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Dôležitá podmienka – hoi ptochoi – naozaj je ideálom núdza? – duchovní žobráci – modelový Jób – prirodzený
Starého zákona – presahujúce Kráľovstvo – tragédia farizejov – tragédia zákonníkov – opakujúca sa tragédia –

chudobní v duchu – duchovné snobstvo

„Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľov-
stvo,“ (Mt 5,3). Jedno z blahoslavenstiev, ktoré iste patrí
medzi tie ťažšie pochopiteľné. Pritom Ježiš onú „chudobu
v duchu“ nepochybne považoval za niečo podstatné, inak
by sa k nej neviazal prísľub, ktorý zároveň podmieňuje:
vlastnenie Božieho Kráľovstva.

Čo teda znamená byť chudobným v duchu? V pôvodine
znie veta takto: Makarioi hoi ptochoi tó pneumati hoti auton
estin basileia ton uranon. Kľúčové slovo je ptochos.
V preklade toto slová znamená byť chudobným, ale
v zmysle až chudákom, žobrákom, niekým, kto žije v
skutočnej núdzi a nedostatku. Biblia používa toto slovo
v súvislosti s tými, ktorým sa má rozdávať almužna (Mk 10,21
– rada bohatému mladíkovi rozdať majetok chudobným; Lk
14,13 o pozvaní na večeru žobrákov, mrzákov a podobne; Lk
14,21 v podobenstve o večeri, kde sluhovia majú priviesť
z krížnych ciest žobrákov, mrzákov a slepcov; Lk 16,20
o Lazárovi v známom podobenstve). Ptochos teda nie je
človek, ktorý žije v „evanjeliovej chudobe“, čiže nelipne na
majetku  a  má  len  to,  čo  nevyhnutne  potrebuje  na  svoj  život
a svoju prácu, ako to neskôr zadefinovali cirkevní otcovia. Je
to človek, ktorý žije v skutočnej núdzi, ktorý nemá ani to, čo
k svojmu životu skutočne potrebuje a je tak odkázaný na
pomoc, milosrdenstvo a almužnu ostatných.

Aj keď Lukáš v paralelnom texte hovorí iba sucho „Makarioi
hoi ptochoi, hoti hymetera estin hé basileia tú theu“ – „Blaho-
slavení chudobní, lebo vaše je Božie kráľovstvo“ (Lk 6,20),
ťažko predpokladať, že by život v materiálnej núdzi a
nedostatku bol ideálom a podmienkou k spáse. Skôr je
možné, že Lukáš používa túto jednoduchú formuláciu preto,
lebo jej význam – spresnený matúšovským „v duchu“ – vari
považuje pre čitateľa z radov kresťanov za zjavný a jasný.
Dôvody sú na to dva.

Prvým je almužna. Almužnu nerozdávajú žobráci, ale ľudia,
ktorí majú niečo navyše, tým, ktorí nemajú ani to potrebné
a teda žijú v núdzi – čiže oným „ptochoi“. Hovorí o tom jasne
Pavol, keď na margo zbierky pre chudobných v Jeruzaleme
píše: „Veď nejde o to, aby sa iným poľahčilo a vám priťažilo,
ale o isté vyrovnanie. Teraz váš prebytok im pomôže v nedos-
tatku, aby zasa ich prebytok pomohol v nedostatku vám; a tak
sa to vyrovná, ako je napísané: "Kto mal mnoho, nemal
prebytok, a kto málo, nemal nedostatok."“ (2 Kor 8,13–15).
Ak by týmito žobrákmi mali byť všeobecne všetci kresťania,
potom by sme v Biblii skôr očakávali inštrukcie o tom, ako
almužnu prijímať, nie dávať. Nehovoriac o tom, že dávania
almužny, ktorým sa vlastne tento stav núdze odstraňuje, by

potom bolo neproduktívne, pretože by sme ním vlastne
bránili v kresťanskej dokonalosti, ktorá spočíva práve v tej
núdzi…

Druhým dôvodom je fakt, že v takejto núdzi nežil ani sám
Ježiš a jeho apoštoli. Ježiš žije v chudobe a jednoduchosti,
ktorú si sám vyvolil, ale nie v hladovaní a v krajnom nedos-
tatku. Na rozdiel od budhistických mníchov Ježiš netrávi
časť svojho času žobraním. Naopak, Písmo naznačuje, že je
to Ježiš a Jeho učeníci, ktorí podľa možností sami almužnu
a pomoc biednym poskytujú (porov. Jn 13,29). Podobne ani
apoštoli nehlásali takúto extrémnu chudobu, ani k nej nevied-
li, naopak, ideálom bolo to, čo vraví Písmo: „Veď medzi nimi
nebolo núdzneho, lebo všetci, čo mali polia alebo domy,
predávali ich, a čo za ne utŕžili, prinášali  a kládli apoštolom
k nohám, a rozdeľovalo sa každému podľa toho, kto ako
potreboval.“  (Sk  4,34n).  Zmyslom  nie  je,  aby  všetci  žili
v núdzi a nedostatku, naopak, zmyslom je, aby medzi nimi
„nebolo núdzneho“.

Čoho sa teda dotýka oná výzva byť „chudobným v duchu“?
Text naznačuje, že sa týka skôr stavu „odkázanosti“ a
„nedostatočnosti“ v oblasti duchovnej.  Aj  keď sa  niekedy
ironicky na tieto slová naráža prekladom „duševne chudob-
ní“, Ježiš nehovorí o nejakej hlúposti, či duševnej úbohosti.
Hovorí jednoducho o stave odkázanosti na rovine ducha.
Možno lepšie nám tento stav odhalia iné miesta v Biblii, kde
Ježiš hovorí: „Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si
tieto  veci  skryl  pred  múdrymi  a  rozumnými  a  zjavil  si  ich
maličkým.“  (Mt  11,25),  alebo:  „Veru, hovorím vám: Ak sa
neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete do nebeského
kráľovstva.“ (Mt 18,3), „Každý, kto sa povyšuje, bude poní-
žený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.“ (Lk 18,14). Ak by
sme hľadali starozákonný model takéhoto človeka, mohli by
sme  si  spomenúť na  Jóba  –  nie  v  jeho  biede  a  chorobe,  ale
v jeho záverečnom postoji k Bohu, keď priznáva: „Nuž dobre
viem ja, že ty všetko urobíš, nijaký tvoj zámer nemožno
prekaziť.  Hovoril som, lenže neuvážil som tie divy, čo
chápať ver' som nemohol. Vypočuj ma, prosím, budem
hovoriť, budem sa ťa pýtať a ty pouč mňa. Len z počutia som
teba dosiaľ poznával, lež moje oko teraz ťa už uzrelo. Tak
korím sa už, budem robiť pokánie a (posypem sa) prachom,
taktiež popolom.“ (Job 42,2–6).

Starý zákon mal za cieľ spokojný život na zemi. Nikdy
neprisľuboval večnosť, veď Písmo vraví, že „zo skutkov
podľa zákona nebude pred ním (Bohom) ospravedlnený
nijaký človek.“ (Rim 3,20). Prísľub Starého zákona znel:
„Kráčajte po takej ceste, akú vám vyznačil Pán, váš Boh, aby



ste mohli žiť a aby vám bolo dobre, aby sa predĺžili vaše dni v
krajine, ktorú budete vlastniť.“ (Dt 5,33). Nebolo v tom nič
nadprirodzené, podobné morálne zásady, aké Boh odovzdal
Izraelu, dokázali vymyslieť Sokrates s Platónom, na východe
Budha… Boli zrozumiteľné a pochopiteľné. Je predsa zjavné
každému človekovi, že v spoločnosti, kde vládne dôvera,
spravodlivosť, kde niet vrážd, ani krádeže, ale ctí sa pravda, sa
musí žiť ľuďom dobre a dlho!

Božie kráľovstvo však spočíva v niečom, čo človeka a svet
presahuje. Spočíva v zbožštení. Spočíva v novom živote,
ktorý je nebeský a odvíja sa v Nebi, ktoré je našou novou
vlasťou (porov. Flp 3,20). V tej chvíli sa začínajú napĺňať
slová, ktoré hovorí Baruch: „Ktože vystúpil do neba a vzal si
ju a zniesol ju dole z oblakov? Kto sa preplavil cez more a
našiel ju a doniesol ju za rýdze zlato? Niet (toho), kto by
poznal jej cesty, ani kto by objavil jej chodníky.“ (Bar 3,29–
31). Ako vraví neskôr Pavol: „Veď kto poznal Pánovo zmýš-
ľanie? Alebo kto bol jeho radcom?“ (Rim 11,34). V tejto
oblasti tápeme, sme ako slepci, ako ľudia, ktorí sa náhle
ocitnú v neznámej krajine. Pred nami je cesta, ktorou sme
nikdy nekráčali, cieľ, na ktorý sme nikdy nedovideli. Jedinou
výnimkou je Ježiš, o ktorom Ján hovorí: „Kto prichádza
zhora, je nad všetkých. Kto je zo zeme, patrí zemi a hovorí
pozemsky. Kto prichádza z neba, je nad všetkých a svedčí o
tom, čo videl a počul, ale nik neprijíma jeho svedectvo.“ (Jn
3,31n).

V tom spočívala tragédia FARIZEJOV. V Starom Zákone
bolo vskutku možné povedať: „Za moju spravodlivosť ma Pán
odmení,  za  to,  že  moje  ruky  sú  čisté,   lebo  som  kráčal  po
cestách Pánových a od svojho Boha som neodstúpil bezbožne.
Pred očami som mal všetky jeho príkazy a jeho zákony som
neodvrhol. S ním som bol bez úhony a uchránil som sa zloči-
nu. Za moju spravodlivosť ma Pán odmenil, lebo videl, že
moje ruky sú čisté.“ (Ž 18,21–25). Nakoniec aj Pavol hovorí,
že on sám osobne „čo do spravodlivosti, ktorá je v zákone, žil
som bezúhonne.“ (Flp 3,6). Ale na spásu, na zbožštenie to
nestačí. Ak by sa niekto z nás chcel stať prezidentom, nestači-
lo by mu byť len „dobrým a bezúhonným“. Podobne na Božie
synovstvo nestačí spĺňať požiadavky zákona. Ako vraví Ježiš:
„Keď urobíte všetko, čo sa vám prikázalo, povedzte: “Sme
neužitoční sluhovia; urobili sme, čo sme boli povinní uro-
biť.”“ (Lk 17,10). Ak by farizeji dokázali tento fakt uznať,
mohli by byť spasení. Oni ho ale neuznali. Trvali na tom, že
nepotrebujú obrátenie, nepotrebujú zmenu, sú predsa dobrí,
perfektní, dokonalí! Preto Ježiš konštatuje: „Keby ste boli
slepí, nemali by ste hriech. Vy však hovoríte: “Vidíme.” A tak
váš hriech ostáva.“ (Jn 9,41).

V tom spočívala tragédia ZÁKONNÍKOV. O Mojžišovom
Zákone naozaj platilo: „Veľmi  blízko  sú  tie  slová;  (sú)  v
tvojich ústach, v tvojom srdci, aby si ich uskutočnil.“ (Dt
30,14). Bolo možné, aby tento Zákon pochopil a vyučoval
človek. Ale kto z ľudí môže vyučovať Božím cestám? „Veď
kto poznal Pánovo zmýšľanie, aby ho poúčal?“ (1 Kor 2,16).
A Biblia odpovedá: „Nik nepozná Syna, iba Otec, ani Otca
nepozná nik, iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť.“
(Mt 11,27). Preto Ježiš hovorí: „Ani sa nedávajte volať Uči-
teľmi, lebo len jediný je váš Učiteľ, Kristus.“ (Mt 23,10).
Zákonníci to ale nepripustili. Oni sú predsa tí múdri. Oni sú tí,
ktorí toto všetko poznajú! Oni sú učitelia! Nepotrebujú sa učiť
žiadne nové veci! Sami všetkému rozumejú. A tak ostávajú…

ponechaní…

Dnes sa tragédia farizejov opakuje v osudoch kresťanov,
ktorí sú presvedčení, že sú „dobrí veriaci“, ktorí si „všetko
plnia“, „do kostola chodia, modliť sa modlia, nezabíjajú,
nekradnú, nehrešia“ a dodržiavajú Desatoro. Ani na okamih
nepripustia, že na zbožštenie a spásu to nestačí – napriek
varovaniu Biblie, varovaniu Cirkvi, napriek jasným zname-
niam toho, že s ich kresťanstvom nie je čosi vážne
v poriadku…

Opakuje sa aj tragédia zákonníkov – na osudoch kňazov
a teológov, ktorí sú tak plní svojich teórií a názorov
a predstáv, že nemajú kedy počúvať Krista Učiteľa ani Jeho
Ducha – naopak, s obrovským sebavedomým „demytologi-
zujú“ toho „smiešneho Krista“ Evanjelií a odhaľujú namiesto
neho akúsi divnú postavičku, zaviatu nánosom posvätných
blábolov…

Podľa Ježiša ani jedni, ani druhí nezdedia Kráľovstvo.
To  patrí  iba  synom  a  dcéram  Boha,  tým,  ktorí  „nasledujú
Baránka, kamkoľvek ide.“ (Zjv 14,4) ako svojho Vodcu
a Učiteľa.

To však dokážu len tí, ktorí sú „chudobní v duchu“. Ktorí
pokorne priznávajú svoju bezmocnosť, slabosť
a nevedomosť. Ktorí sú ako deti. Ktorí dokážu svoje vnútro
vyprázdniť pre Krista a nechať sa odznova poučiť. Už Pavol
si všimol, že „tu niet veľa múdrych podľa tela ani veľa
mocných, ani veľa urodzených.“ (1 Kor 1,26). V ďalších
stáročiach sa potom znova a znova potvrdzovalo, že mnoho-
krát predbehli na ceste spásy a mystiky jednoduchí a pokorní
ľudia, často nevzdelaní, tých, ktorí mali vzdelanie
i vedomosti, ale ich duchovná pýcha a namyslenosť im
zabránila nechať sa poučiť od Krista…

Byť „chudobný v duchu“ znamená mať v sebe pokoru
a vedomie vlastnej slabosti a nevedomosti.  „Hovoríme o
tom, čo poznáme, a svedčíme o tom, čo sme videli,“ (Jn 3,11),
ale cestu zbožštenia sme nespoznali, ani nikdy nevideli.
V tejto oblasti sme ako malé deti. Potrebujeme niekoho, kto
nás poučí, kto nás vezme za ruku a povedie „slepých cestou,
čo nepoznajú, po im neznámych chodníkoch,“ (Iz 42,16) –
a tým je Kristus, jediný Učiteľ!

Znamená to mať v sebe aj odvahu stať sa znova týmto
malým dieťaťom, nesamostatným, hlúpučkým, núdznym
a odkázaným na pomoc –  na  pomoc staršieho brata  Ježiša
Krista! Priznať si svoju situáciu a mať odvahu „stať sa“ tým,
čím aj tak sme: hoi ptochoi, žobráci a bezmocní vo svete
Ducha, avšak ako takí nesení Božou Pravicou!

Opakom tejto „chudoby v duchu“ je duchovné snobstvo,
duchovná namyslenosť,  postoj,  na ktorý naráža Pavol, keď
vraví: „Chcú byť učiteľmi zákona, a nerozumejú ani tomu, čo
hovoria, ani tomu, čo tvrdia.“ (1 Tim 1,7). Veľmi rýchlo pri
tom totiž zabudneme, že v prvom rade sme aj sami iba
učeníci Ježiša Krista. A ak na toto zabudneme a začneme
namiesto počúvania Ježiša Krista rozvíjať svoje vlastné
ohromujúce a skvelé teórie a nápady a predstavy
a myšlienky… a začneme hovoriť ono magické „podľa
mňa…“ – je s nami AMEN!
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