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V poslednom čase mám pocit, ako keby som konečne pocho-
pil obsah a podstatu kresťanstva… Vážne!

Občas som mal taký nejaký pocit: Ježiš nás oslobodil ku
životu kresťanov, kresťan by mal ohlasovať Evanjelium, atď.
Ale niekedy som mal taký akýsi pocit: čo vlastne je v samom
vnútri kresťanstva? ČO vlastne znamená žiť kresťanstvo?

Naplno som si to uvedomil, keď som čítal tento text Evanjelia:

„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. 31 Ako chcete aby
ľudia robili vám, tak robte aj vy im! 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. 35 Ale 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. 36 Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš
Otec! 37 Nesúďte a nebudete súdení. Neodsudzujte a nebudete
odsúdení! Odpúšťajte a odpustí sa vám. 38 Dávajte a dajú
vám: mieru dobrú, natlačenú, natrasenú, vrchovatú vám dajú
do lona. Lebo akou mierou budete merať vy, takou sa nameria
aj vám.“ (Lk 6,27–38)

Predstavte si to ako takýto virtuálny rozhovor:

· Na jednej strane je SVET. Svet, ktorý nám hovorí, že
návod na šťastný život je: mať pekný dom, silné auto, záľuby,
ktoré ťa bavia, užiť si zábavu, chodiť na dovolenky, môcť si
dopriať jedlo, ktoré nám chutí, dobré pitie, pohodu… k tomu
dobrú manželku (manžela), pekné, zdravé (a nehnevajúce)
inteligentné deti… občas možno vykonať nejaký dobrý a úcty
hodný skutok, niekomu pomôcť… a je to. Aspoň na takej
priemernej úrovni. Ak chcete byť šťastní takpovediac de luxe,
potrebujete ešte niečo viac: vplyv, alebo slávu, prestíž a veľké
uznanie, byť celebritou – alebo aspoň boháčom, ktorý má
nielen na štandard, ale priam na luxus – a, samozrejme,
najlepšie je mať jedno i druhé! Ak toto máme, ak toto dosiah-
neme, považuje sa to za úspech a takýto život za pekný,
úspešný, spokojný, dokonca… šťastný.

· Na druhej strane prichádza JEŽIŠ a prináša úplne iný
pohľad na vec. Podstatou Jeho predstavy je, že „Blaženejšie je
dávať, ako prijímať.“ (Sk 20,35). Ježiš hovorí, že skutočne

šťastným sa človek stáva vtedy, ak naopak miluje, ak sa
rozdáva, ak nemyslí na seba, ale naopak daruje sám seba z
lásky, ak sa stáva najmenším a služobníkom všetkých. Ježiš
hovorí, že práve takýto život, založený na krajnej láske,
ochotnej aj život položiť za milovaného, je naplno šťastný!
Jeho odporúčanie znie: „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 20,26–28). Podľa Ježiša príkla-
dom takéhoto úspešného a šťastného človeka je napríklad
Matka Tereza.

V tomto smere Ježiš odporúča vskutku bláznivé veci.
Časť z nich sme už dnes počuli: „Každému, kto ťa prosí, daj
a ak ti niekto niečo vezme, nežiadaj to naspäť. … dobre
robte, požičiavajte a nič za to nečakajte!“ A ešte viac:
„Milujte svojich nepriateľov, robte dobre tým, čo vás nenávi-
dia, 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. … 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.“
A akoby toho nebolo dosť, pokračuje: „Dajte si pozor a
nekonajte svoje dobré skutky pred ľuďmi, aby vás obdivovali
… keď ty dávaš almužnu, nech nevie tvoja ľavá ruka, čo robí
pravá, 4 aby tvoja almužna zostala skrytá.“ (Mt 6,1.3n).

· V tom okamihu sa v nás zdvihne vlna rozhorčených
námietok:  Ako,  darovať každému,  len  tak?  A  čo  my?  Veď
potom nám nič neostane! To budeme žiť v chudobe len preto,
aby sme mohli len tak rozdávať veci kadejakým cudzím
pobudom, čo sa nevedia postarať sami o seba? Kam by sme
takto prišli? To máme celý život prežiť ako nejaký poskok
a sluha iných ľudí? A čo viac: to sa nemáme ani brániť, keď
nám niekto ubližuje? Dokonca ho milovať? Slúžiť mu?
Nastaviť druhé líce? Ale kam by sme takto prišli? Veď by
nám zakrátko ľudia skákali po hlave! To predsa nejde!
A konať toto všetko navyše potajomky? Bez toho, aby vôbec
niekto tušil, čo všetko pre nich robíme a ako sa obetujeme?
Bez uznania, pochvaly, bez ocenenia, v skrytosti, nepovšim-
nutí, neznámi, NULY? Takýto spôsob života nevedie ani
k zábave, ani k bohatstvu a luxusu, ani k sláve, ani k moci
a vplyvu, ani k pohodliu, zábave a užívaniu si, neprináša
nič…  áno,  to  je  presne  ono.  Ježišov  štýl  život  znamená
VŠETKO DAŤ a NIČ ZA TO NEPRIJAŤ, dokonca ani len
uznanie našej nezištnosti! Prečo by sme to mali robiť? A
prečo by sme takýto život mali považovať za úspešný?



· Ježiš na to má svoju odpoveď. Je lakonická a vecná: „35

Ale 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
6,35). Ježiš hovorí, že táto cesta  z  nás  urobí  Božích  synov
a dcéry, premení nás na Boha!

V praxi to znamená asi toto:

Byť Bohom je samozrejme viac, než mať peniaze, žiť
v luxuse, byť obdivovaný, slávny a mocný. Skutočný úspech
preto spočíva v tom, keď sa človekovi, malému bezvýznam-
nému smrteľníkovi, podarí stať Bohom.

Pretože Boh je Láska, jedinou cestou zbožštenia je práve
láska. Stať sa Bohom znamená stať sa láskou. Bezvýhrad-
nou, bezpodmienečnou a nekonečnou – ako Boh. Byť takouto
láskou znamená byť Bohom.

Ba viac: Táto Láska je nielen cestou, ale samotným cieľom!
Ježiš naznačuje, že Boh je šťastný preto, že miluje. Jeho
blaženosť spočíva v láske. Milovať ako Boh, skutočne milo-
vať – nielen konať skutky, podobné láske,  aby  sme  si  za  ne
vyslúžili uznanie a slávu okolia, ale skutočne milovať, nezišt-
ne, zadarmo, do krajnosti, v skrytosti, slobodne a zo srdca… –
to je podľa Ježiša niečo, čo vovádza človeka do blaženosti
hodnej Boha. To je Nebo.

Tu nastáva bod zlomu. Uveríme, alebo neuveríme? To, čo
Ježiš hovorí, znie bláznivo. Ale Ježiš si za tým stojí. Uveríme
Mu, alebo nie?

Uveriť znamená nastúpiť túto cestu. Začať milovať ľudí
tak, ako ich miluje Ježiš. Podľa Jeho slov: „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). Presne toto robí kresťana kresťanom.
Modlitba, liturgia, Biblia, stretká,… to všetko sú pekné veci.
Ale podstatou, jadrom, to, čo odlišuje pokrytca od Božieho
syna (dcéry) je práve toto: rozhodnutie urobiť zmyslom svojho
života, jeho cieľom, náplňou, urobiť svojou životnou ambí-
ciou Ježišove slová: „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 20,26–28). Ak veríme Ježišovi, je
to logické. Jediné logické. Náš život a naše zdroje sú obme-
dzené. Nemôžeme nimi plytvať. Ak máme v Ježišovi naozaj
šancu zbožštiť sa a ak cestou k tomu je láska – potom nad čím
uvažovať?

A keď zistíme, že to naozaj funguje – že Láska je bránou
k daru Ducha, ktorý zbožšťuje – tak sa, samozrejme, s touto
skúsenosťou podelíme aj s ostatnými ľuďmi. Volá sa to
evanjelizácia. A aj ona je jednou z foriem lásky…

A ak neuveríme? Nemusíme sa nutne na Ježiša a kresťanstvo
vykašľať. Ale nikdy túto cestu nenastúpime. Bude nám totiž
pripadať bláznivá a absurdná. Budeme stále uvažovať
v rozmeroch „svetskej cesty“: niečo mať, nazhromaždiť si
majetok, mať pohodlie, užiť si pekný a pohodlný život – nie
extrémne bohatý (tu cítime akúsi výčitku zo strany Ježiša,
hovorí predsa o chudobe!) – ale tak „na úrovni“. Koniec

koncov, na Slovensku „na úrovni“ znamená „chudobný“, že?
A hneď sa cítime lepšie. Sme samozrejme ochotní prijať
„bezproblémové“ rozmery kresťanstva: pomodlíme sa (a že
sme dobrí ľudia, spomenieme si aj na chudobných
a trpiacich, nakoniec, nič nás to nestojí, že?)… ak sme
horlivejší, obľúbime si stretká, budeme čítať Bibliu, zájdeme
si na púť, budeme sa možno angažovať v nejakom kostolnom
výbore (zvyšuje to prestíž a vážnosť)… ale Ježišovu Cestu
nikdy nenastúpime…

Túto vec jasne chápali už prví kresťania. Možno najstarší
mimobiblický kresťanský spis, Didaché,  hovorí  jasne  –
dovolím si ho citovať trochu obsiahlejšie:

„V prvom rade: miluj Boha, ktorý ťa stvoril a svojho blížne-
ho ako seba samého. To, čo nechceš, aby sa stalo tebe, nerob
ani iným. A toto je význam týchto slov: dobrorečte tým, ktorí
vám zlorečia a modlite sa za svojich nepriateľov, postite sa
za tých, ktorí vás prenasledujú. Veď aká zásluha plynie z
toho, ak milujete tých, ktorí milujú vás? Vari tak nerobia aj
pohania? Milujte preto tých, ktorí vás nenávidia a nebudete
mať nepriateľov. Zdržiavaj sa svojich hriešnych a telesných
žiadostí. Ak ťa niekto udrie na pravé líce, nastav mu aj ľavé a
budeš dokonalý. Ak ťa niekto núti ísť jednu míľu, choď s ním
dve. Ak ti niekto berie vrchný odev, daj mu aj spodný. Ak ti
niekto niečo vezme, nežiadaj to naspäť, lebo aj tak nič
nezmôžeš. Každému daj to, čo si od teba prosí a nežiadaj to
späť. Lebo Otec chce, aby sa z jeho darov dostalo každému.
Blažený každý, kto obdarúva podľa tohto príkazu, lebo
zostane bez viny. Beda však tomu, kto berie. Ale ak niekto
berie, pretože je v núdzi, takýto je bez viny. No ak nie je v
núdzi, bude musieť skladať účet za to, prečo zobral a načo
zobral. Keď bude potom vhodený do väzenia, bude posúdený
podľa toho, čo spáchal a nevyjde odtiaľ, kým nezaplatí do
posledného haliera. ... Druhé prikázanie v náuke znamená:
Nezabiješ, nescudzoložíš, nezneuctíš chlapca, neoddáš sa
modlárstvu, nepokradneš, nebudeš čarovať, nepoužiješ jed,
dieťa nezapudíš, aby zahynulo, ani novorodenca neusmrtíš,
nebudeš dychtivo túžiť po majetku svojho blížneho. Nebudeš
krivo prisahať, lživo svedčiť, nebudeš osočovať ani navádzať
na zlé. Nebudeš dvojtvárny ani dvojznačný v slovách, lebo
dvojznačné reči sú slučkou smrti. Tvoje slovo nech nie je
falošné, ani daromné, ale nech sa naplní v skutok. Nebuď
sebecký, ani zlodej, ani pokrytec, ani zlomyseľný, ani pyšný.
Nechovaj voči svojmu blížnemu žiaden zlý úmysel. Nebudeš
nenávidieť žiadneho človeka, radšej ho napomeň ak je to
treba, modli sa zaňho a miluj ho viac ako seba samého.“
(Didaché 1 a 2). Za podstatné považuje práve toto. Nie
liturgiu, nie modlitbu, ale život podľa vzoru Ježiša Krista.
Prví kresťania a apoštoli jasne chápali zásadnú pravdu: Ak
chceš byť ako Boh, musíš byť ako Boh. Ak chceš žiť ako
Boh, musíš žiť ako Boh. Logické. Neobíditeľné. Predstava
spásy na základe „Nikoho som nezabil, nikoho neokradol, do
kostola chodím, modliť sa modlím“ je rovnako naivná, ako
predstava, že vyhrám Tour de France na bicykloch tým, že
nebudem zabíjať, kradnúť, na stenu si zavesím fotky slávnych
cyklistov a v televízii budem pozerať prenosy z pretekov
profesionálov. Cyklistom sa človek nestane inak, než tým, že
sa cyklistom stane a začne konať to, čo cyklisti robia: bicyk-
lovať. Ani Bohom sa človek nestane inak, než tak, že
začne žiť, konať a milovať ako Boh.
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