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„Teória hier“, avšak úplne inak – anatómia hry na vojakov – „O nič nejde!“ –  tatkovci po dvadsiatich rokoch
– kedy hra prestáva byť hrou – tvrdý život – Ježišova revolúcia – „Je to len hra!“ – na niečom však predsa zá-

leží – princíp zrodenia jednoty – najlepší, aký môžem byť – jedna vízia sveta, aký by mohol byť – definícia „toho
najlepšieho“ – Nebo a tatkovci – a nakoniec Peklo

Chcete vedieť, čomu sa podobá život človeka? Pozrite sa na
deti, ktoré sa hrajú vonku pod Vašimi oknami! Ich hra môže
byť kľúčom k lepšiemu pochopeniu toho, čím život s Bohom
naozaj je.

Dobrá hra, to je kus divadla, hraného veľmi dobrodružným
spôsobom skupinkou detí (občas aj dospelých), ktoré si
rozumejú, majú sa radi a chcú si užiť hru. Chlapci sa napríklad
hrajú na vojakov, strieľajú po sebe z hračkárskych samopalov
a pištoliek a kričia: „Mišo dole! Mišo dole!“ A Mišo rozhodí
rukami, vystrúha strašnú grimasu, srdcervúco zachroptí
a skotúľa sa dole brehom ako skutočná mŕtvola. Vôbec ho to
však netrápi. Napočíta v duchu do sto, postaví sa a znova
pokračuje v hre. Čím sú divadelné výkony lepšie, tým je
lepšia a vzrušujúcejšia aj hra samotná. Tak ma napadlo – to
len tak pomimo – že možno by bolo dobré, keby sme naprí-
klad aj na skautských táboroch bodovali nielen výsledok hry
(kto vyhral, kto prehral), ale rovnako aj „umelecký dojem“
z  hry,  tú  dramatickú,  divadelnú  časť,  ktorá  vnáša  do  hry  to
podstatné čaro a odlišuje dobrú, vzrušujúcu hru od upotenej
driny, akou je napríklad futbalový zápas medzi dvomi dedi-
nami… To je deliaca čiara medzi obyčajným (nechcem
povedať: bezduchým) zápasom a medzi skutočnou hrou. Ale
to len na okraj. Poďme späť k našej téme!

Hra  je  hrou  dovtedy,  kým  si  deti  jasne  uvedomujú,  že o nič
nejde. Hra skončí – a doma ich čaká otec, mama, súrodenci,
večera, teplé kakao, mäkká posteľ, televízor, počítač, playsta-
tion, hračky,… jednoducho domov. Hra na tom nič nezmení.
Mišo sa vráti domov bez ohľadu na to, či pred chvíľou hral
generála, alebo vojaka, či strieľal za „našich“, alebo za „ne-
priateľov“, či ho „zabili“ raz, alebo päťdesiat krát – nič z toho
nemení nič na fakte, že tam, po skončení hry, ho čaká domov,
krásny, nádherný! Preto Mišo veľmi dobre vie, že na ničom
v hre vlastne skutočne nezáleží. Ba vlastne hej, na čomsi
záleží: aby v hre bol kopec zábavy. Ak sa počas hry len stále
niekto sťažuje a niekto háda a niekto nie je spokojný – to je
otrava. V správnej hre každý hrá svoju rolu, hrá ju čo najlep-
šie, čo najoduševnenejšie, pretože chce, aby hra bola vzrušu-
júca, aby v nej bol kopec zábavy, aby to bolo niečo strhujúce,
krásne, uchvacujúce.

Keď sa chlapci o dvadsať rokov stretnú, už ako starí tatkovci,
sadnú si na terasu, otvoria pivečko – a začnú spomínať na tie
nádherné časy, keď spoločne behali po lúkach s drevenými
flintami, keď zažívali storaké dobrodružstvá… a veľmi jasne
pritom budú cítiť, že práve tam sa medzi nimi zrodilo ono
puto, ktoré ich spája doteraz. Čím úžasnejšie bolo to, čo
prežívali, čím viac vzrušenia a zábavy bolo v hrách, ktoré

hrali, tým pevnejšie puto prepojilo ich srdcia navzájom. A to
je jediné, na čom po dvadsiatich rokoch záleží…

Ak v hre začína o niečo ísť – v tej chvíli to prestáva byť hra.
Ak sa začnú chlapci hádať, kto bude „generálom“ a kto bude
„nepriateľom“ a ak to začnú chápať ako otázku svojej sku-
točnej prestíže – potom sa hra vytratí. Stane sa z nej obyčaj-
ný zápas. Objavia sa hádky, zahrmia nadávky, možno sa
mihnú päste a vytrysknú slzy… Chlapec sa vráti domov
znechutený a otrávený a samotný domov bude poznačený
tým, čo prežil.  Svetlo už nebude tak jasné, ako bolo, večera
nebude chutiť, posteľ bude omínať a televízia nudiť. V srdci
sa zahniezdi temnota a otrávi aj to, čo je skutočné – pretože
skutočnou sa stala hra samotná, čím však sama prestala byť
hrou…

Dospelí ľudia už neprežívajú radosť a vzrušenie z hry. Žijú
v strese, v nervozite, v hneve a frustráciách – pretože to, čo
žijú, už nie je hra, ale skutočný život. Bojujú o skutočné
peniaze, o skutočné majetky, skutočné postavenie, skutočnú
moc, skutočný úspech, skutočné prežitie… a preto bojujú
tvrdo a neľútostne. S ľahkým srdcom obetujú vzťahy pre pár
korún, postavenie na kariérnom rebríčku, alebo aj pre čokoľ-
vek iné. Život nie je hra a už vôbec nie je bezstarostný!

Ježišov príchod do tohto temného a smrteľne vážneho sveta
spôsobil revolúciu. Bolo to, ako keby k chlapcovi, šalejúce-
mu v amoku počas hry, pristúpil starší chalan, pár krát ho
preplieskal po tvári (s citom, ale rázne) a povedal: „Hej, čo to
stváraš? O nič predsa nejde!“

„Ako to, že o nič nejde,“ povedali by sme, „ide predsa
o všetko: o náš život, o peniaze, o domovy, o majetok,
o prácu, o postavenie, o všetko! Ježišu, to sú veci vážne!
Nezľahčuj ich!“

A Ježiš odvetí: „Čerta starého vážne veci! Aký život? Toto
nie je život, toto je len hra! Život ešte len príde! Kam ste
podeli oči? Len sa pozrite!“ – a potom vystrie ruku hore,
k Nebu. A naozaj, zrazu si uvedomíme, že tam je náš skutoč-
ný domov! Tam je náš večný príbytok (Jn 14,2), nádherný
a krásny až k nezneseniu (Zjv 21,9–27). Tam nás čaká
milujúci Otec, naša Nebeská Matka, náš starší brat Ježiš (Jn
14,3) – a celá úchvatná rodina starších i mladších súroden-
cov, krásnych, skvelých, milujúcich (Hebr 12,22). A ani na
tú skvelú večeru a teplé kakao sa nezabudlo (Iz 25,6)J.

A Ježiš pokračuje: „Pozrite sa, o nič nejde! Celý váš život je
len hra! Naozaj! Nič z toho, čo na tomto svete dosiahnete,
alebo nedosiahnete, žiadne zisky ani straty, postavenie ani
zneuctenie, nič z toho nemôže zmeniť ani len vlások, ani



byľku, ani „ň“ na vašom postavení, sláve a dôstojnosti detí
Boha, na tom, že keď vaša pozemská hra skončí a zaznie
záverečné ‚Mišo, dole!‘ vášho života – tak jednoducho vstane-
te a pôjdete domov!“ (porov. 2 Kor 5,1).

Naozaj nezáleží na tom, či sme generáli, alebo vojaci, mana-
žéri, alebo robotníci, či sme hore, alebo dole – nič z toho
nijako neovplyvní náš život v Nebesiach, nič z toho nijako
nemôže zničiť fakt, že náš domov, naša vlasť už je pripravená
v Nebesiach, vyvýšená, skvelá, nedotknuteľná a nezraniteľná
ničím, čo na tomto svete jestvovalo, jestvuje, alebo bude
jestvovať! Ale o niečo však predsa len v tej hre ide. Niečo v
nej môže skutočne zasiahnuť aj náš nebeský Domov, aj našu
dôstojnosť detí Boha. Nemôže síce tieto reality zničiť, ale
môže niečo iné: môže ich od nás navždy oddeliť a nás vyhnať
preč, do tmy a pustatiny.

Naša hra nie je veru nezmyselná, ani zbytočná. Má zmysel.
Týmto zmyslom je jednota. Sme neznámi ľudia – a Boh chce,
aby sa z nás stala skutočná rodina, plná lásky a jednoty. Sám
Ježiš sa modlí: „Svätý Otče, zachovaj ich vo svojom mene,
ktoré si ty dal mne, aby boli jedno ako my.“ (Jn 17,11). Lenže
ako môžeme byť jedno, ak sa nepoznáme? Ak medzi nami
nevznikne puto skutočnej a hlbokej lásky a porozumenia?

Putá medzi ľuďmi však nevznikajú len tak, ani jednota.
Nestačí sedieť, pozerať sa jeden na druhého a klábosiť
o počasí, o politike, o futbale, o daniach a podobne. Jednota sa
rodí inak: zo spoločnej skúsenosti.

Preto je tu hra s menom „Pozemský život“. Jej cieľom je, aby
sme počas nej navzájom vytvorili rodinu, plnú lásky. Nezáleží
na tom, či v tejto hre budeme vojakmi, alebo generálmi. Záleží
len na tom, s akým umením dokážeme zahrať svoju rolu
v obrovskom dobrodružstve Hry. Preto Pavol hovorí: „Nech
každý zostane v tom stave, v ktorom bol povolaný. Bol si
povolaný ako otrok? Nerob si z toho starosti. Ale ak by si sa aj
mohol stať slobodným, radšej to využi. Lebo kto je povolaný v
Pánovi ako otrok, je Pánov oslobodenec. Podobne kto je
povolaný ako slobodný, je Kristov služobník.“  (1  Kor  7,2  –
22).  Dôležité  je,  aby pán bol  tým najlepším pánom,  akého si
len možno predstaviť a tak majstrovsky odohral svoju rolu
v Hre. A rovnako aby otrok bol tým najlepším otrokom, akého
si len vôbec možno predstaviť a tak rovnako majstrovky
odohral svoju rolu vo veľkej Hre. Aby riaditeľ bol tým najlep-
ším riaditeľom, zamestnávateľ najlepším zamestnávateľom,
robotník najlepším možným robotníkom, futbalista najlepším
možným futbalistom… každý aby najlepšie, ako dokáže, hral
svoju rolu na svojom mieste vo Veľkom príbehu pozemského

života! Nie nadarmo mystici a učitelia duchovného života
neustále zdôrazňovali zásadu, podľa ktorej kresťan je človek,
ktorý si vždy volí to, čo je lepšie a dokonalejšie. Nakoniec,
nehovorí sám  Ježiš: „Vy teda buďte dokonalí, ako je dokona-
lý váš nebeský Otec,“ (Mt 5,48)?

Mimochodom, viete si predstaviť, aký by svet bol, keby sa
v ňom riaditeľ snažil byť tým najlepším riaditeľom, majiteľ
tým najlepším majiteľom, robotníci tými najlepšími robot-
níkmi, žiaci a študenti tými najlepšími študentmi, vláda tou
najlepšou a najzodpovednejšou možnou vládou,…? Raj na
zemi, že?

Čo ale presne znamená to „najlepší“?

Evanjeliá  dávajú  jasnú  odpoveď.  Je  to  to,  čo  slúži  cieľu
a tým je „jednota lásky“. Inými slovami: katolicizmus v tom
zmysle, v akom raní kresťania toto slovo vybrali
a zadefinovali a ako ho dodnes chápe Katolícka cirkev. Teda
svet, v ktorom „už niet Žida ani Gréka, niet otroka ani
slobodného, niet muža a ženy, lebo vy všetci ste jeden v
Kristovi Ježišovi,“ (Gal 3,28). Svet, v ktorom všetci tvoria
jednotu, všetci spoločne pracujú na jednom veľkom
a úchvatnom diele, všetci spoločne hrajú túto veľkú, vzrušu-
júcu a fascinujúcu hru.

Bez Krista sa to nedá. Bez Krista sa totiž Nebo stráca – a my
začíname Hru považovať za realitu, kulisy za svoj skutočný
domov a vlasť, rekvizity za bohatstvo, role za skutočné
postavenie – a namiesto hry nastupuje tvrdý boj, zápasenie,
zabíjanie, ubližovanie si – ako vraví Biblia: „Ale ak sa medzi
sebou hryziete a žeriete, dajte si pozor, aby ste sa navzájom
neponičili. Hovorím však: Žite duchovne a nebudete spĺňať
žiadosti tela,“ (Gal 5,15n).

A Nebo? Nebo je ako ono posedenie starých tatkovcov. Je to
veľké a slávne zhromaždenie v Kristovi, v ktorom všetci –
zjednotení Láskou Boha a spoločnou skúsenosťou – spoločne
pokyvujeme hlavami a spomíname: „Ty, človeče, ale to, čo
sme tam dole prežívali – tak to teda niečo bolo! To bola
zábava, to bola radosť, s ktorou sme to všetko spolu uskutoč-
ňovali, čo?“ Hovorím to obrazne, samozrejme – ale princíp
je v tomto smere rovnaký: spoločná skúsenosť, rastúca
náklonnosť, láska, jednota – a vďaka tomu schopnosť preží-
vať Nebo, ktoré je rodinou jednoty a lásky!

A rovnako Peklo je miesto, kde si ľudia prinášajú namiesto
lásky sebectvo, namiesto jednoty horkosť a nepriateľstvo,
namiesto radosti pocit krivdy… preto je Peklo peklom!
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