
Kresťanstvo nanovo objavené  

30. Láska nerobí zle blížnemu 

 Kristove príkazy o „láske k nepriateľovi“ a „neodporovaní zlému“ zdajú sa istotne na prvý pohľad 

škodlivými. Ak mám milovať toho, čo mi krivdí a nebrániť sa zlu, ktoré mi spôsobuje, nezväčší to ešte jeho 

drzosť a opovážlivosť? Či sa týmto spôsobom zlo ešte viac nerozšíri? A okrem toho, dá sa takáto etika uplatniť 

všeobecne? Možno ju dosiahnuť ľudskými silami? 

 Prvé storočia kresťanstva nám dávajú veľmi veľa príkladov neodporovania zlu a lásky k nepriateľom. 

Pozrime sa na jeden z nich. Terénom, na ktorom sa uchytila Ježišova  náuka a kresťanstvo, bola Rímska ríša. 

Ona nanútila celému okolitému civilizovanému svetu svoju vládu. Prvé kresťanské národy žili vo veľmi 

nespravodlivom politickom poriadku, v neslobode a museli znášať rímsku diktatúru. Spoločenské zriadenie 

bolo ešte horšie, bolo to otroctvo. Malá skupina slobodných ľudí bola absolútnym pánom života a smrti 

obrovského počtu otrokov, ktorí ani neboli považovaní za ľudí, ale za veci. Keby sa čosi také dialo dnes, všetci 

by sme si považovali za povinnosť poučiť otrokov o ich právach a podporovať ich odpor a vzburu proti tak 

nápadnej krivde. Prvotná cirkev však hovorila otrokom, najmä tým, ktorí sa obrátili na kresťanstvo, niečo úplne 

iné:  

„Otroci, podriaďujte sa so všetkou bázňou pánom a nielen dobrým a miernym, ale aj zlým“ (1Pt 2,18). 

„Otroci, poslúchajte pozemských pánov vo všetkom a neslúžte iba naoko, ako tí, čo sa chcú páčiť 

ľuďom, ale z úprimného srdca, v bázni pred Pánom!“ (Kol 3,22). 

„Otroci, poslúchajte pozemských pánov s bázňou a chvením z úprimného srdca ako Krista“ (Ef 6,5). 

V spoločenstvách, ktoré založil sv. Pavol sa často stávalo, že bohatí členovia cirkvi poskytli prostriedky 

na vykúpenie otrokov, najmä kresťanských bratov. Samozrejme, že otrokom sa to veľmi páčilo. A prispievalo 

to k početným obráteniam z ich radov. Keď sa však o tom Pavol dozvedel okamžite protestoval. V Liste 

Korinťanom píše: „Nech každý zostane v tom stave, v ktorom bol povolaný. Bol si povolaný ako otrok? Nerob 

si z toho starosti. Ale ak by si sa aj mohol stať slobodným, radšej to využi [svoj stav]“ (1Kor 7,20n). 

Odkiaľ pochádza toto konzervatívne stanovisko sv. Pavla a vo všeobecnosti aj celej prvotnej Cirkvi? 

Dnes počúvame hlasy, že to vraj vyplývalo z nízkeho stupňa spoločenského uvedomenia tamtých čias. A že 

dnes by Pavol hovoril niečo iné. To je lož! Pavol, a s ním aj ostatní apoštoli by aj dnes, na naše veľké 

pohoršenie, ohlasovali to isté. Prečo? Pretože motívy etiky, ktorú učili zostávajú večné: „Kto je povolaný v 

Pánovi ako otrok, je Pánov oslobodenec. Podobne kto je povolaný ako slobodný, je Kristov služobník [otrok]“ 

(1Kor 7,22). Tým výslovne potvrdil svoj odmietavý postoj k vykupovaniu kresťanov otrokov. Pavlova 

myšlienka je táto: Spoločenské zriadenie nerozhoduje o šťastí človeka, ani jeho vonkajšia sloboda alebo 

nesloboda. Je ňou iná sloboda: vnútorná! Sloboda od otroctva egoizmu, sloboda dobrovoľného podriadenia sa 

zákonu lásky. A túto slobodu priniesol Kristus, aby tak zbúral všetky vnútorné bariéry, ktoré otrokov i 

slobodných od seba oddeľovali. V Kristovi sa všetko relativizuje, lebo v ňom človek nachádza nový prameň 

života. Pre obráteného otroka už prestáva byť fyzická sloboda otázkou života a smrti. A obrátený otrokár zas 

vidí v otrokovi brata, a ani na um mu nepríde, aby ho vykorisťoval a týral. Takto kresťanstvo znútra ničí všetky 

nespravodlivé politické a spoločenské zriadenia, tým že ich zbavuje satanského žihadla, ktoré v utláčateľoch aj 

v utláčaných zabíja ľudskú dôstojnosť. Pod vplyvom tohto postupu kresťanstva, bolo v 6. storočí otroctvo 

oficiálne zrušené v celej Byzantskej ríši.  

A nebolo treba revolúcií, nebolo treba organizovať odboj, nemuseli sa rozoštvávať jedni proti druhým 

alebo ustavične udržiavať atmosféra vzájomnej nevraživosti a napätia. To všetko urobila láska. Láska ktorá 

neodporuje zlému a miluje nepriateľov! 
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