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Skôr preambula – v zásade spravodliví – načo Spasiteľ? – už farizeji – takých tu niet – definícia spravodlivosti
– kto je hriešnik? – cudzinci v neznámej krajine – absolútna nekompetentnosť – rozmenená na drobné – prak-

tické dôsledky – naučme sa byť hriešnikmi – náplň kresťanstva

No… vlastne ani tak nejde o nejakú tretiu zmluvu v plnom
zmysle slova. Biblia hovorí o Novej zmluve medzi Bohom
a človekom ako o zmluve adopčnej, v ktorej nás Boh prijíma
za svojich synov a dcéry, no a potom ako o zmluve manžel-
skej, uzatváranej medzi Bohom ako ženíchom a medzi kres-
ťanmi ako nevestou. To, čo som v názve nazval „treťou
zmluvou“ je skôr niečo ako úvodná preambula k týmto dvom
podobám jedinej Zmluvy. Je to preambula, ktorá hovorí, že
táto Nová zmluva sa uzatvára medzi človekom – hriešnikom
na jednej strane a medzi Bohom – Záchrancom na druhej
strane.

Slovo „som hriešnik“ v nás nevyvoláva dobrý pocit. My
predsa nie sme žiadni zločinci. Nie sme síce ani dokonalí, ale
na druhej strane to sú len také maličkosti: občas vybuchneme,
občas nám pri modlení ujdú myšlienky… ale inak, v zásade,
sme v pohode. Sme dobrí, spravodliví, zbožní ľudia a teda
akosi právom očakávame, že po smrti, pri Súde, Boh ocení
tieto naše kvality a po práve nás odmení spásou.

Načo by však potom bola potrebná inštitúcia „Spasiteľa“, čiže
„Záchrancu“? My predsa nepotrebujeme záchranu, potrebu-
jeme len spravodlivé ocenenie našich kvalít a našej spravodli-
vosti.  Ak  Boh  nie  je  slepý  a  zaujatý,  tak  musí  uznať,  že
napriek všetkým malým kazom a slabostiam sme ľudia
prevažné a v zásade dobrí a teda hodní odmeny. Spasiteľ je
možno dobrý pre zločincov, pohanov, neznabohov, to áno, to
naozaj sú hriešnici – ale my k nim nepatríme. My sme dobrí,
slušní kresťania, ktorí pravidelne chodíme do kostola a Boha
si ctíme a modlíme sa k Nemu!

To, samozrejme, nie je nič nové pod Slnkom. Už spred dveti-
síc rokov čítame Lukášov postreh: „1 Približovali sa k nemu
všetci mýtnici a hriešnici a počúvali ho. 2 Farizeji a zákonníci
šomrali: „Tento prijíma hriešnikov a jedáva s nimi.““ (Lk
15,1n). Už vtedy sa ľudia delili na dve skupiny: na hriešnikov,
ktorí od Ježiša očakávali záchranu, a na spravodlivých, ktorí
od Ježiša očakávali uznanie a ocenenie ich vlastných kvalít.

Problém je v tom, že Ježiš hovorí: „Neprišiel som volať
spravodlivých, ale hriešnikov.“ (Mt 9,13). Prečo nevolá
spravodlivých, vysvetľuje Pavol, keď píše: „23 veď všetci
zhrešili a chýba im Božia sláva.“ (Rim 3,23). Spravodlivých
jednoducho niet…

Pre pochopenie je potrebné, samozrejme, najprv pochopiť, čo
znamená „byť spravodlivý“. V starozákonnom vnímaní to
znamená „byť dokonalý“, úplne podľa Božích predstáv. Ak
teda predstavou Boha je, že by sme mali byť ako Boh, doko-

nalí  ako  On  (Mt  5,48),  naozaj  zbožštení,  plní  Ducha  –  tak
potom naozaj „spravodlivého“ na svete niet.

Odtiaľ aj hebrejský význam slova hriech ako „zablúdenia“,
minutia cieľa. „Hriešnik“ neznamená nutne „zločinec“, aj
keď aj o tom by sa dalo veľa hovoriť. Hriešnik znamená
„zablúdenec“. Niekto, kto nie je tam, kde má byť, nie je tým,
čím  má  byť –  a  preto  nutne  potrebuje záchrancu,  ktorý  ho
nájde a privedie do cieľa. Potrebuje Spasiteľa: Ježiša Krista.
Ježiš hovorí o hriešnikoch presne v tomto zmysle: „Ak má
niekto z vás sto oviec a jednu z nich stratí nenechá tých
deväťdesiatdeväť na púšti a nepôjde za tou, čo sa stratila,
kým ju nenájde? 5 A  keď ju  nájde,  vezme  ju  s  radosťou  na
plecia, 6 a len čo príde domov, zvolá priateľov a susedov a
povie im: „Radujte sa so mnou lebo som našiel ovcu, čo sa
mi stratila.““ (Lk 15,4–6). Podobne Peter: „15 Opustili
priamu cestu a zablúdili, nasledovali cestu Balaama z
Bosoru, ktorý si obľúbil odplatu za neprávosť.“ (2 Pt 2,15).

A teraz sa vžime do tejto situácie. Stojíme tu ako ľudia, ktorí
ešte ráno nevedeli čítať, ani písať – a poobede majú viesť
diplomatické rokovania medzi Iránom a Izraelom a vzájom-
nom odzbrojení! Čo by sme v takejto situácii potrebovali?
Potrebovali by sme ZÁCHRANCU, niekoho, kto by nás v tej
kaši zachránil! O čo viac, keď nás Boh volá na post svojich
synov a dcér, na post svojich vyslancov! Keď nás volá do
sveta, o ktorom ani netušíme, do života, ktorý si na začiatku
nevieme ani predstaviť – okrem vágneho, ale lákavého
vedomia, že je atraktívny a božský…!

V tomto smere sme naozaj absolútne nekompetentní. Sám
Ježiš na to naráža, keď hovorí: „Hovoríme o tom, čo pozná-
me, a svedčíme o tom, čo sme videli, a neprijímate naše
svedectvo. 12 Ak neveríte, keď vám hovorím o pozemských
veciach; akože uveríte, keď vám budem rozprávať o nebes-
kých? 13 Nik nevystúpil do neba, iba ten, čo zostúpil z neba,
Syn človeka.“ (Jn 3,11–13). Biblia potvrdzuje: „18 Boha nikto
nikdy nevidel. Jednorodený Boh, ktorý je v lone Otca, ten
ňom priniesol zvesť.“ (Jn 1,18). Táto ľudská nekompeten-
tnosť je  tak  veľká,  že  Ježiš  musí  dôrazne  povedať:  „Ani sa
nedávajte volať Učiteľmi, lebo len jediný je váš Učiteľ,
Kristus.“ (Mt 23,10). To nie je nejaké obhajovanie „exkluzi-
vity“  zo  strany  Ježiša.  To  je  obyčajné  konštatovanie:  ON
JEDINÝ vie, o čom hovorí a kam vedie cesta, nikto iný.
Preto OKREM NEHO niet nikoho, kto by mohol kompetent-
ne niečo ohlasovať, alebo vyučovať.

Táto nemohúcnosť, nekompetentnosť a neschopnosť človeka
je potom v Biblii zmieňovaná vždy znova a znova:



· „26 Tak aj Duch prichádza na pomoc našej slabosti, lebo
nevieme ani to, za čo sa máme modliť, ako treba; a sám Duch
sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychmi. 27 A ten, ktorý
skúma srdcia, vie, po čom Duch túži: že sa prihovára za
svätých, ako sa páči Bohu.“ (Rim 8,26n)

· „Každý, kto pácha hriech, je otrok. 35 A otrok neostáva v
dome navždy; navždy ostáva syn. 36 Až keď vás Syn vyslobodí,
budete naozaj slobodní.“ (Jn 8,34–36)

· „3 Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a
vezmem  vás  k  sebe,  aby  ste  aj  vy  boli  tam,  kde  som  ja.“ (Jn
14,3)

· „12 Ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to
nezniesli. 13 Keď príde on, Duch pravdy, uvedie vás do plnej
pravdy, lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť, čo
počuje, a zvestuje vám, čo má prísť.“ (Jn 16,12n)

· „12 A preto moji milovaní, ako ste vždy poslúchli, a nielen
v mojej prítomnosti, ale oveľa viac teraz v mojej neprítomnos-
ti, s bázňou a chvením pracujte na svojej spáse. 13 Veď to Boh
pôsobí vo vás, že aj chcete aj konáte, čo sa jemu páči.“ (Flp
2,12n)

· „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.“ (Jn 15,5n)

· „18 A my všetci s odhalenou tvárou hľadíme ako v zrkadle
na Pánovu slávu a Pánov Duch nás premieňa na taký istý,
čoraz slávnejší obraz.“ (2 Kor 3,18)

Možno by sme toho našli aj o hodne viac. Stačí to ale na to,
aby sme si to uvedomili:

BYŤ SPASENÝ znamená byť zbožštený. Nie „vlastniť“
nejaký Raj, v ktorom budeme žiť takí, akí sme. Znamená to
„stať sa“ ako Boh, byť ako On, premeniť sa.

JEDINÝ,  kto  v  nás  môže  túto  premenu  uskutočniť,  je  Ježiš
a  Jeho  Duch.  On  je  naozaj  ZÁCHRANCA,  Spasiteľ –  a  ak
chceme byť spasení, musíme si uznať, že sme hriešnici
a potrebujeme Ježiša, aby nás zachránil pred úplným nezda-
rom na  Ceste  spásy  tým,  že  za  nami  príde,  ujme sa  nás  a  vo
svojom náručí nás odnesie až tam, kde je Trón Jeho Otca.

ŽIADNA vlastná snaha na to nikdy stačiť nebude. Bez prizna-
nia si hriešnosti – čiže zablúdenosti a nekompetentnosti – sa
nikdy nedostaneme ďalej, než na hranicu v zásade dobrého
človeka, nie však Božieho syna, či dcéry.

Platí to aj v oblasti pastorácie: ŽIADNE pastoračné a evanjeli-
začné plány, žiadne inštitúcie, plánovanie, ani štúdium nikdy
nenahradia Ducha Svätého a Božiu moc.

To, čo sa musíme naučiť, je priznanie si vlastnej slabosti.
Priznať si, že sme hriešnici. Prestať sa opierať o seba a o svoje
schopnosti a zásluhy a kvality a oprieť sa konečne o Ježiša
Krista. Konečne sa Mu zveriť. Konečne namiesto toho, aby
sme  to  skúšali  bez  Neho,  začať klásť väčší  dôraz  na  to,  aby
sme boli v Ňom a On v nás.

Musíme sa asi naučiť prestať sa vykrúcať a priznať si to: sme
hriešnici. Sme bezmocní ako malé deti. Pozvanie, ktoré sme
dostali, je nad naše sily. Potrebujeme nie niekoho, kto by
uznal naše kvality, pretože žiadnych niet! Aj keby sme boli
čnostní ako Cato, či Sokrates – čo z toho? Ani najdokonalejší

človek nie je nikdy viac, než človek! Našou ambíciou je ale
byť ako Boh. Byť zbožštení! Ako by sa to dalo vlastnými
silami? To nejde! Ani vo sne.

Potrebujeme záchrancu. Spasiteľa. Potrebujeme niekoho,
komu sa môžeme zveriť, úplne odovzdať a povedať Mu:
„Tak,  O.K.  Ty,  Pane,  si  ten  múdry,  Ty  vieš,  kadiaľ vedie
Cesta, Ty máš Moc premeniť nás – tak nás teda veď!“

To nie je nejaké „ponižujúce podriadenie sa“ otroka svojmu
pánovi.  Je  to  celkom  normálny  vzťah  malého  synčeka
k svojmu veľkému, skúsenému Otcovi. Je to celkom normál-
ny postoj malého negramotného prváčika voči svojmu
veľkému Učiteľovi.

Kým si toto neuvedomíme, nepriznáme, kým takto nepristú-
pime k Ježišovi, ťažko sa na nás uskutoční čo i len niečo
z toho, čo Ježiš sľubuje.

Aká škoda, že dnes je Slovensko plné spravodlivých
a dobrých katolíkov, prebudených charizmatických kresťa-
nov, dobrých a poctivých kňazov, dokonalých a až božsky
neomylných biskupov (o farároch ani nehovorím) – ale len
kde, tu narazíte na skutočného hriešnika, ktorý sa v hlbokom
vedomí svojej krehkosti a neschopnosti zveruje do rúk Ježiša
Krista!

Kresťanský život, myslím, nie je o tom, že ak teraz budeme
dobrí a slušní, tak potom, po smrti, nás Boh ako mávnutím
čarovného prútika premení na úplne iných ľudí. To by bolo
v rozpore s našou slobodou a zvrchovanosťou. Naopak,
podstatou kresťanstva je to, že sa už tu a teraz, v spolupráci
s Bohom a v Božej moci, meníme na Božích synov a dcéry,
stávame sa dokonalí ako Boh – aby sme mohli potom ostať
s Bohom naveky. Presne ako to naznačujú dva výroky
v Biblii: „18 A my všetci s odhalenou tvárou hľadíme ako v
zrkadle na Pánovu slávu a Pánov Duch nás premieňa na taký
istý, čoraz slávnejší obraz.“ (2 Kor 3,18) – ten sme už spo-
mínali – a druhý: „On im povedal: „Usilujte sa vojsť tesnou
bránou, lebo hovorím vám: Mnohí sa budú pokúšať vojsť, a
nebudú môcť. 25 Keď hospodár vstane a zatvorí dvere a vy
zostanete vonku, začnete klopať na dvere a volať: „Pane,
otvor nám!“ A on vám povie: „Ja neviem, odkiaľ ste!“ 26

Vtedy začnete hovoriť: „Jedli sme s tebou a pili, na našich
uliciach si učil.“ 27 Ale on vám povie: „Ja neviem, odkiaľ
ste; odíďte odo mňa všetci, čo pášete neprávosť!“ 28 Tam
bude plač a škrípanie zubami, až uvidíte, že Abrahám, Izák,
Jakub a všetci proroci sú v Božom kráľovstve, a vy ste
vyhodení von.“ (Lk 13,23–28). Bez Ježiša, bez Ducha Sväté-
ho, bez Božej Moci, na tejto Ceste nikdy neuspejeme. Možno
sa kúsok zdokonalíme (ale to sa deje málokedy), ale nezbož-
štíme sa! Naopak – Ján Mária Vianney a zástup jednodu-
chých pustovníkov púšte – a nakoniec aj sami apoštoli, že? –
sú dôkazom toho, že ak sme v Kristovi a Duch Boží nás
napĺňa, potom ani IQ, ani vedomosti, ani doktorské tituly, nič
z toho nehrá podstatnú úlohu. Môžeme oželieť všetko – ale
nie zotrvávanie v Ježišovi a v Jeho Duchu. Nie
o vedomostiach, nie o modlení sa, nie o doktorátoch, nie
o rafinovaných pastoračných programoch, ani o ničom inom
okrem jedného platia Ježišove slová: „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.“ (Jn 15,5n).
Amen.
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