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Spravodlivosť verzus milosrdenstvo? – zabudnuté odpustenie – podobenstvo – dva nároky – dilema svetskej
spravodlivosti – odpustenie všetko mení – účel odpustenia – nedovtipný sluha – hľadanie spôsobov – v praxi

medzi človekom a Bohom – milosrdenstvo nie je ani slabosť, ani mäkkosť – svedectvá z Písma – v praxi to zna-
mená… – „odpustiť Bohu“ – kresťanská verzus svetská spravodlivosť

Na počiatku tejto úvahy stála iná úvaha, prednesená na kňaz-
skej rekolekcii v Badíne. V diskusii, ktorá nasledovala, mys-
lím, zazneli tri dôležité veci. Po prvé, občas stále zaznela
ozvena presvedčenia, že milosrdenstvo a spravodlivosť sú
dve, proti sebe stojace alternatívy, medzi ktorými sa musíme
rozhodovať. Po druhé zaznela pekná myšlienka, že byť spra-
vodlivým znamená chcieť pre druhého to, čo pre neho chce
Boh. A to tretie vlastne ani nezaznelo, hoci, myslím si, je pre
pochopenie vzťahu milosrdenstva a spravodlivosti u Boha a u
kresťanov kľúčové a to je odpustenie.

Myslím si, že najlepšie tento koncept pochopíme na pozadí
podobenstva, ktoré o odpustení, milosrdenstve a spravodlivos-
ti rozpráva sám Ježiš Kristus. Tu je:

„Preto sa nebeské kráľovstvo podobá kráľovi, ktorý sa rozho-
dol vyúčtovať so svojimi sluhami. 24 Keď začal účtovať,
priviedli mu jedného, ktorý bol dlžen desaťtisíc talentov. 25

Ale pretože nemal skadiaľ vrátiť, pán rozkázal predať jeho aj
jeho ženu, aj deti i  všetko, čo mal, a dlh splatiť. 26 Vtedy mu
sluha padol k nohám a na kolenách ho prosil: “Pozhovej mi a
všetko ti vrátim.” 27 A pán sa nad sluhom zľutoval, prepustil
ho a odpustil mu aj dlžobu. 28 No len čo ten sluha vyšiel,
stretol sa so svojím spolusluhom, ktorý mu dlhoval sto dená-
rov. Chytil ho pod krk a kričal: “Vráť, čo mi dlhuješ!” 29

Jeho spolusluha mu padol k nohám a prosil ho: “Pozhovej mi
a dlžobu ti splatím.” 30 On však nechcel, ale odišiel a vrhol
ho do žalára, kým dlh nesplatí. 31 Keď jeho spolusluhovia
videli, čo sa stalo, veľmi sa zarmútili. Išli a rozpovedali
svojmu pánovi všetko, čo sa stalo. 32 A tak si ho pán predvolal
a povedal mu: “Zlý sluha, ja som ti odpustil celú dlžobu,
pretože si ma prosil. 33 Nemal si sa teda aj ty zľutovať nad
svojím spolusluhom, ako som sa ja zľutoval nad tebou?” 34 A
rozhnevaný pán ho vydal mučiteľom, kým nesplatí celú dlžobu.
35 Tak aj môj nebeský Otec urobí vám, ak neodpustíte zo srdca
každý svojmu bratovi.”” (Mt 18,22-35).  A teraz si ho pozrime
podrobnejšie!

· Na začiatku je vec jasná: „Keď začal účtovať, priviedli
mu jedného, ktorý bol dlžen desaťtisíc talentov.“ Pán má
nárok na vrátenie desaťtisíc talentov striebra, či zlata, to je
jedno. V každom prípade je to suma obrovská. Sluha ich
dlhuje a má povinnosť vrátiť ich.

· „Ale pretože nemal skadiaľ vrátiť, pán rozkázal predať
jeho aj jeho ženu, aj deti i všetko, čo mal, a dlh splatiť. 26

Vtedy mu sluha padol k nohám a na kolenách ho prosil:
“Pozhovej mi a všetko ti vrátim.”“  –  Tu  sa  začína  dilema
tradičnej, svetskej spravodlivosti. V bežnom svete totiž
spravodlivosť znamená veľmi často rozhodovať medzi

nárokmi a právami, ktoré si odporujú. Nárok pána na
vrátenie peňazí narušuje v tomto prípade právo sluhu na
slobodu a dôstojnosť a šťastný život. Ale obhajovanie tohto
nároku na slobodu a šťastie zase narušuje právo pána na
získanie svojho majetku naspäť. Sluhove nároky
a očakávania narúšajú pánové práva, pánove nároky
a očakávania narúšajú zase sluhove práva. Výsledkom je
konflikt podobný tým, ktoré sa bežne riešia na našich sú-
doch. Klasický súd by tieto veci posúdil a určil by, koho
právo a nárok by mal byť v tejto veci uprednostnený a kto
musí svoje práva a nároky zanechať ako trest sa nerozvážne,
či dokonca zločinné konanie. V praxi a v tej dobe by to
skončilo odpredajom sluhu a jeho rodiny i s majetkom do
otroctva. Ani dnes to nie je iné, len s tým rozdielom, že
exekútor odpredá len majetok postihnutého a nie jeho samot-
ného. V Ježišovom príbehu sa ale situácia zvrtne úplne inak!

· „A pán sa nad sluhom zľutoval, prepustil ho a odpustil
mu aj dlžobu.“ Pán sa zrieka svojich práv! Zrieka  sa
svojich nárokov. ODPÚŠŤA. Grécke slovo pre odpustenie
afiémi znamená „prepustiť na slobodu“ a presne toto pán
robí! Prepúšťa ho z neviditeľnej reťaze svojich nárokov
a práv. Tieto okovy doteraz ťažili sluhu ako neznesiteľné
bremeno – ale zrazu sú preč!

Presne toto s nami robí Boh. Boh sa vedome vzdáva svojich
práv a nárokov a odpúšťa nám. Aký je však cieľ tohto odpus-
tenia?

· V závere podobenstva pán vysvetľuje účel svojho kroku:
„Ja som ti odpustil celú dlžobu, pretože si ma prosil. 33

Nemal si sa teda aj ty zľutovať nad svojím spolusluhom,
ako som sa ja zľutoval nad tebou?““ Cieľom  je,  aby  sa
sluha stal podobným svojmu pánovi. Ak totiž už niet práv
a nárokov pána (zriekol sa ich odpustením), potom ostávajú
už len práva a nároky sluhu. Pán sa teda plne sústreďuje na
jeho nárok a právo šťastného života. Preto neostáva len pri
pozhovení, ale robí niečo, čo by malo byť dostatočným
podnetom pre sluhu, aby aj on prekročil rámec zahľadenosti
do  seba  a  osvojil  si  širší  pohľad,  ktorým na  veci  hľadí  jeho
pán a podobne jeho ušľachtilosť. Tento koncept pripodobne-
nia sa pánovi zaznieva aj v podobenstve o talentoch, kde
bohatý obchodník dáva svojim sluhom talenty a vedie ich
k tomu, aby sa aj sami stali rovnako obratnými (a bohatými)
obchodníkmi, ako je on. Povedané priamo, je to pozvanie
k zbožšteniu, k premene na synov a dcéry Boha podľa obrazu
Ježiša Krista. V tejto chvíli, vďaka odpusteniu, sa spravodli-
vosť a milosrdenstvo rovnajú.

Ale pozor, podobenstvo ešte nekončí!



· „No len čo ten sluha vyšiel, stretol sa so svojím spoluslu-
hom, ktorý mu dlhoval sto denárov. Chytil ho pod krk a
kričal: “Vráť, čo mi dlhuješ!” 29 Jeho spolusluha mu padol
k nohám a prosil ho: “Pozhovej mi a dlžobu ti splatím.” 30

On však nechcel, ale odišiel a vrhol ho do žalára, kým dlh
nesplatí.“ Sluha vec nejako nepochopil. Prijal odpustenie
svojho pána, ale naďalej ostáva taký, aký bol: človek obme-
dzeného pohľadu, vidiaci iba peniaze a majetok. Čo urobí
pán?

· „A rozhnevaný pán ho vydal mučiteľom, kým nesplatí
celú dlžobu.“ Zrieka sa pán svojho odpustenia? Obnovuje
svoje nároky a práva? Myslím, že nie. Len mení prostriedky.
Ak sluha „nezmäkne“ pod dojmom neskutočnej šľachetnosti
svojho pána, možno „zmäkne“ pod korbáčom kata v žalári…
Aj odpustenie dlžoby, aj vrhnutie do žalára, oboje, myslím,
sleduje jedno a to isté: premenu zlého sluhu na sluhu dobrého,
podobného svojmu pánovi. Pán len strieda prostriedky, nič
viac.  Môžeme  si  domyslieť ako  po  nejakom  čase,  keď sluha
dopadne až na samé dno zúfalstva, pán ho znova vyslobodzuje
zo žalára, možno mu vracia späť jeho majetok a znova mu
dáva okúšať odpustenie a lásku, ktorej sluha už teraz možno
dokáže porozumieť…

Čo to teda znamená v praxi?

- Na začiatku tu stoja človek a Boh.  Boh má právo na úctu
a poklonu a poslušnosť zo strany človeka rovnako ako aj na
vďačnosť. Človek má právo na spásu. Nie, že by si ho nejako
na Bohu vymohol. Ale keď Boh stvoril človeka, slobodne
a z lásky, rovnako slobodne a z lásky na seba vzal aj samo-
zrejmý záväzok zodpovednosti za človeka a za naplnenie jeho
túžob, ktoré sám do ľudského srdca vložil ako jeho stvoriteľ.

- Hriech je vypovedaním tohto vzťahu spravodlivosti
medzi človekom a Bohom. Boh už tak nie je „viazaný“ starať
sa o človeka a dokonca má právo požadovať na človekovi, aby
sa zodpovedal za svoje činy a poskytol satisfakciu vo forme
náhrady a trestu.

- Boh sa ale rozhodol odpustiť. Rozhodol sa zrieknuť svojho
nároku na odplatu a satisfakciu. A súčasne, pretože je to
podmienka odpustenia, ostáva verný svojmu záväzku voči
človekovi. Bez toho by to nebolo odpustenie. Od tohto okami-
hu pre Boha jestvuje len jediný nárok a jediné právo: nárok
a právo človeka na spásu, pretože, ako sme spomenuli, oboje
človekovi slobodne daroval a teda oboje človekovi z milosti
Boha právom náleží podľa Bohom darovanej spravodlivosti.

- Celé konanie Boha sa preto zameriava už len na túto
jednu stránku spravodlivosti: spásu človeka. V tej chvíli už
niet rozporu medzi spravodlivosťou a milosrdenstvom. Boh sa
stáva človekom, zomiera na kríži, zosiela svojho Ducha, koná
všetko preto, aby sa človek spasil.

Avšak to, že sa Božia spravodlivosť stotožnila s milosrden-
stvom, neznamená že bude vždy nejaká jemnučká
a nežnúčka! Aj keď to často robíme, nezamieňajme milosr-
denstvo so slabosťou a mäkkosťou! To nie! Na niekoho
naozaj platí nežné odpustenie a on sa, dojatý Božou láskou,
skloní a obráti. Na niekoho – podobne ako na sluhu
v podobenstve – to ale neplatí. Niekoho zlomí iba utrpenie
a pád na samé dno. Možno choroba, drogy, alkohol, krach,
väzenie,… Inými slovami, na koho neplatí „odpúšťam“, na
toho môže platiť „žalár“. Ale jedno i druhé je prejav lásky
a milosrdenstva Boha. Ba samotný kríž a utrpenie sú znakom
milosrdenstva Boha a je to Božie milosrdenstvo, ktoré nás

„trestá“ podľa našej potreby, pretože zmyslom týchto „tres-
tov“ nie je vymáhanie si „Božích pohľadávok“, ale spása
a zbožštenie človeka. Biblia o tom hovorí na mnohých
miestach:

Pavol a Barnabáš „Posilňovali srdcia učeníkov a povzbudzo-
vali ich, aby vytrvali vo viere a že do Božieho kráľovstva
máme vojsť cez mnohé súženia.” (Sk 14,22), pretože aj
u samotného Ježiša Krista to inak nebolo možné a sám Boh
„zdokonalil pôvodcu ich spásy utrpením.“ (Hebr 2,10). Tak,
ako svaly rastú a mocnejú tvrdým tréningom – a čím mocnej-
šie ich chceme, tým tvrdšie, bolestivejšie a „nemilosrdnejšie“
J ich musíme trénovať – to isté platí aj o láske a viere, ako
opäť vraví Biblia: „aby vám vaša vyskúšaná viera, omnoho
vzácnejšia ako pominuteľné zlato, ktoré sa tiež skúša ohňom,
bola na chválu, slávu a česť vtedy, keď sa zjaví Ježiš Kris-
tus.“ (1 Pt 1,7). Preto Boh, ktorý je milosrdný – a práve
preto, že je milosrdný  –  prevádza  svojich  synov  a  dcéry  aj
cez bolesť a utrpenie: „Je na vašu nápravu, čo znášate. Boh s
vami zaobchádza ako so synmi. A ktorého syna by otec
nekarhal? 8 Ak ste mimo výchovy, na ktorej dostali účasť
všetci, potom ste nemanželské deti, a nie synovia! 9 A potom
aj naši telesní otcovia nás vychovávali a vážili sme si ich.
Nepodriadime sa tým viac Otcovi duchov a budeme žiť?! 10

A oni nás karhali na krátky čas a tak, ako sa im videlo, on
však kvôli tomu, čo je užitočné, aby sme mali účasť na jeho
svätosti. 11 Pravda, každá výchova v prítomnosti sa nezdá
radostná, ale krušná; neskôr však prináša upokojujúce
ovocie spravodlivosti tým, ktorých ona vycvičila.” (Hebr
12,7—11) Veď „sme aj dedičia: Boží dedičia a Kristovi
spoludedičia; pravda, ak s ním trpíme, aby sme s ním boli aj
oslávení.“ (Rim 8,17)

Spravodlivosť sa stáva milosrdenstvom a milosrdenstvo
sa stáva spravodlivosťou skrze odpustenie. Skrze odpuste-
nie, v ktorom sa z lásky zriekame svojich práva a nárokov
a ostáva tak potom iba jedno právo, ktoré má byť hájené:
právo blížneho – a to v prvom rade a podstatne to najdôleži-
tejšie, vlastne jediné dôležité: právo na spásu a zbožštenie,
právo na Nebo. Takto koná Boh, spravodlivý a milosrdný
súčasne, bez rozporu, pretože odpustil z lásky!

Presne tomuto sa musíme naučiť aj my. Nakoniec, čo iné
je požiadavka lásky k nepriateľom, než uplatnenie tohto
modelu Božej milosrdnej spravodlivosti aj v našom živote
a konaní?

Ba dokonca môžeme povedať, že v „noci duše“ Jána
z Kríža nás Boh vedie k tomu, aby sme akoby „odpustili
Bohu“ – čiže dokázali ho „prepustiť zo svojich služieb“,
zanechať svoj nárok na spásu a odmenu od Boha a úplne
a z čírej lásky sa rozhodli žiť pre Boha a Jeho záujmy celkom
tak, ako to On urobil už dávno pred nami… – čím sa naše
zbožštenie a pripodobnenie Bohu završuje!

Takisto musíme mať na pamäti, že vďaka konceptu odpus-
tenia sa kresťanský pojem spravodlivosti dosť odlišuje od
predstavy spravodlivosti, ako ju chápe bežný svet. Bez
konceptu a vedomia „odmeny“ v Nebi (alebo aspoň z Neba)
odpustenie bežne ľuďom nejaký veľký zmysel nedáva. Preto
sa ani veľmi nepraktizuje. Namiesto „milosrdnej spravodli-
vosti“, ktorej cieľom je to, čo chce Boh, čiže spása druhého
človeka, nastupuje spravodlivosť tradičná, svetská, ktorá sa
usiluje aspoň o nejakú rovnováhu medzi nárokmi a právami
ľudí, stojacimi oproti sebe v častom konflikte.
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