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Smädní po spravodlivosti a čistí srdcom – Jánovo volanie ku spravodlivosti – ovocie spravodlivosti – prichádza 
Ježiš – nie domov, ale na púšť – otázka čistého srdca – cesta očisťovania – asketické obrátenie – púšť – dve 

zmluvy vedľa seba –  rozšírenie srdca – prechod od Jána k Ježišovi – očisťovanie motívov – na konci je videnie 
Boha 

Myslím si, že dve nasledujúce blahoslavenstvá spolu súvisia: 
„Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú 
nasýtení,“ (Mt 5,6) a „Blahoslavení čistého srdca, lebo oni 
uvidia Boha,“ (Mt 5,8). A prv, než začneme, predstavme si 
malú situáciu: 

Na brehu Jordánu stojí Ján Krstiteľ a volá k pokániu. 
Jeho volanie je volaním ku spravodlivosti. Spravodlivosť – to 
znamená presne to, čo hovorí neskôr o sebe apoštol Pavol: „o 
do spravodlivosti, ktorá je v zákone, žil som bezúhonne,“ (Flp 
3,6). Ján Krstiteľ ju charakterizuje slovami: „Kto má dvoje 
šiat, nech dá tomu, čo nemá nijaké, a kto má jedlo, nech urobí 
podobne! … Nevymáhajte viac, ako vám určili … Nikoho 
netrápte, nikomu nekrivdite a buďte spokojní so svojím žol-
dom!“ (Lk 3,11.13n). Je to volanie k tomu, čo bolo vlastné 
Zákonu. Presne podľa tohto kritéria sú posudzovaní a za 
spravodlivých označovaní Jozef z Arimatey (Lk 23,50), 
stotník Kornélius (Sk 10,22), Jozef (Mt 1,19) i sám Ján Krsti-
teľ (Mk 6,20). Jánova výzva – adresovaná výslovne na hriech 
náklonnejším skupinám obyvateľstva, ako sú žoldnieri 
a colníci – bola presne o tomto: zanechať zlo a hriech a konať 
podľa Pánovho Zákona. Ľudia, ktorí túto výzvu prijali, sa 
rozhodli pre spravodlivosť zo zákona (Rim 10,5). Prijali 
krst vodou na znak tohto svojho rozhodnutia, na znak 
obmytia sa z nespravodlivosti – a potom sa vrátili späť, do 
svojich domovov. Čo ich čakalo?  

Mojžiš hovorí: „Zachovávajte moje ustanovenia a moje 
príkazy! Kto ich bude plniť, bude z nich žiť.“ (Lv 18,5). Alebo 
– slovami Ježiša – „budú nasýtení“. Ešte nehovorí o „videní 
Boha“. Hovorí len o nasýtení – a v tejto chvíli ho môžeme 
naozaj chápať v tej rovine skôr pozemskej, než nebeskej. 
Nakoniec, Ježiš používal slovo „spravodlivý“ pre posluchá-
čov, ktorí vnímali jeho význam striktne v hraniciach Mojži-
šovho zákona – a my vieme, že „zo skutkov podľa zákona 
nebude pred ním ospravedlnený nijaký človek,“ (Rim 3,20). 
Vízia zákonníckej spravodlivosti nemôže viesť ku spáse 
a Božiemu životu. Ježiš to hovorí jasne: „Ak vaša spravodli-
vosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov, 
nevojdete do nebeského kráľovstva,“ (Mt 5,20). Prisľúbenie 
zákona je jasné: „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), 
alebo inde: „Nuž, počúvaj, Izrael, a dávaj pozor, aby si robil 
to, čo ti prikázal Pán, aby ti bolo dobre a aby ste sa veľmi 
rozmnožili -, lebo Pán, tvoj Boh, prisľúbil tvojim otcom 
krajinu, ktorá oplýva mliekom a medom,“ (Dt 6,3). Nebo to 

ale stále nie je… 

Teraz však k Jánovi prichádza Ježiš. Je spravodlivý, 
skutočne – a preto sa ho Ján zdráha pokrstiť. Nakoniec tak 
ale urobí – a po krste, po tom, čo na Ježiša zastúpil Duch 
a z Neba zaznel Hlas Otca, robí Ježiš čosi nezvyčajné: 
Nevracia sa domov, ako všetci ostatní. Namiesto toho 
pokračuje ďalej. Čítame: „Potom Duch vyviedol Ježiša na 
púšť, aby ho diabol pokúšal,“ (Mt 4,1). Prečo práve púšť?  

Odpoveďou je blahoslavenstvo s veľkým prísľubom: „Bla-
hoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha,“ (Mt 5,8). Nie 
je možné vlastniť Krá ľovstvo a uvidieť Boha (ako o tom 
vraví Zjavenie v 21,33) bez toho, aby naše srdce bolo čisté. 
To znamená: očistené, pretože ako hovorí Ježiš: „Znútra, z 
ľudského srdca, vychádzajú zlé myšlienky, smilstvá, krádeže, 
vraždy, cudzoložstvá, chamtivosť, zlomyseľnosť, klamstvo, 
necudnosť, závisť, rúhanie, pýcha, hlúposť. Všetky tieto zlá 
vychádzajú znútra a poškvrňujú človeka,“ (Mk 7,21–23).  

Z tohto pohľadu je podstatou kresťanstva očisťovanie, 
uzdravovanie, oslobodzovanie a zdokonaľovanie človeka 
– kresťana. V priebehu stáročí naši predkovia na základe 
skúseností života s Bohom načrtli základné etapy tejto 
cesty očisťovania a zdokonaľovania. 

1. Prvým krokom je obrátenie od bezbožnosti – alebo 
náboženskej ľahostajnosti a formálnosti – k Bohu. Je to 
ono prvé stretnutie sa s Bohom ako s niekým skutočným, 
živým. Sprievodným znakom je modlitba chvály, oslava, 
nadšenie pre Boha. Ale toto ešte stále nie je kresťanstvo. Nie 
je to ešte viac, než keď zástupy spievali Kristovi „hosanna“ 
pri jeho vstupe do Jeruzalema (Mk 11,9n). Zástupy velebili 
a oslavovali Krista – ale napriek tomu neboli ešte Jeho 
učeníkmi a mnohí z nich Ho už zakrátko s rovnako ľahkým 
srdcom zradili… Obávam sa, že mnohí z tzv. obrátených, či 
prebudených kresťanov ostávajú len na tejto rovine, nadšení 
Bohom, ale bez skutočného rozhodnutia nasledovať Ho 
a nastúpiť cestu kresťanstva. 

2. Druhým krokom a bránou ku kresťanstvu je až to, čo 
otcovia nazývali „asketické obrátenie“. Ním sa začína 
očisťovanie srdca. Ide hlavne o očistenie od hriechu a zla, od 
nespravodlivosti – a v tomto sa táto etapa dosť prekrýva 
s tým, k čomu volal Ján Krstiteľ. Obsahuje však aj čosi 
naviac. Kresťanstvo je totiž volaním do novej vlasti, ktorá je 
v Nebi (porov. Flp 3,20). Ako správni vysťahovalci zo zeme 
do Neba musíme mať v sebe ochotu zanechať všetko to, čo 
tu máme, opustiť všetko a vybrať sa na cestu. Preto Ježiš 



hovorí: „Tak ani jeden z vás, ak sa nezriekne všetkého, čo má, 
nemôže byť mojím učeníkom,“ (Lk 14,33). Je dôležité skonco-
vať s hriechom a každým zlom. V tomto smere Ján Krstiteľ 
naozaj pripravil cestu Ježišovi, cestu, po ktorej sa spravodliví 
môžu vybrať za dokonalosťou a svätosťou. Ale rovnako je 
dôležité skoncovať aj s každou závislosťou na veciach tohto 
sveta, aby sme sa tak – slobodní – mohli vydať za Kristom 
ako Jeho učeníci.  

Preto sa kresťania radi uchyľovali v tomto štádiu na púšť. 
Chudoba, pôst, samota, ticho a mlčanie,… všetko toto pôsobí 
ako úžasná práčka našej duše a našej mysle. Na povrch vy-
chádza všetko to zlo, ktoré je v našom srdci (porov. Mk 7,21–
23) a v sile Božej milosti a Božieho Ducha môže byť táto 
háveď zničená planúcim Dychom Boha. 

Ešte jedno vysvetlenie: U ľudí, ktorí sú v tejto etape, sa 
spĺňa prísľub Mojžišovej Zmluvy. Priznám sa, že som dlho 
nechápal, prečo na jednej strane mnohí ľudia naozaj nežijú 
podľa Krista, zotrvávajú na úrovni Starého Zákona – a na 
druhej strane majú veľkú skúsenosť Božej pomoci v ich 
vlastných životoch. A pritom odpoveď je jednoduchá: Kto 
splní Mojžišov Zákon, dostane ovocie Mojžišovho Zákona. 
Taká je Zmluva zo Sinaja: dodržiavaj Desatoro, plň si nábo-
ženské povinnosti, obetuj prvotiny (desiatky) – a Boh ťa 
požehná, bude ti dobre a prežiješ pekný pozemský život. 
O spáse tu však ale zatiaľ niet ani reči. Naopak, Ježiš hovorí: 
„Mnohí mi v onen deň povedia: “Pane, Pane, či sme neproro-
kovali v tvojom mene? Nevyháňali sme v tvojom mene zlých 
duchov a neurobili sme v tvojom mene veľa zázrakov?” Vtedy 
im vyhlásim: Nikdy som vás nepoznal; odíďte odo mňa vy, čo 
páchate neprávosť!“ “ (Mt 7,22n) – pričom z kontextu je 
jasné, že onou „neprávosťou“ chápe nenasledovanie Evanjelia, 
nie prehrešky proti Mojžišovmu Zákonu. Napriek tomu 
mnoho kresťanov na tejto úrovni ostáva – väčšinou, 
myslím, z nevedomosti. Hlavne u protestantov (a katolíkov 
nimi ovplyvnených) sa tieto vedomosti o pokračujúcej ceste 
neobjavujú… Sú spokojní s tým, že Boh im pomáha, vydávajú 
nadšené svedectvo o tom, ako ich požehnáva, ako vyriešil ich 
problémy a uzdravil ich choroby, radujú sa z chariziem (na 
ktoré kladú často prehnaný dôraz, ako nakoniec už kedysi 
Korinťania) – ale ďalej už nenapredujú. Majú pocit, že už sú 
v cieli, Boh ich predsa zjavne požehnáva, tak čo ešte iné? 

Na spokojný, požehnaný a dlhý život na zemi naozaj stačí 
desatoro, modlitba, desiatky a bohoslužby. Ale na spásu, 
na zbožštenie, je potrebné viac. 

3. Pre pokročilých táto cesta očisťovania a zdokonaľova-
nia pokračuje etapou, ktorá sa nazýva „osvietením“. Jej 
cieľom je „rozšírenie srdca“ – alebo, inými slovami, rozšírenie 
svojej lásky na všetkých ľudí, dokonca aj na nepriateľov. Po 
obrátení sa od bezbožnosti k Bohu a od nespravodlivosti, 
hriechu a závislostí k slobode a spravodlivosti teraz začína 
obrátenie od sebectva, egoizmu a spravodlivej slušnosti 
ku skutočnej láske, skutočnej obetavej láske! V tejto etape sa 

učíme prekonávať svoje sebectvo a učíme sa skutočne 
milovať ľudí okolo nás, milovať ich bez rozdielu a dokonca 
aj za cenu vlastnej námahy, straty, bolesti a utrpenia. Bez 
úspešného zvládnutia predchádzajúcich dvoch etáp by 
sme v tejto etape nemali žiadnu šancu. Hriech, nedostatky 
a samozrejme závislosť na svete a jeho bohatstve by nás stále 
držali ako okovy a bránili by nám nasledovať Krista. Rozde-
liť sa s nadbytkom – to by ešte možno šlo (v praxi však ani 
toto väčšina „kresťanov“ nezvláda…). Ale darovať posledný 
kus chleba niekomu inému, hladovať, aby sa iný najedol, 
obetovať kvôli tomu to, čo máme a podstúpiť nedostatok – 
ako by sme mohli, ak ešte stále milujeme veci tohto sveta 
a sú našim miláčikom? Ale teraz, už značne pretvorení a 
oslobodení Božou milosťou, môžeme začať Boha skutoč-
ne nasledovať ako Jeho učeníci. Vlastne by sme mohli 
povedať, že až tu niekde sa deje ten rozhodujúci prechod 
od kruhu Jánových učeníkov do kruhu Ježišových učení-
kov. Ako vraví Ježiš: „Ale ja vám hovorím: Milujte svojich 
nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú, aby ste 
boli synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach,“ (Mt 5,44n). 
Až rozhodnutie pre takúto všeobjímajúcu, bezvýhradnú 
a bezpodmienečnú lásku nás privádza do „klubu“ synov 
a dcér Boha.  Znova sa vracia smäd po spravodlivosti – ale 
teraz už po novej spravodlivosti, ktorej normou nie je Zákon 
a Desatoro, ale láska a konanie Ježiša Krista. „Napodobňujte 
Boha ako milované deti,“ (Ef 5,1), hovorí o tejto etape Pavol.  

4. Po úspešnom zvládnutí tejto etapy prichádza posledná, 
nazývaná aj etapou zjednotenia sa s Bohom. Jej podstatou 
je dokonalosť. Nezaškodí si pripomenúť slová apoštola 
Pavla: „A keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu a 
keby som obetoval svoje telo, aby som bol slávny, a lásky by 
som nemal, nič by mi to neosožilo,“ (1 Kor 13,3). Pavol 
hovorí, že skutky lásky ešte nemusia byť láskou samotnou. 
Dajú sa konať aj z iných, sebeckejších dôvodov: napríklad 
kvôli spáse a podobne. Až doteraz Boh nechával tieto sebec-
ké motívy na pokoji. Teraz však prišiel čas aj na ne. Táto 
etapa sa volá „zjednotením“ preto, lebo, ako vraví Písmo: 
„Boh je láska; a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh 
ostáva v ňom,“ (1 Jn 4,16). Pre ľudí okolo nás sú dôležité 
skutky lásky, chlieb, darovaný žobrákovi, je rovnakým 
chlebom, či už bol darovaný z lásky, alebo zo zištných 
dôvodov. Ale my nemôžeme byť v Bohu, kým skutočne 
nemilujeme, dokonale a bezchybne! Preto táto posledná 
etapa očisťovania od sebectva, etapa očisťovania našich 
najvnútornejších motívov. Ján z Kríža ju nazýva aj „nocou 
duše“… 

Až na jej konci je naše srdce úplne čisté – a my môžeme 
konečne uvidieť Boha. A to je spása, Nebo, Nový Jeruza-
lem, kde človek viac „nepotrebuje ani slnko, ani mesiac, aby 
mu svietili, lebo ho ožiaruje Božia sláva a jeho lampou je 
Baránok,“ (Zjv 21,23).  

Amen. 

Váš Inky 


