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Modla charity? – almužny nekonečne bohatého Boha…? – Trojica ako vzor – Boží model – čo to značí pre nás 

Mám pocit, akoby sa z charity a služby chudobným stala akási 
modla. Odporcovia nedávneho referenda o rodine často vykri-
kovali, akí sú Aliancia za rodinu a kresťania s ňou pokryteckí, 
keď si dovolia minúť toľko peňazí na referendum namiesto 
toho, aby sa peniaze vynaložili na pomoc chudobným rodinám 
(nevynaložili by sa, ale to len na okraj). Marián Kuffa je osla-
vovaný nie za to, že je kňaz, ohlasuje evanjelium, vysluhuje 
sviatosti a pomáha ľuďom k spáse, ale za to, že sa stará o 
materiálne potreby a resocializáciu chudobných a ľudí na okraji 
spoločnosti. Súčasne ale v okamihu, keď z tohto klišé vystúpil – 
napríklad vyjadreniami na adresu homosexuálov pred spomenu-
tým referendom – v okamihu bol označený div že nie za diabla 
a netvora najhoršieho kalibru. Tieto dva príklady z mnohých sú 
dostatočne výrečné – spoločne s mnohými kresťanmi a katolík-
mi, ktorí sú akosi tiež presvedčení o tom, že charitatívna služba 
farnosti a Cirkvi by mala byť niečo na prvom mieste a Cirkev 
by vari naozaj mala rozpredať svoje kostoly a majetky a peniaze 
rozdať chudobným, ako jej to radia bojovní ateisti a sekularisti... 
Nakoniec, nehovorí sám Ježiš: „bol som hladný... smädný... 
nahý...“ a inde „rozdaj všetko čo más chudobným a nasleduj 
ma“? Ako to teda je? 

Sme kresťania a teda ľudia, kráčajúci s Kristom po ceste zbož-
štenia sa. A preto našim vzorom vo všetkom je Boh vo svojom 
Trojičnom spoločenstve. Poďme si teda položiť otázku, ktorú si 
asi veľmi nekladieme: Je Boh charitatívne činný? 

Boh je nekonečne bohatý a má nekonečné možnosti a súčasne 
ho nič neobmedzuje, dokonca ani legislatíva EÚ... ☺ Takže by 
sme očakávali, že Boh osobne vynaloží všetky svoje prostriedky 
a možnosti na odstránenie chudoby, bolesti, utrpenia a pomôže 
tak všetkým ľuďom v núdzi, nie? Bolo by to logické... Lenže... 
Boh nič z toho nekoná! Občas síce pustí nejakú tú „almužnu“ v 
podobe uzdravenia – ale aj keď vezmeme pár tisíc uzdravení v 
Lurdoch, či niečo cez stotisíc u Emiliána Tardiffa – stále je to 
len kvapka v mori! A nič z toho nie je o hmotnej biede a chudo-
be! Pre mnohých je toto zistenie takým šokom, že povedia: V 
žiadneho Boha neverím, lebo keby Boh existoval, nemohol by 
predsa toto nechať len tak! Musel by byť charitatívne činný 
úmerne svojim možnostiam a vlastnej požiadavke rozdať všetko 
chudobným! Ak to nerobí, neverím, že jestvuje! 

Možno si poviete: Ale Boh predsa už niečo urobil: stvoril a 
poslal nás, kresťanov! Ale to je naivné... Predstavte si, akoby to 
znelo, keby nejaký boháč založil nadáciu, ktorá zjavne nestíha a 
na prosbu, aby sám pomohol, by povedal: Nie, nie, nepomôžem, 
aj keby som mohol a nič my v tom nebráni, lebo ja chcem, aby 
sa moja nadácia naučila poradiť si takýmito vecami sama a aby 
tak jej členovia osobnostne podrástli a stali sa zrelšími ľuďmi... 
Čo by ste na to povedali? Nie náhodou to, že mu vôbec nejde o 
chudobných a v skutočnosti ich len cynicky používa ako „mate-
riál“ pre formovanie svojich ľudí a svojej nadácie? A neplatilo 
by to podobne aj o Bohu? Ak kresťania nedokážu odstrániť 
všetko utrpenie sveta (alebo mnohí ani nechcú a kašlú na to) – 
nebolo by znakom Božej lásky k chudobným to, že by povedal: 

OK, ak to vy sami nedokážete, či dokonca nechcete, ja sám 
povstanem a uzdravím všetky choroby a sociálne nerovnosti 
sveta, veď ako by som sa na to všetko mohol pozerať a ostať 
milujúcim Bohom? 

Napriek tomu tak Boh zjavne nekoná. A pretože nie sme 
hlupáci, aby sme čisto iracionálne popierali zjavnú realitu 
Boha len preto, že sa nám nepozdáva Jeho konanie, musíme si 
dať otázku: Ako na toto všetko pozerá Boh? 

Odpoveď nájdeme u Ježiša Krista. Ktorý, mimochodom, tiež 
nebol nijako veľmi charitatívne aktívny. Len raz máme náznak 
toho, že On a Jeho učeníci občas dali niečo „pre chudobných“ 
(porov. Jn 13,29). Iste, mohli by sme do tejto oblasti zahrnúť 
Jeho uzdravovania. Ale tam, kde iba jednoducho uzdravil, 
vidíme Jeho požiadavku, aby o tom dotyčný „nikomu nehovo-
rili“. Prečo? Odpoveď môžeme nájsť na úsvite po tom, čo v 
Kafarnaume uzdravil mnohých: „Keď ho našli, povedali mu: 
"Všetci ťa hľadajú." On im odvetil: "Poďme inde, do sused-
ných dedín, aby som aj tam kázal, veď na to som prišiel."“ 
(Mk 1,37-38 SSV). Ťažisko Ježišovej činnosti spočívalo nie v 
charitatívnej službe chudobným a núdznym, ale v ohlasovaní 
Evanjelia o Kráľovstve – a zázraky uzdravovania boli v prvom 
rade znameniami, ktoré konal na to, aby nimi dosvedčil a 
podporil toto ohlasovanie – , ktorého On sám bol stredom a 
centrom. Čo viedlo až k pohoršeniu samotných učeníkov v 
udalosti, ktorú by médiá dnes nazvali jemne „kontroverznou“, 
alebo bulvárne „škandalóznou“: „Pristúpila k nemu žena s 
alabastrovou nádobou vzácneho voňavého oleja a vyliala mu 
ho na hlavu, ako sedel pri stole. Keď to videli učeníci, hnevali 
sa a hovorili: "Načo takéto mrhanie? Veď sa to mohlo draho 
predať a rozdať chudobným." Ježiš to spozoroval a povedal 
im: "Prečo trápite túto ženu? Urobila mi dobrý skutok; veď 
chudobných máte vždy medzi sebou, ale mňa nemáte vždy.“ 
(Mt 26,7-11 SSV)  

Tak teraz by to mohlo vyzerať, že Ježiš je naozaj ako ten 
podnikateľ a jeho nadácia: Buduje si svoje „kráľovstvo“ a 
chudobných a chorých v podstate len využíva ako „materiál“ 
na podporu šírenia svojej propagandy. V skutočnosti sú mu ale 
väčšinou ľahostajní a ukradnutí. No, nevyzerá to nejako tak? 

Vyzerá. Na prvý pohľad. Ale nie je to tak. Boh len proste 
pracuje inak, než si my radi predstavujeme. 

IDEA SVETA je zhruba takáto: MY sa budeme hnať za 
peniazmi, rozkošou, mocou, slávou, budeme si užívať... a o 
NAŠE OBETE, ktoré na tejto ceste po sebe zanecháme, o 
chudobných, vykorisťovaných, utláčaných, zodratých, cho-
rých,... nech sa postará Cirkev, alebo aj iné sekulárne nadácie a 
organizácie, dokonca štát. My na to dokonca aj prispejeme zo 
svojho nadbytku a budeme tak mať nadôvažok ešte aj dobrý 
pocit, akí sme filantropi a sociálne cítiaci ľudia a všetci nám za 
to budú ďakovať a ruky bozkávať! A všetci budeme spokojní. 
A navyše, Cirkev bude tak zahltená starosťou o naše obete, že 
jej už vlastne vôbec nezostane sila a čas na to, aby sa nejako 



angažovala v tom, kvôli čomu ju Ježiš kedysi založil a čím ju 
poveril, keď povedal: „Choďte teda, učte všetky národy a krstite 
ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachová-
vať všetko, čo som vám prikázal.“ (Mt 28,19-20 SSV). Ba 
mnohí budú z tejto svojej „charitatívnej realizácie“ tak spokojní, 
že na nič iné už ani nepomyslia. No, nie je to geniálne? 

Veru, aj mnohí mužovia a ženy Cirkvi majú podobné zmýšľa-
nie: veď prispejem na chudobných, pomôžeme im tak ako 
farnosť cez našu farskú charitu a je to vybavené. Sterilne, bez 
toho, aby som sa ja do niečoho musel osobne angažovať. 
Môžem si ďalej žiť svoj súkromný svetský a sebecký život sám 
a nerušene. A pritom mám dobrý pocit, že ako člen farnosti sa 
predsa podieľam na službe chudobným a to je predsa tá jediná a 
najdôležitejšia vec na svete, nie? 

JEŽIŠ A TEDA BOH ale koná čosi úplne iné. Namiesto zakla-
dania charity Ježiš hovorí: „Priblížilo sa nebeské kráľovstvo“ 
(Mt 10,7 SSV) a „Hľa, všetko robím nové“ (Zjv 21,5 SSV). 
Namiesto toho, aby sa staral o obete sveta prišiel svet nahradiť 
novým Božím Kráľovstvom, zmeniť ho úplne a od základov, 
takže v ňom už viac nebude žiadnych chudobných ani núdz-
nych, pretože v ňom platí, že „vy všetci ste bratia“ 
(Mt 23,8 SSV) a „kto sa medzi vami bude chcieť stať veľkým, 
bude vaším služobníkom. A kto bude chcieť byť medzi vami 
prvý, bude vaším sluhom. Ako ani Syn človeka neprišiel dať sa 
obsluhovať, ale slúžiť a položiť svoj život ako výkupné za 
mnohých.“ (Mt 20,26-28 SSV) A ešte viac! Nie je to len založe-
nie nejakej kresťanskej verzie „sociálneho štátu“ (to ani vo sne, 
Božie Kráľovstvo a rôzne „sociálne“ a „socialistické“ štáty sú 
podstatne a diametrálne odlišné reality!), ale definitívne vyrie-
šenie každej núdze a nedostatku a dokonalé naplnenie celého 
človeka v Trojičnom spoločenstve Večného Boha, kde je všetko 
naplnené, uzdravené  zavŕšené: „Už nebudú hladovať ani žízniť, 
nebude na nich dorážať ani slnko, ani iná horúčosť, lebo Bará-
nok, čo je v strede pred trónom, bude ich pásť a privedie ich k 
prameňom vôd života. A Boh im zotrie z očí každú slzu.“ 
(Zjv 7,16-17 SSV) 

Toto je „charitatívna stratégia“ Boha: namiesto hasenia násled-
kov odstránenie samotnej príčiny chudoby a nedostatku a tou je 
hriech a jeho ríša, „svet“! Och, už chápete, prečo sa toto svetu 
nepáči? Prečo presviedča Cirkev, aby nebola staviteľkou, ale 
úslužnou hasičkou problémov, ktoré svet najprv vyprodukuje a 
potom jej ich „veľkoryso“ predhodí s láskavým pohladením po 
hlave, keď sa ich ujme a odprace ich z jeho cesty? A prečo 
nenávidí Cirkev, kedykoľvek sa namiesto hasičky pokúsi stať 
tým, čím ju Kristus Boh poveril: byť staviteľkou Kráľovstva a 
nahradiť ním svet, v ktorom žije, ale nie je z neho? 

Apoštoli od počiatku žili touto stratégiou. Po zoslaní Ducha 
nezaložili v Jeruzaleme charitu. Namiesto toho založili Cirkev, 
ktorá je ostrovom Kráľovstva tu na tejto zemi. A v nej bolo po 
prvý raz všetko vyriešené práve preto, že bola Kráľovstvom po 
vzore Boha: „Množstvo veriacich malo jedno srdce a jednu 
dušu. A nik z nich nehovoril, že niečo z toho, čo mal, je jeho, ale 
všetko mali spoločné. Apoštoli veľkou silou vydávali svedectvo o 
zmŕtvychvstaní Pána Ježiša a na všetkých spočívala veľká 
milosť, veď medzi nimi nebolo núdzneho, lebo všetci, čo mali 
polia alebo domy, predávali ich, a čo za ne utŕžili, prinášali a 
kládli apoštolom k nohám, a rozdeľovalo sa každému podľa 
toho, kto ako potreboval.“ (Sk 4,32-35 SSV) – presne podľa 
slov Krista: „Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich 
najmenších bratov, mne ste urobili“ (Mt 25,40 SSV), pričom 
onými „bratmi“ nie sú všetci ľudia všeobecne, ale len a jedine 
členovia tejto novej rodiny, novej spoločnosti, novej Božej 
civilizácie lásky, ako ju nazval sv. Ján Pavol II., – Cirkvi. A do 
nej apoštoli volali a pozývali všetkých ľudí dobrej vôle, aby 
spoločne v milosti a sile Ducha toto Kráľovstvo zo samých seba 

budovali a postupne ním tak nahrádzali starý svet, ako hovorí 
apoštol: „Dajte sa vbudovať aj vy ako živé kamene do duchov-
ného domu, do svätého kňazstva, aby ste prinášali duchovné 
obety, príjemné Bohu skrze Ježiša Krista.“ (1Pt 2,5 SSV) 

A je len pochopiteľné, že Diabol – a svet s ním – znenávideli 
tento projekt od samotného začiatku! Veď znamenal ich skazu! 
Dodnes ho nenávidia. A práve snaha zatlačiť Cirkev do role 
sociálnej a charitatívnej pracovníčky a slúžky sveta je poku-
som, ako jej vylámať zuby, obrúsiť drápy a urobiť ju tak pre 
svet neškodnou...  

Čo by sme teda v praxi mali urobiť? To, čo robí Boh: 

• Budovať Kráľovstvo, čiže Cirkev, čiže „jednotou Otca, 
Syna a Ducha Svätého zhromaždený ľud“, kde sú všetci 
jedna rodina s jediným Otcom a zjednotení ako jediné Te-
lo v jedinej láske Boha. Ona je jediným, najúčinnejším a 
dokonalým komplexným nástrojom záchrany všetkých 
ľudí a vyriešenia všetkých problémov ľudstva, ktorý Boh 
vložil do našich rúk! 

• Ak je to naozaj Cirkev – potom je súčasne pre všetkých, 
ktorí v nej sú, riešením aj ich sociálnych problémov: jed-
nak tým, že im dáva silu a schopnosť zmeniť samých seba 
a tak pracovať na zmene svojho osudu, jednak tým, že je 
pre nich starostlivou oporou a miestom, ktoré im maxi-
málne napomáha k slobode a samostatnosti ako zrelých 
ľudí a synov a dcér Boha. Ak teda chceme naozaj účinne 
konať charitu, budujme Cirkev! 

• Byť otvorení voči všetkým, aby sa mohli k tomuto projek-
tu Božieho sveta pridať a byť jeho súčasťou tu, na zemi, a 
po smrti vo večnosti. To je nakoniec jeho zmyslom, že? 

• Aktívne pracovať na budovaní a vzraste tohto projektu 
formou apoštolátu, ale komplexného apoštolátu, zahŕňajú-
ceho všetky tri „prístupové štádiá“ vstupu do rodiny Cir-
kvi: evanjelizácia – katechumenát/katechéza – mystagó-
gia.  

• Podobne ako Boh koná síce sporadicky, ale zato zjavne 
znamenia a zázraky na podporu ohlasovania Kráľovstva; 
tak aj Cirkev: ak sú na to prostriedky, venovať sa službe 
núdznym aj mimo Cirkvi (túto postupnosť priorít vyjadru-
je aj Pavol, keď píše: „robme dobre všetkým, ale najmä 
členom rodiny veriacich“ (Gal 6,10 SSV)) – ale s vedo-
mým, že na jednej strane nikdy neuzdravíme choroby a 
problémy sveta, kým svet bude svetom; takisto, že našim 
cieľom nie je vydať sa zo všetkých síl a zdrojov v márnej 
snahe nakratúčko uhasiť problémy sveta; a na druhej stra-
ne že zmyslom takejto služby je, aby bola pozvaním a 
znamením na podporu apoštolátu. Ako hovorí príslovie: 
„Daj človeku rybu, nasýtiš ho dnes, nauč ho chytať ryby a 
nasýtiš ho navždy“ – tak rovnako to platí aj tu: „Pomôž 
núdznemu dnes a zajtra bude znova v núdzi, prinajmen-
šom existenciálnej ako človek, ktorý neprijal Boha a Boží 
život. Pomôž mu stať sa súčasťou Cirkvi – a navždy si 
pomohol vyriešiť všetky jeho problémy a bolesti!“ 

A odmenou za to je ďalšia radosť zo spoluúčasti na Božom 
stvoriteľskom a spasiteľskom diele a teda aj jednota so samot-
ným Bohom, do ktorej nás táto spolupráca vovádza: „Radosť 
evanjelia, ktorá napĺňa život spoločenstva učeníkov, je misio-
nárska radosť. … Táto úloha je stále prameňom veľkých 
radostí pre Cirkev: „Tak bude aj v nebi väčšia radosť nad 
jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie, ako nad deväťdesiatimi 
deviatimi spravodlivými, ktorí pokánie nepotrebujú“ (Lk 
15,7).“ (pápež František, Evangelii gaudium)  

Váš Inky 


