 27, 28). Ježiš nijako nezatajuje, že táto 
premena je ťažká, náročná, často bolestná – ale vďaka Božej 
moci, ktorá ju vykonáva, je dostupná každému. To je dôležité: 

dostupná každému. Len nie každý ju znesie a absolvuje. 
U niekoho nie je dosť silná jeho viera. U iného nie je dosta-
točná dychtivosť a odhodlanie, túžba po premenení. A tak to 
vzdajú, vrátia sa späť, do sveta… A Bohu neostáva nič iné, 
než s ľútosťou, rešpektujúc ich slobodu a zvrchovanosť, 
ponechať ich osudu, ktorý si vyvolili… 

• „Ale kto vytrvá do konca, bude spasený.“ (Mt 10,22), 
hovorí Ježiš. Logicky. U koho sa premena zavŕši, kto sa 
počas rokov učenia sa premení z odhodlaného a dychtivého 
študenta na skutočného Božieho syna (dcéru), plného Ducha, 
dokonalého, nepoškvrneného, bezchybného… u toho nastáva 
to, kvôli čomu premenu podstupoval: VEČNÝ ŽIVOT. 
Spása… Mimochodom, to je dôvod, prečo Ježiš hovorí: „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 6,37n). Veľká a hlboká viera a ohromný smäd, 
túžba, dychtenie po novom živote s Bohom v Duchu – to sú 
vlastnosti, bez ktorých na tejto Ceste jednoducho neobstojí-
me! Bohužiaľ… zdá sa, že nejestvuje nič, čo by ich dokázalo 
nahradiť. Preto Ježiš hovorí v podstate toto: Naučím Vás 
otvoriť v sebe prameň Živej vody, naučím Vás prijať Ducha 
a žiť životom Boha – ale vy musíte mať veľkú túžbu a veľkú 
vieru, inak mi ujdete skôr, než sa učenie skončí – a to bude 
koniec… 

Dúfam, že toto podobenstvo „o fakulte jadrovej fyziky“ bolo 
dostatočne zrozumiteľné, aby nám pomohlo v kocke a jasne 
pochopiť podstatu, poslanie, cieľ a vnútornú dynamiku 
kresťanstva. A hlavne to, prečo Ježiš vyžaduje k spáse to, čo 
vyžaduje. Inak to nejde. Ak sme dobrí ľudia a chodíme do 
kostola, je to pekné. Ale nie je to to, čím je Boh.  

Inak, sám Ježiš toto isté povedal v podobenstve, ktoré vtedy 
bolo poslucháčom zrozumiteľnejšie. Hovoril o rozsievačovi, 
ktorý rozsieval slovo – ponuku Boha, Evanjelium. 
U niektorých padlo slovo na kraj cesty, odmietli ho ihneď, 
bez uvažovania. Iní ho prijali, ale ťažkosti, prenasledovanie, 
či lákanie starého života ich nakoniec z cesty odvrátilo a oni 
Ježišovu školu opustili. Iba tí, ktorí pevne vytrvali až do 
samého konca, sa dožili toho, ako sa z malého zrnka skrze 
jeho odumretie stali novým, premeneným a vznešeným 
klasom (porov. Mt 13,3–9). Nič nové pod Slnkom… 

Uzavrime to teda Ježišovými slovami: „48 Vy teda buďte 
dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec.“ (Mt 5,48), kde 
hovorí o náplni školy kresťanstva. A sú v Biblii aj slová, 
ktoré hovoria o tom, v čom spočíva záverečná „štátnica“ tejto 
školy. Nájdete ich v Zjavení: „1 Anjelovi sardskej cirkvi 
napíš … tvoje skutky nenachádzam dokonalé pred mojím 
Bohom. 3 Preto si spomeň, ako si prijal a počul, zachovávaj 
to a rob pokánie.“ (Zjv 3,1–3). Ide o dokonalosť, o osvojenie 
si Božej dokonalosti.   

 

Váš Inky 

 

Referencie:Referencie:Referencie:Referencie:    

úvahy č. 268 až 273 


