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Beznádejne stratení vo Vesmíre – milosrdné uzatvorenie sa pred realitou? – malý veľký kresťan – vplyv na mod-
litbu – je to na hrane

Narazenie na fakty, o ktorých sme hovorili v predchádzajúcej
úvahe, môže viesť človeka k zhruba dvom možným reakciám:

· Beznádej a zúfalstvo. Uvedomenie si bezvýznamnosti,
ničotnosti a nezmyselnosti celej ľudskej civilizácie je naozaj
drvivé. Načo vlastne človek žije? Žijeme, pracujeme, drieme,
trpíme, zápasíme… prečo? Len aby sme zanikli a rozpadli sa
na prach o niekoľko rokov neskôr, než keby sme sa na všetko
hneď teraz vykašľali? Aký iný zmysel to všetko má? Aj tak
všetko zanikne, všetko sa rozpadne, nič nepretrvá naveky. Vo
svete, v ktorom žijeme, nemá nič, čo konáme a o čo sa usilu-
jeme, pražiaden zmysel a význam. Keby naša civilizácia dnes
zahynula, Vesmír by si niečo tak ničotné a zanedbateľné ani
len nevšimol… Pekne to zhodnotil Bertrand Russell, anglický
filozof, logik, matematik, sociológ, nositeľ Nobelovej ceny za
literatúru, vyznaním ateista: „Človek je produktom príčin,
ktoré nemali schopnosť predvídať cieľ svojho pôsobenia; jeho
pôvod, rozvoj, nádeje i strachy, to, čo miluje a čomu verí, nie
je nič iné, než výsledok náhodného usporiadania atómov.
Žiadne zanietenie ani hrdinstvo, žiadna sila myšlienky či
pocitov nedokáže uchovať život jednotlivca za hrobom; všetky
ľudské činy za celé veky, všetko zanietenie a všetka inšpirácia,
najžiarivejšia múdrosť ľudského génia – to všetko je určené na
zánik... Chrám všetkého, čo ľudstvo dosiahlo, musí byť nevy-
hnutne pochovaný. ... Priestor, kde bude odteraz žiť ľudská
duša, možno pevne vybudovať len v rámci tejto pravdy, iba na
pevnom základe zúfalstva, ktoré sa samo sebe nepoddá.“ Ono
je však naozaj ťažké „nepoddať sa“ tomuto zúfalstvu…

Dá sa to jedine uplatnení druhého spôsobu, ako na svoju
vlastnú ničotnosť reagovať:

· Uzatvorenie sa pred faktami. Človek jednoducho zatvorí
oči pred týmito desivými faktami. Vytvorí si svoj vlastný,
malý a malicherný svet, v ktorom si stanoví nejaké smiešne
kritériá, na základe ktorých by sa mohol považovať za veľké-
ho, dôležitého: peniaze, oblečenie, postava, krása, zručnosť,
„tie správne názory“, kariéra, postavenie, vplyv,… Vo svojej
podstate je to smiešne, asi ako keby sa väzni v koncentračnom
tábore hrali hru „Kto je pánom sveta?“ podľa toho, kto z nich
má viac prúžkov na väzenskom mundúre… Je to trápne, ale
ľuďom to pomáha nejako prežiť tú mizériu menom „život“ –
a tak túto smiešnu hru vo všeobecnosti hrajú…

Tieto postoje sa dosť často prenášajú aj do kresťanstva:

· Alebo sa považujeme za príliš malých, slabých a krehkých
a teda neschopných žiť Evanjelium, či dosiahnuť to, čo nám
Boh ponúka – zbožštenie.

· Alebo sa zase spoliehame na seba. Predstavujeme si, že na
to, aby sme niečo dokázali, musíme „byť na úrovni“. Ak
chceme niečo od Boha „vymodliť“, musíme do toho vkladať

nejaké to úsilie, musíme byť na nejakom zodpovedajúcom
stupni duchovného vývoja, dosiahnuť nejaký stupeň koncen-
trácie, vrúcnosti, precítenosti,… inak to nebude fungovať.

Pravdou ale je, že byť kresťanom znamená byť „malým
veľkým mužom“, resp. ženou.

· Kresťan si môže dovoliť priznať celú svoju ničotnú,
bezvýznamnú malosť a slabosť, pretože jeho hodnota sa už
neodvíja od neho samotného, ale od faktu, že je Bohom
milovaný, že je Bohom prijatý za syna (dcéru) a pozdvihnutý
k účasti na prirodzenosti samotného Boha.

· Odtiaľ zároveň pramení vedomie jeho nesmiernej
veľkosti a hodnoty.  Je  to  asi  podobný  pocit,  ako  keď
v onom vtipe idú slon a blcha po moste a blcha nadšene volá:
„Ale dupoceme!“ Kresťan môže naozaj prežívať niečo
podobné, pretože vstupuje do jednoty s Kristom tak intenzív-
nej  a  hlbokej,  že  sa  stáva  s  Kristom jedno telo!  Je  malý,  ale
patrí  mu  celá  Veľkosť Ježiša  Krista  –  Živého  Boha!  Patrí
Bohu – a preto Boh patrí jemu. Tak znie matematiky darova-
nia sa v láske!

Preto napríklad aj v modlitbe kresťan nespolieha na seba, ale
na  Boha.  Vie,  že  úspech jeho modlitby,  keď za  niečo prosí,
nespočíva v jeho „duchovnej úrovni“ a v „precítenej koncen-
trácii“, či v nejakom stupni „vrúcnosti“ modlitby. Spočíva
v Bohu. Dôveruje Mu. Je v Ňom a vie, že stačí  Otecka (fúú,
kto môže takto osloviť Desivého Boha?) jednoducho popro-
siť a úplne to stačí. Nehovorí to Ježiš dostatočne jasne? „Je
medzi vami človek, čo by podal synovi kameň, keď ho prosí o
chlieb? Alebo keby pýtal rybu, čo by mu dal hada? Keď teda
vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo
skôr dá váš Otec, ktorý je na nebesiach, dobré veci tým, čo
ho prosia.“  (Mt  7,9–11)  Presne  tak  to  urobil  Peter
v notoricky známom príbehu: „Práve prinášali istého muža,
ktorý bol od narodenia chromý. Denne ho kládli k chrámovej
bráne, ktorá sa volá Krásna, aby si pýtal almužnu od tých, čo
vchádzali do chrámu. Keď videl vchádzať do chrámu Petra a
Jána, prosil, aby mu dali almužnu. Peter sa naň s Jánom
zahľadel a povedal: "Pozri sa na nás!" On sa na nich pozrel
a čakal, že od nich niečo dostane. Ale Peter povedal:
"Striebro a zlato nemám, ale čo mám, to ti dám: V mene
Ježiša Krista Nazaretského vstaň a choď!" Chytil ho za
pravú ruku a zodvihol ho. Vtom mu spevneli nohy a členky,
vyskočil, postavil sa a chodil. Vošiel s nimi do chrámu,
chodil, vyskakoval a chválil Boha.“ (Sk 3,2–8).

Z tohto pohľadu duchovný život je napĺňaním slov Jána
Krstiteľa „On musí rásť a mňa musí ubúdať.“ (Jn 3,30).
Človeka sa z „nafúknutého stavu“, v ktorom bol pred obráte-
ním, pomaly vracia späť do svojho pravého a prirodzeného
stavu, ktorým je malosť. A súčasne stále viac a viac vrastá do



Krista a čím je menší, tým viac ho napĺňa a preniká Kristova
veľkosť. Ako na inom mieste hovorí Pavol: „Preto som tri
razy prosil Pána, aby odstúpil odo mňa, ale on mi povedal:
"Stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabo-
sti." A tak sa budem radšej chváliť svojimi slabosťami, aby vo
mne prebývala Kristova sila. Preto mám záľubu v slabostiach,
v potupe, v núdzi, v prenasledovaní a v úzkostiach pre Krista;
lebo keď som slabý, vtedy som silný.“ (2 Kor 12,8–1). Mlčanie
počas kontemplatívnej modlitby je z tohto hľadiska nástrojom
„zabíjania“ nášho nafúknutého neprirodzeného a nabubralého
ega. Mlčanie presne zodpovedá tomu, čím naozaj sme: ničím.
Práve preto však vytvára priestor, ktorý napĺňa Boh a skrze
túto jednotu sa človek z ničoho stáva niekým, vo svojej
malosti sa skrze Krista a v Kristovi stáva veľkým. Znova to
vystihuje Pavol, keď píše: „…ešte sa aj chválime Bohom skrze
nášho Pána Ježiša Krista, skrze ktorého sme teraz obsiahli
zmierenie.” (Rim 5,11).

Je to umenie. Umenie byť súčasne veľkým i malým.
Malým i veľkým. Je to jedinečný pocit identity, hlboko
pravdivý a vlastný len a jedine kresťanom. Bez Ježiša
Krista totiž naozaj nie je možné žiť túto realitu. Je to akoby
pohyb na ostrí noža – a bez zakotvenia v Kristovi rýchlo
skĺzneme do niektorej krajnosti: Alebo sa začneme nafuko-
vať a vytvárať si nejaký pocit hodnoty a veľkosti mimo Boha
– a je jedno, či to robíme otvorene bez Boha, alebo pod
pláštikom zbožnosti a nejakej „duchovnej úrovne“, na ktorej
vraj sme. Alebo, druhá možnosť, prepadneme zúfalstvu,
beznádeji,… a možno to budeme zaháňať jedením, pitím,
žúrmi, adrenalínom, možno alkoholom, mariškou, alebo
niečím tvrdším…

Avšak s Kristom a v Kristovi je život naozaj nádherný!
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