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Hriech je opustenie – plodí odcudzenie – úloha pokánia – Ženích – zatúlaná nevesta – vnútorné pokánie – kto
vlastne si? – odcudzenie v praxi – zvyknutí na starý život – pre koho bude Nebo peklom? – niet pokánia bez pre-

konania odcudzenia – viera a láska – náplň kresťanstva – mystika – odpustky

Včera boli „dušičky“ – a s nimi obvyklá úvaha o odpustkoch
a o ich fungovaní. A práve počas neho som si uvedomil jednu
dôležitú vec:

HRIECH JE OPUSTENIE BOHA.  Je  to  ako  keď nevesta
opustí svojho ženích a začne žiť svoj vlastný život, bez žení-
cha.

OVOCÍM HRIECHU JE ODCUDZENIE. Pretože ak
nevesta roky a roky žije sama, bez ženích, zvykne si na život
bez neho, Už jej nechýba. 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 prostredníc-
tvom 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
(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). 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 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).

Ak Nebo je mystické – a ono je, pretože spočíva vo večnej
kontemplácii Boha, Jeho Tváre, v prežívaní a ponáraní sa
do jednoty so Ženíchom – potom rovnako mystické musí
byť aj kresťanstvo. Nielen „niečo robiť“. Modliť sa, chodiť
do kostola a dokonca robiť mnoho iných vecí – to môžeme aj
sami, bez Ježiša. Ale bez Ježiša, bez jednoty s Ním, skutočnej,
hlbokej, mystickej jednoty, to nebude prinášať žiadne ovocie:
„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
15,5n)!!! Mystika – to nie je „šport“ pre „zvlášť omiloste-
ných“. To je kresťanov chlieb každodenný! Kresťanstvo bez
skutočného, reálneho spočívania v Kristovi, bez hľadenia na
Krista,  bez  ponárania  sa  do  Krista,  bez  blízkosti  s  Ním,  bez
jednoty  s  Ním  –  aký  to  má  význam?  Môže  nás  život nekon-
templatívny, spočívajúci iba v dodržiavaní príkazov, pripraviť
a uschopniť na nebeský život, ktorý vôbec nespočíva
v príkazoch, ale v kontemplácii? Dobre hovorí Pavol: „20 Lebo
zo skutkov podľa zákona nebude pred nim ospravedlnený
nijaký človek.“ (Rim 3,20) Iste, nemusíme mať všetci extázy

a videnia Terézie Avilskej – hoci, prečo nie? Sám veľký
Tomáš Akvinský o extáze hovorí: „Extáza nie je mimoriad-
nym mystickým stavom, ale je charakteristickým znakom
každej opravdivej lásky, pretože jednoducho spočíva vo
vyjdení z medzí vlastného ja.“ (Tomáš Akvinský). Ale všetci
sa musíme naučiť žiť so Ženíchom. Skutky sú dôležité – ale
až potom. Najprv sa musí nevesta vrátiť k ženíchovi, až
potom sa môžu radiť, kto bude umývať riady a chodiť na
nákupy. Ak bude nevesta umývať riady a chodiť na nákupy
bez ženícha, sama, čo jej to prospeje? Byť kresťanom zna-
mená najprv sa vrátiť k Ženíchovi, osobne a skutočne, začať
s Ním žiť, zamilovať sa do Neho, zblížiť sa, budovať jednotu
–  a potom túto jednotu vyjadrovať modlitbou a liturgiou
a všetkým ostatným. Ale aký význam má modlitba, liturgia,
áno, aj samotné skutky obety, ak ich konáme bez ženícha?

Preto Ján z Kríža na margo mystiky a jednoty s Ježišom
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 tako-
výchto 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). Problém nie je na strane Boha, ktorý by sa odha-
ľoval iba niektorým.  Problém je na strane človeka, ktorý nie
je ochotný zanechať starý život a vstúpiť do Života Boha…

Je preto charakteristické, že presne toto definuje
Katechizmus svojim vecným jazykom v otázke
odpustkov:  „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.
Obrátenia, ktoré pochádzajú z vrúcnej lásky, môže
dosiahnuť úplné očistenie hriešnika, takže už niet nijakého
trestu.“ (KKC 1472). Pripútanie k svetu – alebo, inými
slovami, odcudzenie  sa  Bohu –  môže byť prekonané iba
láskou. Preto je láska hybným motorom a „účinnou látkou“
odpustkov.

Myslím, že je na čase sústrediť sa na to podstatné. Na
odpustkoch nie je podstatné, či sme na cintoríne a či
recitujeme správne modlitby a boli sme na prijímaní a na
spovedi.  Dôležité  je,  či  to  konáme  z lásky! Z lásky
k Ženíchovi a nie pre vlastný prospech! Bez lásky, nakoniec,
ani prijímanie nemôže byť „communiom“, jednotou
s Ježišom, ale iba „hltaním“ hostie. A ani spoveď neprináša
svoje ovocie – veď načo je dobrý návrat k Bohu (väčšina
spovedí aj tak návratom k Bohu nie je, ale aj keby bol), ak je
iba „pozdravením sa vo dverách“ – ale bez zblíženia, bez
jednoty,  bez  ponorenia  sa  do  Boha?  A  môže  aj  sama
modlitba byť bez lásky modlitbou a nielen recitovaním?

„…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), hovorí Katechizmus a môžeme to
určite brať veľmi univerzálne!
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