Tretia cesta.
Pred časom som dostal mms-ku s fotografiou Hitlera a citátom jeho ideológa: „Ak v ľuďoch
vyvoláte strach, potom si s nimi môžete robiť čo chcete!“ Pravdivé. Ibaže v kontexte dnešnej
korona-krízy tá mms-ka evidentne cielila na to, aby ma „zbavila strachu“ pred korona-vírusom, lebo
to všetko je len manipulácia svetových, mocných, šedých eminencií, ktorí majú svoje ekonomické
záujmy a môj strach pred vírusom je iba súčasť ich mocenských a ekonomických záujmov.
Všimnite si! Dobromyseľný odosielateľ ma chce zbaviť strachu pred vírusom tak, že mi podsúva
strach z všemocných svetových manipulátorov. Zase len strach! A som manipulovateľný. Ibaže z
opačného konca :-)
Teraz obrátim pozornosť na dnešné (18.10.2020 – pozn. autora) liturgické čítania, ktoré sú veľmi
zaujímavé z pohľadu postoja voči svetskej autorite. Ježiš v evanjeliu odpovedá na zákernú otázku
ohľadom daní: „Dávajte teda, čo je cisárovo, cisárovi, a čo je Božie, Bohu.“ (Mt 22, 21;) Či sa to
niekomu páči, alebo nie, Pán Ježiš touto odpoveďou podporil autoritu a legitimitu svetskej moci.
Isto nemôžeme povedať, že Pán Ježiš schválil nespravodlivú, okupačnú, rímsku nadvládu nad
Izraelom. Ale je nanajvýš jasné, že aj svetská autorita má svoje miesto v Božom poriadku a keďže
má pred Bohom zodpovednosť, má aj moc a Božiu autoritu. Samozrejme je zložitou otázkou to, do
akej miery svoju moc a autoritu využíva podľa Božieho poriadku a do akej ju zneužíva proti Bohu a
dobru človeka. A ešte zložitejšou otázkou je to, kedy mám právo, ba povinnosť vypovedať
poslušnosť svetskej autorite a kedy je to hriech, za ktorý sa budem pred Bohom zodpovedať.
V tejto súvislosti pripomeniem scénu, keď Ježiš stojí pred Pilátom a pýta sa: „Nevieš, že mám moc
prepustiť ťa a moc ukrižovať ťa?“ Ježiš odpovedal: „Nemal by si nado mnou nijakú moc, keby ti to
nebolo dané zhora. Preto má väčší hriech ten, čo ma vydal tebe“ (Jn, 19, 10-11) . Pilát, ktorý má
hriech, má moc zhora. Ten Pilát, ktorý poslal Božieho syna na smrť! Boh sa asi zmýlil. Teraz sa
nebudem púšťať do podivuhodného tajomstva Božieho vykúpenia. Avšak jedno je isté. Moc z hora
Boh nedáva len tak pre nič za nič. So všetkým má svoj obdivuhodný zámer za ktorým je jeden
jediný cieľ. Spása človeka. A aj keď sa to neraz vymyká ľudskej logike, Boh vždy koná pre dobro
človeka.
A krásnym príkladom je aj dnešné prvé čítanie Iz 45, 1. 4-6; Pripomeňme si, že zajatie Izraela
kráľom Nabuchodonozorom bola národná a náboženská katastrofa. Proroci jasne poukazujú na to,
že je to trest za hriechy Izraela. Rozdelenie kráľovstva a bratovražedné vojny, modlárstvo,
nemravnosti,... Nabuchodonozor v tomto prípade nemá žiadne ospravedlnenie pre svoju útočnú
vojnu a násilné odvlečenie ľudu do zajatia. A predsa aj toto veľké zlo Boh dopúšťa a využíva na
duchovnú obrodu národa. A po 70 – tich rokoch v zajatí prichádza kráľ Kýros, ktorý dáva
Izraelskému ľudu slobodu a môžu sa vrátiť do Judey. Bez boja, bez revolúcie, bez odboja. Je
zrejmé, že z kráľa Kýra nemôžeme robiť svätca. A predsa o ňom Izaiáš píše: „Toto hovorí Pán
o svojom pomazanom, Kýrovi: „Vzal som ho za pravú ruku, aby som mu podrobil národy, zohol
pred ním chrbty kráľov a otvoril pred ním brány; nijaká brána neostane zavretá. Pre môjho
služobníka Jakuba a pre Izraela, môjho vyvoleného, zavolal som ťa po mene; vyznačil som ťa, a ty
si ma nepoznal. Ja som Pán, iného niet; okrem mňa nieto Boha. Opásal som ťa, aj keď si ma
nepoznal, aby všetci od východu slnka až po západ vedeli, že okrem mňa niet iného. Ja som Pán
a nik iný.“
Ja som Pán a nik iný. Pán, ktorý dopustil katastrofu kvôli obrode národa. Pán, ktorý „Kýra vzal za
ruku...“ - dal mu svetskú moc. Pán, ktorý cez Kýra vyslobodil Izrael zo zajatia. Pán, ktorý je aj nad
koronou. Pán, ktorý je aj nad chytrými tohto sveta a ktorí mu nevedome slúžia. Pán, ktorý nás
miluje až po smrť svojho syna, aby sme mohli večne žiť. Preto sa odmietam báť korony. Odmietam
sa báť chytrých a mocných tohto sveta. A nech mi je Boh na pomoci, aby som s jeho milosťou a vo
vedomí jeho nekonečnej lásky čo najvernejšie plnil Božiu vôľu, vrátane oprávnených a
spravodlivých nariadení svetskej autority.
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