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 Legendárna metanoia – obrátenie ako posun cieľa – životné ciele pred obrátením – úloha Boha v tomto systé-
me hodnôt – nové obzory – rozhodujúci krok obrátenia – zahraničný cieľ – prirodzený postoj – hriech – zane-

chať všetko, ale ako? – bohatý mladík – zopár príkladov z Evanjelií – osudná otázka

Mám pocit, že predchádzajúca úvaha nám otvorila cestu
k veľmi dôležitej veci a tou je zadefinovanie si podstaty
obrátenia, onej legendárnej metanoie,  o  ktorej  hovorí  Ježiš:
„Myslíte si, že títo Galilejčania boli väčší hriešnici ako ostatní
Galilejčania, keď tak trpeli? 3 Nie, hovorím vám, ale ak
nebudete robiť pokánie, všetci podobne zahyniete. 4 Alebo si
myslíte, že tí osemnásti, čo na nich padla veža v Siloe a zabila
ich, boli väčší vinníci ako ostatní obyvatelia Jeruzalema? 5

Nie, hovorím vám, ale ak nebudete robiť pokánie, všetci
zahyniete podobne.“ (Lk 13,2-5). V oboch prípadoch Ježiš
používa práve ono slovo metanoia a jasne dáva najavo, bez
čoho sa spása jednoducho nekoná…

Proces obrátenia si na základe minulej úvahy môžeme
zadefinovať ako proces zmeny životného cieľa na základe
uverenia a následnej zmeny nášho myslenia.

Bežne sú naše životné ciele sústredené na celkom blízke
a pozemské ciele, ako sú zdravie, pokoj, šťastie (pozemské,
samozrejme) – a potom, hoci sa k tomu my, kresťania, neveľ-
mi priznávame, na peniaze, majetok, pekný dom, zábavu
a záľuby… NEBO – to je čosi, o čom síce vieme, ale nedá sa
povedať, že by našim cieľom bolo zrovna to, čo hovorí Pavol:
„túžim zomrieť a byť s Kristom, a to by bolo oveľa lepšie…“
(Flp 1,23). Naopak, smrť je skôr tragédia, tragické odtrhnutie
človeka od toho, čo miluje, pre čo žije a čo má rád. Priznajme
si  to:  kdesi  v  srdci  je  pre  nás  Nebo  miestom,  od  ktorého
dúfame, že bude aspoň znesiteľné, ale zvyčajne v podvedomí
ani trochu nepredpokladáme, že by to tam mohlo byť naprí-
klad o triedu lepšie, než tu, na zemi. Akosi samozrejme
cítime, že to hlavné je tu, na Zemi. Tu žijeme svoj skutočný
život, ten hlavný, tu je náš skutočný domov, naša vlasť,  naše
srdce… Presne ako hovorí Ježiš: „kde je tvoj poklad, tam bude
aj tvoje srdce…“ (Mt 6,21). Náš poklad je tu, na zemi.

Boh je v tomto našom životnom systéme iba pomocníkom:

· OČAKÁVAME od Neho, že nám bude v týchto veciach
pomáhať. Aj preto, ak už niekto dá sláviť svätú omšu za
živých, spravidla ju dá slúžiť za „zdravie a Božiu pomoc“.
Pomocou sa, samozrejme, rozumie hlavne pomoc pri dosaho-
vaní týchto pozemských cieľov nášho života.

· PONÚKAME Bohu takisto len to, čo neohrozuje tieto naše
ciele. Nerobí nám problém pomodliť sa a v nedeľu ísť do
kostola. Kvôli tomu sa nemusíme ničoho zriekať. A ak hej, tak
potom jednoducho sa nestihneme pomodliť, alebo vynecháme
kostol, pretože kolidovali s dôležitejšími, podstatnými záuj-
mami nášho života. Angažovať sa v Cirkvi podľa požiadaviek
Ježiša Krista, prijať vo farnosti nejakú službu,… to už spra-
vidla nedokážeme. Vyhovoríme sa na to, že nemáme dosť

peňazí, že nemáme dosť času – inými slovami: „Sorry, Bože,
ale to by sme museli kvôli Tebe  obmedziť veci, ktoré sú
zmyslom nášho života a to, uznaj, od nás predsa nemôže
nikto čakať. Ani Ty. Ak máme peňazí nazvyš, môžeme niečo
prispieť na Cirkev, ak máme nejaký voľný čas, môžeme
občas niekomu pomôcť – ale viac od nás nečakaj! Nemôžeš
si predsa vážne myslieť, že sa teraz budeme kvôli niečomu
tak vedľajšiemu, ako kresťanstvo, obmedzovať, obetovať,
alebo hoci i len korigovať tieto svoje životné ciele!“ Možno
sa teraz cítite pobúrene, ale započúvajte sa do svojho vnútra,
odvážne a úprimne – a práve takýto podobný hlas tam
začujete!

OBRÁTENIE potom znamená, že najprv urobíme to,
k čomu nás pozýva Pavol: „Hľadajte, čo je hore, kde Kristus
sedí po pravici Boha! 2 Myslite na to, čo je hore, nie na to,
čo je na zemi!” (Kol 3,1n). Zrazu si uvedomíme, že tam, na
obzore, sa nachádza čosi veľké. Ohromujúce. Vznešené a
krásne: Ježiš Kristus. Nebo. Božie Kráľovstvo.

A vtedy urobíme ten rozhodujúci krok. Ako drevorubač,
ktorý počas práce v lese náhle čosi v diaľke zbadá, krásnu
devu, princeznú – a odloží sekeru, zabudne na ňu i na strom,
ktorému sa práve venoval a vyberie sa tam, za vidinou
v diaľke… Presne toto urobíme aj my: zrazu odložíme všetky
plány, všetky sny, všetko ostatné je zrazu zabudnuté – a my
očarení hľadíme na nádheru Boha, Ženícha, ktorý v svojej
kráse stojí pred nami…

Je to ako dieťa, ktoré sa hrá na pieskovisku – ale potom zrazu
odloží lopatku a kýbliček a opustí pieskovisko, pretože sa
vydá za cieľmi, ktoré sú za jeho hranicami (skutočný dom,
skutočné zamestnanie, skutočná rodina,…) a pieskovisko
(dovtedy stred jeho života) ho už viac nezaujíma, zdá sa mu
malé, primitívne, nudné a nehodné jeho pozornosti (k nesko-
nalému úžasu ostatného drobizgu, ktorý tak ďaleko ešte
nedospel…).

Znie to príliš poeticky? Obrazne? Dobre… Technicky sa pri
obrátení deje práve toto:

· Ponajprv UVERÍME, že to, čo vidíme, je reálne. Uve-
ríme, celým srdcom, hlboko a bytostne, že Ježiš Kristus
a Jeho Kráľovstvo je lepšie, než čokoľvek ostatné na tejto
zemi – čo je pravda.

· A za druhé, ZMYSLOM SVOJHO ŽIVOTA a život-
ným cieľom urobíme práve tento cieľ, presahujúci náš
život nielen svojou krásou a veľkou skvelosťou, ale aj tým,
že v plnosti sa nachádza až za hranicou nášho pozemského
života, za bránou smrti.

Od tej chvíle je náš zrak upretý za hranice nášho pozemského



bytia a ďaleko za hranice času a priestoru, v ktorom sa odvíja-
jú  dejiny  Vesmíru.  Znova  tu  rezonujeme  s  Pavlom  a  jeho
slovami: „Veď kým sme v tomto stánku, vzdycháme pod
ťarchou, lebo sa nechceme vyzliecť, ale priodiať iným, aby
život pohltil to, čo je smrteľné. 5 A to nás takto uspôsobil Boh,
ktorý nám dal závdavok Ducha. 6 Sme teda stále plní dôvery a
vieme, že kým sme doma v tele, sme vzdialení od Pána; 7 lebo
žijeme vo viere, a nie v nazeraní. 8 Sme  však  plní  dôvery  a
radšej sa chceme vzdialiť z tela a bývať u Pána.“ (2 Kor 5,4-
8).

Následkom toho je, že od tohto okamihu už nič, nachádza-
júce sa v hraniciach tohto sveta, viac nefiguruje na listine
našich cieľov. Celý svet sa stáva už len miestom, kadiaľ
prechádzame, stáva sa iba nástrojom, rebríkom na dosiahnutie
vysnívaného Kráľovstva. Nezáleží viac na tom, čo budeme
jesť (a či budeme jesť), čo budeme piť, kde budeme bývať
a ako budeme bývať (a či vôbec budeme bývať), nezáleží na
tom, kde budeme pracovať ani koľko zarobíme, nezáleží viac
na prostredí, na tom s kým a ako, nezáleží viac na trápnej
zábave a iných veciach, ktorým holdujú pohania a ani na
majetku, veciach, vlastnení a podobne. Toto všetko už je
vedľajšie. Záleží len na jednom: na Kristovi a Jeho Kráľov-
stve. Ono dáva sprostredkovanú hodnotu všetkému ostatnému
skrze otázku: „Priblíži ma to ku Kristovi, alebo nie?“ Ak áno
– chcem to, hoci by to aj boli misie medzi ľudojedmi v divo-
kej Amazónii. Nepriblíži ma to ku Kristovi, ba dokonca
vzdiali od neho? Potom to nechcem, nech by to aj bolo hneď
vysnívané miesto generálneho riaditeľa a šéfa správnej rady
kanadských ropných ložísk (mimochodom, druhých najväč-
ších na svete…), či majiteľa Microsoftu.

Tento postoj je v prvom rade úplne prirodzený. Vždy konáme
to, čomu veríme a smerujeme k tomu, čomu sme uverili.
Ak naozaj veríme Kristovi, potom nemôžeme konať inak!
Môže konať len podľa toho, čomu sme uverili! Práve na toto
upozorňuje sv. Ján, keď hovorí: „Veď všetko, čo sa narodilo z
Boha, premáha svet. A tým víťazstvom, ktoré premohlo svet, je
naša viera.” (1 Jn 5,4). Všimnime si, ako pekne to korešpon-
duje s definíciou hriechu v Katechizme: „Ťažký hriech …
Odvracia človeka od Boha, ktorý  je jeho posledným cieľom.
Pred Božou blaženosťou  uprednostňuje nejaké nižšie dobro.“
(KKC 1885). Ak si to rozpíšeme:

· HRIECH hovorí: „Bože, ja naozaj nie som presvedčený,
že by život podľa Tvojho Evanjelia bol tým najlepším rieše-
ním pre môj život. Naopak, myslím si, že ak budem konať
inak, podľa seba, bude to pre mňa lepšie. Samozrejme, to, čo
bude v mojich silách (rozumej: čo neohrozí moje vlastné,
súkromné, pozemské ciele a záujmy), to sa budem snažiť
urobiť (snažiť sa! – lebo robiť niečo, o čom nie sme vôbec
vnútorne presvedčení, robiť niečo proti svojmu najvnútornej-
šiemu presvedčeniu, je vždycky ťažké a náročné), isto sa
budem modliť, chodiť do kostola, budem sa snažiť byť dob-
rým človekom… ale viac asi nedokážem!“

· VIERA hovorí naproti tomu asi toto: „Ježišu, ja naozaj
verím, že TY si nekonečne lepší, než všetky bohatstvá tohto
sveta. Ja verím, že EVANJELIUM je tým najlepším riešením
pre  môj  život  a  nejestvuje  nič lepšie,  podľa  čoho  by  som
mohol žiť.  Samozrejme, že budem žiť PRE TEBA a PODĽA
TEBA a všetko, čo by mi v tom bránilo, alebo prekážalo, nech
ide preč a basta!“

Presne to zodpovedá starozákonnej vízii hriechu ako opustenia
Boha a zablúdenia od Boha preč – na cestu za inými cieľmi,

než je Boh sám.

Tomuto zodpovedá aj Ježišova jasná požiadavka: „Tak ani
jeden z vás, ak sa nezriekne všetkého, čo má, nemôže byť
mojím učeníkom.“ (Lk 14,33). Ježiš tým, myslím, myslí
jednu podstatnú vec: „Zrieknuť sa“ znamená povedať:
„Dobre, už to nie je cieľ môjho života. Oddnes je to pre mňa
vec vedľajšia. Mám už totiž nový cieľ života – a tým je
Ježiš!“ Neznamená to ihneď všetko rozdať ako svätý Franti-
šek (hoci, ako dokazuje práve František, občas aj hej).
Znamená to len pustiť tieto  veci  z  rúk.  Dovtedy  sme  sa  za
nimi naháňali, záležalo nám na nich – a kým sú stále našimi
cieľmi, žijeme pre ne, usilujeme sa o ne, sme na ne naviazaní
túžbou, dovtedy naozaj nedokážeme svoj život zasvätiť
Kristovi a Kráľovstvu a získať tak Život! Obrátenie zname-
ná, že prestávajú byť objektom našich túžob. Stávajú sa
vedľajšími. Sú dobré už len ako nástroje. Tak, ako pieskovi-
sko môže dakedy poslúžiť pri stavbe skutočného domu – a ak
nie,  je  pri  stavbe  zbytočné  –  podobne  aj  všetky  tieto  veci
tohto sveta, za ktorými sme sa namáhali a po ktorých sme
túžili, odteraz alebo poslúžia našej novej, kolosálnej ceste za
Absolútnym Vrcholom, ktorým je naše ZBOŽŠTENIE SA
v Kristovi – alebo sa stávajú zbytočnými a nie sú viac hodné
našej pozornosti…

Dobre to vidíme na onom bohatom mladíkovi z Evanjelia.
Žije  pre  svoj  majetok  na  tomto  svete.  Večný  život  –  to  je
niečo, čo by rád získal popri tom. Keď mu Ježiš vysvetľuje,
že to tak nejde, radšej opustí Ježiša – ale nedokáže ísť voči
svojim skutočným túžbam a záujmom a tie smerujú
k majetku.  A Ježiš potom hovorí: „Ako ťažko vchádzajú do
Božieho kráľovstva tí, čo majú majetky!“ (Lk 18,24). Mať
„majetok“ znamená, že svoj cieľ, to, pre čo žijeme a pre čo
sa namáhame, je na tomto svete. Naopak, „zanechať maje-
tok“ jednoducho znamená, že ho prestaneme považovať za
niečo, na čom skutočne záleží,  že  prestane  byť na  súpise
našich cieľov, prestane byť našou životnou hodnotou.

Biblia je plná ľudí, ktorí tento krok urobili: Ešte deň predtým
by Petra nikto neprinútil opustiť loď a zamestnanie. O deň
neskôr sa ale jeho pohľad navždy uprie na Ježiša – a loďka,
rybárčenie, to je zrazu okrajové, nedôležité, bez smútku to
úplne prirodzene zanechá. To isté vidíme u Matúša (Léviho)
a jeho mýtnice. Ešte včera by sa vysmial každému, kto by od
neho chcel, aby zanechal tento ťažko získaný výnosný flek,
o ktorý tak dlho usiloval. Ale dnes, dnes spoznal Ježiša. On
sa stal jeho cieľom, zmyslom jeho života, životnou hodnotou.
A mýtnica? Smiešna maličkosť… A tak Matúš hodí kľúče
prvému chlápkovi, kto ide okolo a potom bez smútku nasle-
duje Ježiša. Vari stačí…

Otázka teda znie: SME UŽ OBRÁTENÍ? Inými slovami:
Je tým našim životným cieľom, ku ktorému sme celou
svojou silou upnutí a ku ktorému zo všetkých síl smeru-
jeme, Božie Kráľovstvo? Ježiš Kristus? Boh?

„Počuj, Izrael, JHWH je náš Boh, JHWH jediný! 5 A  ty
budeš milovať JHWH, svojho Boha, celým svojím srdcom,
celou svojou dušou a celou svojou silou. 6 A tieto slová,
ktoré ti ja dnes prikazujem, nech sú v tvojom srdci, 7 poúčaj
o nich svojich synov a sám uvažuj o nich, či budeš sedieť vo
svojom dome, či budeš na ceste, či budeš ležať alebo stáť. 8

Priviaž si ich ako znamenie na ruku, nech sú ako znaky medzi
tvojimi očami, 9 a napíš si ich na veraje svojho domu a na
dvere.” (Dt 6,4–9)
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