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Joseph Ra inger – Benedikt XVI.

Ježiš Nazaretský
I. diel: Od krstu v Jordáne po premenenie

Dobrá kniha, Trnava, 2007

preklad: Jaroslav Cepko

• 19
Náboženstvá sa nezaoberajú iba otázkou pôvodu; všetky náboženstvá sa nejakým spôsobom usilujú zdvih-
núť závoj budúcnosti. Ich význam sa prejavuje práve v tom, že vedia sprostredkovať to, čo má prísť, a môžu
takto človeku ukázať cestu, na ktorú má vykročiť, aby jeho život nestroskotal. Preto prakticky všetky nábo-
ženstvá rozvinuli isté formy pohľadu do budúcnosti.

• 22
(…) Prorok nie je izraelským variantom veštca – ako sa to v skutočnosti v hojnej miere chápalo a ako na
seba nazerali aj mnohí zdanliví proroci –, ale (…) znamená niečo úplne odlišné: On tu nie je na to, aby
rozprával o zajtrajších a pozajtrajších udalostiach, a aby tak preukazoval službu ľudskej zvedavosti alebo
ľudskej túžbe po istote. On nám ukazuje Božiu tvár, a tým nám ukazuje cestu, na ktorú sa máme vydať.
Budúcnosť, ktorej sa týka jeho poslanie, siaha ďalej ako to, na čo sa možno vypytovať veštca.

• 29
Cisár a Ježiš stelesňujú dva rozličné poriadky skutočnosti, ktoré sa nemusia úplne vylučovať, ale vo svo-
jom protiklade nesú rozbušku konfliktu, ktorý sa týka základnej otázky ľudstva a ľudskej existencie. „Čo je
cisárovo, dávajte cisárovi, a čo je Božie, Bohu.“, povie Ježiš neskôr a vyjadrí tak zásadnú znášanlivosť oboch
sfér (Mk 12,17). Ak však cisárstvo začne samo seba interpretovať ako božské, ako sa to stalo už pri Augus-
tovej sebaprezentácii v pozícii nositeľa svetového mieru a záchrancu ľudstva, kresťan musí „viac poslúchať
Boha ako ľudí“ (Sk 5,29).

• 46
Evanjelisti Matúš i Lukáš rozprávajú o troch Ježišových pokušeniach, v ktorých sa odráža jeho zápas o vlast-
né poslanie, no v súvislosti s nimi sa vynára i otázka, o čo ide v ľudskom živote vôbec. Stáva sa tu zrejmým,
že podstatou každého pokušenia je odsunutie Boha, ktorý sa popri všetkom tom, čo sa v našom živote zdá
byť naliehavé, javí ako druhoradý, ak nie dokonca zbytočný a rušiaci. Pokušením, ktoré nás ohrozuje v mno-
horakých podobách, je snaha nastoliť vo svete poriadok vlastnými silami, bez Boha, počítať iba s vlastnými
schopnosťami, uznávať za ozajstné iba politické a materiálne skutočnosti a Boha dávať bokom ako nejakú
ilúziu. K podstate pokušenia patrí jeho zdanlivá morálnosť. Nevyzýva nás priamo na zlé, to by bolo príliš
okaté. Predstiera, že nám ponúka niečo lepšie: konečne zanechať ilúzie a účinne sa zasadiť za zlepšenie
sveta. Pristupuje k tomu pod rúškom skutočného realizmu: Reálne je to, čo sa vyskytuje – moc a chlieb;
Božie veci sa naproti tomu javia ako neskutočné, ako podružný svet, ktorý vlastne ani nie je potrebný.

• 57
V konečnom dôsledku je (…) cenou za spojenie viery a politickej moci vždy len to, že viera vstúpi do služieb
moci a musí sa podriadiť jej kritériám.
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• 93
(…) Radikálny postoj, ktorý žili a žijú toľkí praví kresťania, počnúc otcom mníšstva svätým Antonom až
po Františka z Assisi a po ľudí, čo žijú príkladnú chudobu v našom storočí, nie je zverený všetkým. No na
to, aby Cirkev bola spoločenstvom Ježišových chudobných, bude stále potrebovať ľudí schopných veľkého
odriekania. Bude potrebovať spoločenstvá, ktoré ich nasledujú, ktoré žijú chudobu a jednoduchosť, a tak
nám ukazujú pravdu blahoslavenstiev, aby všetkých vyburcovali k tomu, aby majetok chápali iba ako
službu, aby vzdorovali kultúre vlastnenia kultúrou vnútornej slobody, a aby tak zároveň vytvorili pred-
poklady pre sociálnu spravodlivosť.

• 114
Vízia reči na vrchu sa zdá byť náboženstvom roztrpčenosti, ako závisť zbabelcov a neschopných, ktorí ne-
dorástli pre život, preto sa chcú pomstiť tým, že blahoslavia svoje zlyhania a tupia silných, úspešných a šťast-
ných. Oproti Ježišovmu pohľadu upretému do diaľky sa kladie šťavnatá prítomnosť – vôľa teraz vyťažiť čo
najviac zo sveta a z ponúk života, hľadať nebo tu na zemi a nenechať sa pri tom všetkom brzdiť žiadnymi
škrupuľami.

• 146
(…) Chybná forma modlitby, pred ktorou nás Pán varuje, je táranie, záplava slov, ktorá udúša ducha. Všetci
poznáme ono nebezpečenstvo, že vyslovujeme len obvyklé formulky a duchom sme niekde úplne inde.
Najlepšie sa dokážeme sústrediť vtedy, keď Boha o niečo prosíme v hlbokej núdzi alebo mu s radostným
srdcom ďakujeme za prežité dobro. Najdôležitejšie však je to, aby – odhliadnuc od takýchto momentálnych
situácií – bol v hĺbke našej duše prítomný vzťah k Bohu. Preto musíme tento vzťah neustále prebúdzať,
neprestajne musíme k Bohu vzťahovať udalosti každodenného života. Čím viac je v hĺbke našej duše prí-
tomné nasmerovanie na Boha, o to lepšie sa budeme modliť.

• 149
Význam Otčenáša siaha ďalej než k odovzdaniu slov modlitby. Otčenáš chce formovať naše bytie, chce, aby
sme si cvičením osvojili Ježišovo zmýšľanie (…).

• 151
Aby človek mohol správne prosiť, musí byť v pravde. A pravda znie: „najprv Boh, Božie kráľovstvo“ (…).

• 151
Páter Peter-Hans Kolvenbach vo svojej knihe exercícií rozpráva o istom starcovi východnej Cirkvi, ktorý cítil
nutkanie „modliť sa Otčenáš pospiatky, aby sa stal hodný zakončiť modlitbu začiatočnými slovami – ‚Otče
náš‘“. Na vysvetlenie starec dodal, že takto sa ide po veľkonočnej ceste: „Začína sa pokušením na púšti,
vracia sa späť do Egypta, potom sa kráča po ceste exodu cez zastavenia odpustenia a Božej manny a z Božej
vôle sa prichádza do krajiny prisľúbenia, do Božieho kráľovstva, kde sa s nami Boh delí o tajomstvo svojho
mena: ‚Otče náš‘.“.

• 160
(…) Meno vytvára možnosť oslovenia, zavolania. Vytvára vzťah. Keď Adam pomenúva zvieratá, to ne-
znamená, že objasňuje ich podstatu, ale že ich začleňuje do svojho ľudského sveta, vytvára možnosť, aby
ich mohol zavolať. Z tohto hľadiska teraz chápeme, čo sa pod Božím menom pozitívne myslí: Boh vytvára
medzi sebou a nami vzťah. Vytvára možnosť, aby sme ho mohli zavolať. Vstupuje do vzťahu k nám a nám
umožňuje, aby sme vstúpili do vzťahu k nemu. To však znamená, že sa istým spôsobom vydáva do nášho
ľudského sveta.

• 162
Kde sa nehľadí na Boha, upadá človek a upadá aj svet. V tomto zmysle nám Pán hovorí: „Hľadajte teda naj-
prv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť, a toto všetko dostanete navyše.“ (Mt 6,33). Tieto slová stanovujú
poriadok priorít ľudského konania, priorít nášho správania sa v každodennom živote.

• 163
Božie kráľovstvo prichádza cez počúvajúce srdce. To je jeho cesta.

• 167
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Štvrtá prosba Otčenáša sa nám zdá byť „najľudskejšou“ zo všetkých prosieb: Pán, ktorý obracia náš pohľad
na to, čo je podstatné, na to „jediné potrebné“, predsa len vie aj o našich pozemských potrebách a uznáva ich.
On, čo svojim učeníkom hovorí: „Nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť…“ (Mt 6,25), nás predsa
len pozýva, aby sme sa modlili za svoju poživeň, a aby sme tak našu starosť preniesli na Boha. Chlieb je
„plod zeme a práce ľudských rúk“, no zem neprináša nijaké plody, ak zhora nedostáva slnko a dážď. Táto
súhra vesmírnych síl, ktoré nemáme v rukách, stojí proti pokušeniu našej pýchy dávať si život sami a len
pomocou našich vlastných schopností. Takáto pýcha robí človeka násilníckym a chladným. V konečnom
dôsledku ničí zem. Ani to nemôže byť inak, pretože stojí proti pravde, že my ľudia sme povolaní k tomu,
aby sme sami seba prekračovali. Iba v otvorenosti voči Bohu sa stávame veľkými, slobodnými, iba tak sme
sami sebou.

• 176
Porozumeniu veľkých tajomstiev zmierenia (…) stojí v ceste aj náš individualistický obraz človeka: Nevieme
viac chápať zástupníctvo, pretože podľa nás každý človek žije sám v sebe; už nevieme chápať hlbokú pre-
pojenosť všetkých našich existencií a ich zahrnutie v existencii Jedného, Syna, ktorý sa stal človekom.

• 178
Boh nenechá človeka padnúť, ale dovolí, aby bol skúšaný.

• 178
Aby človek dozrel, aby sa od povrchnej zbožnosti čoraz väčšmi dostával do hlbokej jednoty s Božou vôľou,
na to potrebuje skúšku. Ako hroznová šťava musí vykysnúť, aby sa stala ušľachtilým vínom, tak aj človek
potrebuje očisťovanie a premenu, ktoré sú preňho nebezpečné, v ktorých môže padnúť, no ktoré sú pritom
nevyhnutnými cestami na to, aby prišiel k sebe i k Bohu. Láska je vždy procesom očisťovania, zriekania,
bolestnej premeny nás samých, a teda cestou dozrievania.

• 189
Staroveký svet – ako ukázal predovšetkým Henri de Lubac – skutočne prežíval prienik kresťanskej viery
ako oslobodenie od strachu z démonov, ktorý napriek skepse a racionalizmu ovládal všetko. A deje sa tak
aj dnes všade tam, kde kresťanstvo nahrádza staré kmeňové náboženstvá a premieňa a prijíma to, čo je na
nich pozitívne. Tento prelom v celej jeho sile cítiť u Pavla, keď hovorí: „[…] vieme, že na svete niet nijakej
modly a nijakého boha, iba Jeden. Lebo aj keď sú takí, čo sa nazývajú bohmi či už na nebi, alebo na zemi –
ako je veľa bohov a veľa pánov –, my máme iba jedného Boha, Otca, od ktorého je všetko a my sme pre neho,
a jedného Pána, Ježiša Krista, skrze ktorého je všetko, aj my sme skrze neho.“ (1 Kor 8,4n). V týchto slovách
spočíva oslobodzujúca moc – veľký exorcizmus, ktorý očisťuje svet. Nech by sa svet hemžil akýmkoľvek
počtom bohov – len jeden je Boh a len jeden je Pán. Ak patríme jemu, všetko ostatné nemá žiadnu moc,
stráca lesk božstva. Takto je svet predstavený vo svojej racionalite: Pochádza z večného Rozumu, a len tento
stvoriteľský Rozum je pravou mocou na svete a vo svete. Iba viera v jedného Boha skutočne oslobodzuje
a „racionalizuje“ svet. Kde sa táto viera stratí, svet sa stáva racionálnejším iba zdanlivo. V skutočnosti je
potom potrebné uznať sily náhody, ktoré nemožno definovať. „Teória chaosu“ sa stavia vedľa vhľadu do
racionálnej štruktúry sveta a stavia človeka pred temnotu, ktorú nedokáže rozjasniť a ktorá stavia hranice
racionálnej stránke sveta. Trvalou a ústrednou úlohou poslov Ježiša Krista je „exorcizovať“, stavať svet do
svetla ratio, ktoré pochádza z večného stvoriteľského Rozumu a z jeho spásonosnej dobroty a naň poukazuje.

• 199
Podstatnú časť Ježišovho ohlasovania nepochybne tvoria podobenstvá. Hoci naša civilizácia sa prudko
mení, ich sviežosť a ľudskosť sa nás neustále dotýka.

• 206
Je nápadné, aký význam v celku Ježišovho posolstva nadobúda obraz semena. Ježišov čas a čas učeníkov
je časom siatia a semena. „Božie kráľovstvo“ je prítomné ako semeno. Semeno navonok vyzerá ako čosi
nepatrné. Možno ho prehliadnuť. Horčičné zrnko – obraz Božieho kráľovstva – je najmenšie zo všetkých
zrniek, a predsa v sebe nesie celý strom. Semeno je prítomnosť budúceho. V semene je skrytým spôsobom
už teraz prítomné to, čo príde. Je prítomnosťou prisľúbenia. Pán vyslovil viacero podobenstiev o semene na
Kvetnú nedeľu a odhalil ich plný zmysel: „Veru, veru, hovorím vám: Ak pšeničné zrno nepadne do zeme
a neodumrie, ostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu.“ (Jn 12,24). On sám je zrno. Jeho „krach“
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na kríži je práve tou cestou, ako prejsť od mála k mnohým, ku všetkým: „A ja, až budem vyzdvihnutý od
zeme, všetkých pritiahnem k sebe.“ (Jn 12,32).

• 207
V podobenstvách Ježiš nie je len rozsievačom, ktorý rozsieva semeno Božieho slova, ale aj semenom, ktoré
padá do zeme, aby zomrelo, a tak prinieslo ovocie.

• 207
(…) Každý vychovávateľ, každý učiteľ, ktorý chce svojim poslucháčom sprostredkovať nové poznatky, si
bude vždy pomáhať aj príkladmi a prirovnaniami. Prostredníctvom príkladu približuje tým, na ktorých sa
obracia, myšlienku, ktorá doteraz ležala mimo ich zorného poľa. Chce ukázať, že za nejakou skutočnosťou,
ktorá patrí do okruhu ich skúsenosti, presvitá čosi, čo doteraz nepozorovali. Prostredníctvom podoben-
stva im približuje niečo, čo ležalo ďaleko, aby tak po moste podobenstva prešli k tomu, čo im doteraz bolo
neznáme. Ide pritom o dvojaký pohyb: Na jednej strane podobenstvo prináša to, čo je vzdialené, do blízkosti
počúvajúcich a premýšľajúcich. Na druhej strane sa vydáva na cestu aj sám poslucháč. Vnútorný dynamiz-
mus podobenstva, vnútorné prekračovanie zvoleného obrazu ho pozýva k tomu, aby sa sám zveril tomuto
dynamizmu, aby prekročil svoje doterajšie obzory, a tak sa naučil spoznávať a chápať to, čo doteraz nepo-
znal. To však znamená, že podobenstvo si vyžaduje spoluprácu toho, ktorému sa nielen niečo približuje,
ale že on sám sa musí začleniť do pohybu podobenstva a kráčať spolu s ním.

• 226
(…) U Ježiša nie je reč o staršom bratovi [v podobenstve o dvoch bratoch (jednom márnotratnom a druhom,
ktorý zostal doma) a láskavom otcovi] mierená jednoducho na Izrael (veď aj hriešnici, čo k nemu prichádzali,
boli židia), ale, ako sa vyslovuje Grelot (…), na typické nebezpečenstvo týkajúce sa nábožných, ktorí sú pred
Bohom „en règle", majú čistý štít. Grelot pritom zvýrazňuje krátku vetu: „Nikdy som neprekročil ani jeden
z tvojich príkazov.“. Boh je pre nich predovšetkým Zákon. Seba vidia v právnom vzťahu s Bohom a v tomto
ohľade majú pred ním čistý štít. Boh je však väčší: Od Boha-Zákona sa musia obrátiť k väčšiemu Bohu,
k Bohu lásky. Pritom sa nevzdajú svojej poslušnosti, ale tá bude prameniť z hlbších zdrojov, a tak bude
väčšia, otvorenejšia, čistejšia, ale predovšetkým pokornejšia.
Pridajme ešte ďalšie hľadisko (…): V zatrpknutosti voči Božej dobrote sa ukazuje vnútorná zatrpknutosť
preukázanej poslušnosti, ktorá odhaľuje hranice tejto poslušnosti. Vo svojom vnútri by títo ľudia takisto
radi odišli za väčšou slobodou. Je v nich tichá závisť voči tomu, čo si mohol dovoliť ten druhý. Neprešli
však púťou, ktorá mladšieho brata očistila a umožnila mu spoznať, čo znamená sloboda, čo znamená byť
synom. Svoju slobodu v podstate znášajú ako otroctvo a ešte nedozreli ku skutočnému synovstvu. Aj oni
ešte potrebujú prejsť nejakú cestu. Môžu ju nájsť, keď dajú jednoducho za pravdu Bohu, keď jeho slávnosť
prijmú za svoju. Tak sa v podobenstve cez Krista Otec prihovára nám, čo sme zostali doma, aby sme sa aj
my opravdivo obrátili a tešili sa zo svojej viery.

• 298
(…) Ani „ovce“, ktoré sú predsa Bohom stvorené osoby, Božie obrazy, nepatria pastierovi ako veci – ako
veci ich vníma zbojník a zlodej. Práve v tomto spočíva rozdiel medzi vlastníkom, pravým pastierom, a zboj-
níkom: Pre zbojníka, pre ideológov a diktátorov sú ľudia len vecami, ktoré oni vlastnia. Pre pravého pastiera
sú však ovce slobodné z pohľadu pravdy a lásky; pastier sa javí ako ich vlastník práve tým, že ich pozná
a miluje, že ich chce mať v slobode pravdy. Patria mu v jednote „poznania“, v spoločenstve Pravdy, ktorou
je on sám. Práve preto ich nevyužíva, ale dáva za ne svoj život.

• 353
Každý proces poznávania vždy zahŕňa nejakú formu procesu stávania sa rovným, nejaký druh vnútorného
zjednotenia poznávajúceho s poznávaným, ktorý sa vždy líši podľa stupňa bytia poznávajúceho subjektu
a poznávaného objektu. Skutočne poznať Boha predpokladá spoločenstvo s Bohom, ba bytostnú jednotu
s ním.
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