
NATEŠENÍ CUDZINCI 
Rodinná katechéza 10-2017 (521) www.farar.inky.sk týždeň po 5. 11. 2017 

… alebo o TU a TAM (na rozšírenie: www.inky.sk, úvahy 456 a potom 460 a nakoniec bunková katechéza 100) 

BOŽIE SLOVO: 

Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Jána: „Vy ste zdola, ja som zhora. Vy ste z tohto sveta, ja nie som 
z tohto sveta. … Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj 
vy boli tam, kde som ja.“ (Jn 8,23; 14,3 SSV). Počuli sme Božie slovo! 

ÚVAHA: 

Dnešná naša katechézka bude o „TU“ a „TAM“. My, ľudia, všetci žijeme spočiatku v tomto svete 
svoje svetské životy. Našim „TU“ je náš pozemský život a tento pozemský svet. Tu sme doma, tu je 
to, čo milujeme, naše záľuby, naša práca. Tu, k pozemským veciam, smerujú aj naše túžby: toto by 
som chcel získať, tamto prestavať a tam sa zase raz niekedy vybrať a užiť si to, či aspoň to zdravíčko 
a chuť do jedla si zachovať. Za toto sa aj modlíme: Pane, Bože, pomôž mi tieto veci získať a dopraj 
mi zdravie a života! Boží svet – Nebo – je pre nás čímsi „TAM“, veľmi vzdialeným a nekonkrét-
nym. Je mimo náš bežný život. Mimo náš bežný a pre nás reálny svet. Je to niečo, o čom, isteže, 
vieme, že to tam kdesi existuje – ale asi podobne, ako vieme, že tam kdesi jestvuje Peking, či planéta 
Neptún. Raz zomrieme a, ako sa spieva na pohreboch, zanecháme tu všetko nám tak drahé a odobe-
rieme sa „TAM“, preč, do neznáma, za smútku a plaču pozostalých… A aj keď „každý tam raz 
musíme“, tak dúfame, že tento náš odchod preč a zanechanie všetkého hádam až tak skoro nepríde a 
my si tu ešte kúštik požijeme a užijeme si ešte trochu života. Tento postoj je do veľkej miery podsta-
tou i dôsledkom toho, čo nazývame dedičný hriech: odcudzenie sa Božiemu svetu. 

Ježiš je na tom presne opačne: Jeho „TU“ je v Nebi, u svojho Otca, ako sme počuli v dnešnom 
úryvku Evanjelia. Odtiaľ sa vybral „TAM“, do ďalekých končín sveta (keby sme to povedali tak po 
ľudsky), aby tam vykonal dielo spásy a záchrany ľudstva – a potom, hneď ako to bolo hotové, tak sa 
zase vrátil k svojmu „TU“, domov, do Neba, k Otcovi, na Otcov Trón (Ef 1,20-23; 1Pt 3,21n).  

Dôvodom Ježišovho pozemského „dobrodružstva“ a poslania bolo, aby nás všetkých zobral k sebe, 
hore, do Neba. Získal nám a daroval nám zelenú kartu do Nebeskej Vlasti, do Nového Neba a na 
Novú Zem (Iz 66,17; 2Pt 3,13). Pojal nás za svoju Nevestu (Zjv 19,7). Predviedol nás ako svoju 
Manželku Otcovi a Otec nás, ako to už otcovia v podobnej situácii robia, prijal za svoje deti, za 
svojich synov a dcéry a za členov svojej rodiny a sám sa nám stal Otcom. Od toho okamihu je už aj 
náš domov v Nebi. Aj pre nás je už Nebo vlasťou. V Nebi sme doma. Na zemi sme už len cudzinci. 

Výsledkom je mentálne presťahovanie sa, radikálne zmena nášho myslenia ohľadom nášho „TU“ a 
„TAM“. Odteraz, od okamihu nášho uverenia a obrátenia sa, naše „TU“ je v Nebi. Tu, v Nebi sme 
doma. Tu, v Nebi, sa zariaďujeme (Lk 16,9). Tu, v Nebi, si zhromažďujeme svoje poklady a cennos-
ti (Mt 6,20). Tu, v Nebi, je už dnes a teraz naše srdce (Mt 6,21). Tu, v Nebi, žije naša Rodina a sem, 
k Nebu, smerujú aj všetky naše túžby, očakávania, sny i všetko naše úsilie (1Kor 9,23-27). 

A tento svet? Ten sa zrazu v našom myslení stáva oným „TAM“. Už doň nepatríme, ako o nás vraví 
sám Ježiš: „Nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta“ (Jn 17,16). Nič už v tomto svete nemáme. 
Sme na odchode. Nakrátko v ňom síce ešte pre Boha pracujeme, ale nie je to viac náš domov – o nič 
viac, ako sa turista na dovolenke v Maroku považuje za Maročana, či robotník na prácach v Rusku 
sa považuje za Rusa. Nemáme už vo svete žiadne veľké ciele, túžby, ani očakávania. Iste, staráme sa 
o tie bežné maličkosti, týkajúce sa nášho jednoduchého prežitia a pobytu na zemi – asi ako keď sa 
onen robotník v Rusku stará o svoju unimobunku, v ktorej prechodne býva či o porciu peľmeňov, 
ktoré zje na obed, aby mal silu urobiť svoju prácu. Zaujímame sa aj o pracovné nástroje, ktorými 
uskutočňujeme na zemi svoju prácu pre Boha – a ak to od nás vyžaduje stať sa premiérom alebo 
prezidentom, tak sa ním staneme, čo už… Ale samo osebe nás už nič z toho neláka: ani postavenie, 
ani moc, ani sláva, ani peniaze, dokonca ani dlhý život či pevné zdravie… Nemáme viac žiadne 
pozemské túžby, žiadne pozemské sny, niet nič, o čo by sme ešte vo svete stáli. Sme na svete už len 
cudzinci, pútnici (1Pt 2,11), robotníci na stáži. Zakrátko skončíme a vrátime sa domov, do vlasti, 
kde je naše „TU“, aby sme už doma, v kruhu našej Rodiny, žili s našim Bohom a v Bohu naveky. Na 
tom nám záleží, o to sa zaujímame, pretože svojim srdcom sme už dávno doma, v Nebi. 

A smrť? Už nie je ani „odchodom“, ani „zanechaním“, ani nedúfame, že príde „čím neskôr“. Na-
opak, spolu s Pavlom žijeme onú radostnú dilemu, o ktorej Pavol píše, že „pre mňa žiť je Kristus a 
zomrieť zisk.  22 Ale ak žiť v tele znamená pre mňa plodnú prácu, neviem, čo si vyvoliť.  23 Oboje na 
mňa dolieha: túžim zomrieť a byť s Kristom, a to by bolo oveľa lepšie,  24 ale zostať v tele je zasa 
potrebnejšie pre vás.  25 A s istotou viem, že zostanem a budem s vami všetkými na váš osoh a radosť 
z viery“  (Flp 1,21-25 SSV). Smrť je aj pre nás „príchodom“ a „návratom“ domov, do vytúženej a 
milovanej Vlasti, k našej Rodine, k Bohu, k tomu, čo celým srdcom milujeme. Nie je pre nás žiad-
nou „stratou“, ale obrovským „ziskom“, víťazstvom, triumfom, okamihom slávy – tak ako u Ježiša! 
A najradšej by sme zomreli a vrátili sa domov aj hneď teraz, v tejto chvíli! Ale ak pre iných je 
lepšie, aby sme v tejto pozemskej cudzine ešte nakratúčko zotrvali a ešte chvíľu v nej pracovali – no 
čo už? Nezdráhame sa… Ale aj tak vytúžene hľadíme na ten okamih, kedy konečne nastane náš 
fajront a my sa z tohto pozemského „TAM“ konečne vrátime domov, do nášho nebeského „TU“! 

TIPY NA DISKUSIU: 

1.: UVAŽUJEM: 

Uvedomujem si, že byť kresťa-
nom znamená s novou identitou 
byť Bohom adoptovaný aj do 
novej Rodiny a do nového 
domova, ktorým je Nebo? 

Napadlo ma, že v tomto svete 
som už len ako Boží vyslanec, 
Boží zamestnanec, mám tu od 
Boha poslanie a prácu, ale nie 
som tu už doma a moja lojalita a 
oddanosť už viac preto nepatrí 
svetu, ale výlučne Nebu? 

Napadlo ma, že ak takto nezmýš-
ľam – ak sa stále viažem k 
tomuto svetu ako k domovu – tak 
to znamená, že som Bohu ešte 
stále neuveril, neprijal som ešte 
od Neho dar adoptívneho synov-
stva a som ako nevďačné decko, 
ktoré utieklo z domu? 

2.: ROZPAMÄTÁVAM SA:  

Až dodnes – kde bolo moje „TU“ 
a kde bolo moje „TAM“? Kde 
som sa cítil doma? Keby sa ma 
niekto opýtal: Kto si? Kde máš 
domov? – napadlo by ma úplne 
spontánne a ako prvé: Som syn 
(dcéra) Boha, Rodina Kristová – 
a mojim domovom je Nebo? 

A čo smrť? Teším sa na ňu? Je 
pre mňa príchodom a návratom 
domov – alebo ešte stále na ňu 
myslím ako na odchod, koniec 
života, ako na nejakú stratu? 

Ako pozerám na smrť iných 
kresťanov? Ako na okamih 
víťazstva? Teším sa a radujem sa 
z toho, že sa už vrátili domov, do 
naše milovanej Vlasti a nám tak 
drahej Božej Rodiny – podobne, 
ako sa napríklad spoluväzni tešia 
z prepustenia svojho priateľa na 
slobodu a tešia sa na okamih, 
kedy aj ich prepustia rovnako? 

3.: ROZHODUJEM SA:  

Ak ešte nie som vo svojej mysli 
úplne presťahovaný do Neba – 
čo urobím, aby sa tak čím skôr 
stalo? 

TIP: Okrem tréningu pred 
zrkadlom si vymyslím spôsob, 
ako si túto svoju novú prísluš-
nosť k Nebu budem počas dňa 
pripomínať – lístok, upomienka v 
mobile… – aby som si ju po-
stupne natrénoval a osvojil v 
bežnom živote a správaní sa. 


