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… alebo o odkliatí pohromy z Raja (na doplnenie: www.inky.sk, úvaha č. 351) 

BOŽIE SLOVO: 

Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Jána: „Veru, veru, hovorím vám: Každý, kto pácha hriech, je 
otrok.  …  36 Až keď vás Syn vyslobodí, budete naozaj slobodní. … poznáte pravdu a pravda vás 
vyslobodí.“ (Jn 8,34.36.32). Počuli sme Božie slovo! 

ÚVAHA: 

Ježiš hovorí o hriechu, ktorý nás zotročuje. Čím nás hriech zotročuje? To by bolo na dlhý výpočet! 
Ale niekde v samých koreňoch hriechu je strach, ako svedčí aj Písmo, že Ježiš Kristus „vyslobodil 
tých, ktorých celý život zotročoval strach pred smrťou“ (Hebr 2,15) – a to vo všetkých jej podobách. 
Áno, je to strach, ktorý je v samých koreňoch hriechu i nášho otroctva. 

Na počiatku, v Raji, človek nepoznal strach. Žil v radostnej bezvýhradnej dôvere Bohu – v dôvere 
vo svoju budúcnosť, ktorú Boh garantoval, v bezpečnosť, ktorú Boh zaručoval, v život, ktorý mu 
Boh zadarmo a plnými priehrštiami dával. Potom prišiel Satan-Had a ako prvé zasial do srdca 
človeka nedôveru: „Naozaj povedal Boh: "Nesmiete jesť z nijakého rajského stromu!"? … Nie, 
nezomriete,  5 ale Boh vie, že v deň, keď budete z neho, [Stromu poznania dobra a zla,] jesť, otvoria 
sa vám oči a vy budete ako Boh“ (Gn 3,1.4-5). Eva počúva a počuje to, čo Had chce, aby počula: 
Nemôžeš veriť Bohu. On nie je taký, ako sa zdá. Nie je to váš priateľ! Nemá s vami dobré úmysly. 
Klame vám! Obmedzuje vás! Bojí sa vás! Utláča vás! A keď tomu Eva uverí, objaví sa, po prvý raz 
v jej živote, strach: Čo si počnem? Som vydaná napospas zákernému a mocnému nepriateľovi! 
Musím sa pred ním nejako chrániť! Ale ako? Nemôžem mu viac dôverovať! Musím vziať veci do 
vlastných rúk! Musím nájsť silu vzoprieť sa Bohu a vziať si to, čo mi právom patrí: zbožštenie, právo 
a schopnosť byť ako Boh! A Eva naťahuje ruku a trhá ovocie Stromu, o ktorom dúfa, že jej práve 
túto moc a schopnosť dá (KKC 398) – a dá aj Adamovi a aj on je. Ale beda! Had ich zradil a podra-
zil! Žiadna moc na nich nezostupuje! Vzopreli sa však Bohu – odteraz sú teda už aj Jeho nepriateľ-
mi! Utekajú a skrývajú sa pred Ním. A keď ich Boh dostihne – veď ako by mohli uniknúť Všadeprí-
tomnému? – Adam, vystrašený na smrť, neváha zradiť svoju ženu Evu, len aby zachránil seba a 
kričí: „Žena, ktorú si mi dal na pomoc, tá mi dala zo stromu a ja som jedol“ (Gn 3,12)! 

Potom obaja utečú z Raja preč, ďaleko od Boha… a strach, ktorý do ich sŕdc zasial Had, si nesú so 
sebou. Odvtedy je strach našim verným sprievodcom, tak verným, že sme si na neho navykli a ani 
ho už pomaly nevnímame. Ale on tu stále je … V našej hrudi sa škľabí ohromná prázdnota, stvorená 
na to, aby ju naplnil Boh – ale teraz, bez Boha, ju už nemá čo naplniť. Táto prázdnota nás mučí – a 
pre toto mučenie sme si dokonca vynašli slová: nuda, samota, opustenosť, otravnosť… všetko nás 
skôr či neskôr omrzí, zunuje – potrebujeme stále nové veci, nové zážitky, stále viac a viac a ešte viac 
– inak nás tá strašná prázdnota pohltí a dovedie do šialenstva! Dychtíme po majetku a peniazoch – 
ale iní zápasia o to isté! Plní strachu z toho, že na nás nezostane, z nedostatku, z chudoby a z biedy, 
s očami svietiacimi žiadostivosťou, vrháme sa do lopoty a driny, do zápasu o „kus chleba“, o „život 
na úrovni“, či ako tomu hovoríme. Ale to nám nestačí! Smädíme po veľkosti, túžime mať moc, 
autoritu, robiť si, čo sa nám zapáči, ovládať či aspoň zastrašiť iných, niečo znamenať – ale beda! 
Každá moc vyžaduje masu slabých a len hŕstka smie byť mocná a na výslní! A tak, plní strachu zo 
slabosti, tiahneme do boja o vplyv, o autoritu, o rešpekt, či akými slovami si túto túžbu nazveme. A 
keď sa nám nedarí – a väčšinou sa nedarí! – tak zatúžime aspoň po skyve slávy, ocenenia, uznania, 
obdivu… ale beda! Aj to je vyhradené len hŕstke! A tak znova, plní strachu z bezvýznamnosti, z 
toho, že budeme iným ľahostajní, ukradnutí, že si nás nevšimnú a prehliadnu nás, bojujeme a zápa-
síme o ich pozornosť, o pozlátko slávy, o zdrap uznania,… A keď utŕžime aj tu svoje porážky, tak 
zatúžime aspoň po rozkoši, po jedle a po pití, po zábave, po „odreagovaní sa“, niečo nové uvidieť, 
niečo nové zažiť, nejaké to rozptýlenie… – ale beda! Bez peňazí, moci a slávy sa nám ani z toho 
veľa nedostáva! A tak nás deň za dňom strach spútava ako okovy a jeho sestra žiadostivosť práska 
bičom nad našimi hlavami a poháňa nás ako otrokov na laviciach dávnych galejí!  

Ale toto všetko je dnes už preč. Dnes sme slobodní. Ježiš nás oslobodil. Jeho pravda nás oslobodila. 
Pravda o tom, kto sme a čo v Bohu máme. Sme totiž nekonečne bohatí – veď sme dedičmi samého 
Boha! Sme nekonečne vzácni a slávni – sám Boh nás zahaľuje svojou Večnou Slávou! Sme aj 
nekonečne milovaní, dôležití a vzácni – veď sme synmi a dcérami Kráľa nad kráľmi a Pána nad 
pánmi! Diera v nás je konečne naplnená, zaplnená Bohom samotným. Po čom by sme ešte mohli 
túžiť? Nič viac už neexistuje! A strach? Čoho by sme sa už len mohli báť? Kto by nás mohol ako-
koľvek obrať o ktorýkoľvek z týchto darov? „Môj Otec, … je väčší od všetkých a nik ich nemôže 
Otcovi vytrhnúť z ruky“ (Jn 10,29) hovorí o nás Ježiš. „Som si istý, že ani smrť, ani život, ani anjeli, 
ani kniežatstvá, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti,  39 ani výška, ani hĺbka, ani nijaké iné 
stvorenie nás nebude môcť odlúčiť od Božej lásky“  (Rim 8,38-39), volá Pavol rozšafne a bezstarost-
ne. „Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu“ (Mt 10,28), vraví znova Ježiš – 
pretože nám už ani zabitie nijako ublížiť nemôže! Naopak, len nám otvorí Bránu Neba a získa 
Veniec víťazstva! V celom svete niet ničoho, čo by mohlo akokoľvek ublížiť synom a dcéram Boha! 
Tak čoho by sme sa už len, prosím vás, mali báť? 

TIPY NA DISKUSIU: 

1.: UVAŽUJEM: 

Keď cisár Valens vyslal k bisku-
povi Bazilovi Veľkému vojvodu 
Modesta, ktorý mu hrozil zaba-
vením majetku, vyhnanstvom a 
smrťou, Bazil mu odpovedal: „Aj 
keď mi vezmeš majetok, sám sa 
neobohatíš a mňa tím neochu-
dobníš. Predpokladám, že 
nepotrebuješ tieto moje vetché 
šaty a niekoľko kníh, čo je celé 
moje bohatstvo. Vyhnanstvo pre 
mňa neexistuje, však nie som 
viazaný miestom a všade, kam 
ma pošlú, je zem Hospodinova. A 
čo mi môže urobiť mučenie? 
Však som tak slabý, že po prvom 
údere zomriem. A smrť je pre 
mňa darom, lebo ma skôr prive-
die k Bohu.“ Prekvapený vojvod-
ca mu povedal: „Doteraz so 
mnou tak nikto nehovoril!“ Bazil 
odpovedal: „Áno, však si ešte 
nikdy nehovoril s biskupom!“  

Ako pozeral na svet Bazil? Prečo 
nemal strach? Našiel by som 
okolo seba, vo farnosti, ľudí, 
ktorí majú podobný pohľad na 
svet ako Bazil? 

2.: ROZPAMÄTÁVAM SA:  

Ako som na tom ja? 

Nakoľko je môj postoj podobný 
Bazilovmu a ja už prežívam 
nádhernú bezstarostnosť, slobodu 
od strachu i radosť Božieho 
dieťaťa, ktoré žije Ježišove 
slová: „Nebuďte teda ustarostení 
a nehovorte: “Čo budeme jesť?” 
alebo: “Čo budeme piť?” alebo: 
“Čo si oblečieme?”!  32 Veď po 
tomto všetkom sa zháňajú poha-
nia. Váš nebeský Otec predsa 
vie, že toto všetko potrebujete.  33 
Hľadajte teda najprv Božie 
kráľovstvo a jeho spravodlivosť a 
toto všetko dostanete navyše“  
(Mt 6,31-33)? 

A nakoľko som, naopak, ešte 
stále zvieraný svetským stra-
chom a obavami…? 

3.: ROZHODUJEM SA:  

Strach je znakom nedostatku 
viery, neprijatia Božieho synov-
stva a nepresťahovania sa do 
Neba. Ak mám teda problém 
strachu a obáv – ako by som ho 
mohol primerane a účinne 
odstrániť? Čo urobím? 


