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„ 2 A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa 
obnovou zmýšľania … 3 Veď ste zomreli a váš život je s 
Kristom ukrytý v Bohu.“ 

(Rim 12,2a; Kol 3,3) 

 

Milí bratia a sestry! 

Už dávnejšie sme hovorili o tom, že náš život môže byť 
postavený na skale, alebo na piesku. 

Na piesku – čiže na množstve maličkých zrniečok – je 
postavený vtedy, keď svoju identitu a svoj pocit hodnoty 
odvodzujeme od množstva malých uznaní a množstva malých 
úspechov, ktoré dosahujeme od iných a v porovnaní s inými 
ľuďmi okolo nás. Je to RELATÍVNA  hodnota, ktorú máme 
v porovnaní s inými ľuďmi. 

Na Skale je náš život postavený vtedy, ak celý náš život je 
postavený na jedinom a tým je Boh. Naša hodnota a cena sa 
odvíja od ceny, ktorú máme v Božích očiach. V láske, ktorou 
sme Bohom milovaný. Je to svojim spôsobom tiež hodnota 
relatívna, odvodená od Boha. Ale vzhľadom na svet okolo nás 
je ABSOLÚTNA , pretože je úplne nezávislá na postoji 
a reakcii sveta, v ktorom žijeme. Preto má moc uzdravovať 
a oslobodzovať. 

Kresťanstvo sa tak z tohto pohľadu javí ako prechod od 
piesku na skalu: čiže prechod od relatívnej hodnoty, 
vybojovanej v konkurencii s ostatnými ľuďmi a od ostatných 
ľudí, k hodnote absolútnej, darovanej láskou Boha. 

Keď som uvažoval nad tým, čo je vlastne najviditeľnejším 
prejavom toho, že sme závislí na našom okolí, že stále 
stojíme na piesku, napadlo ma toto: POROVNÁVANIE 
SA.  

„Pripodobňovanie sa“ svetu vyžaduje neustále porovnávanie 
sa so svetom a jeho požiadavkami. Len si to všimnite! Naše 
myslenie sa, bez toho, aby sme si to nejako zvlášť 
uvedomovali, neustále točí okolo takýchto a podobných 
myšlienok: 

• Som oblečený dostatočne dobre v porovnaní s módou 
a kritériami sveta, v ktorom žijem? Na úrovni? 

• Mám dostatočné postavenie a vážnosť v porovnaní 
s ľuďmi okolo seba? 

• Sú moje výkony a úspechy dostatočné v porovnaní 
s mojimi priateľmi a ľuďmi okolo mňa? 

• Ako vyzerá môj dom v porovnaní s okolitými domami na 
ulici? 

• Mám upratané vo svojom dome dostatočne v porovnaní 
s všeobecne uznávanými štandardmi? 

• Pohostil som a ujal som sa dostatočne návštevy, ktorá ku 
mne prišla, v porovnaní so všeobecným štandardom? 

• Ako vyzerám v porovnaní s ostatnými?  

Naše okolie nám neustále vnucuje určité vzorce: ako má 
vyzerať slušný človek na úrovni, ako má vyzerať oslava 
narodenín a čo všetko vlastne máme sláviť, určuje, čo si máme 
želať pri blahoželaní (dlhý život a šťastie, samozrejme), ako sa 
máme oslovovať, čo máme jesť a čo máme piť a čo si máme 
obliekať, kam máme chodiť na tie správne dovolenky… Je 
toho množstvo. A aj keď niečo z toho odmietneme, stále 
ostáva dosť toho, čo prijímame. V praxi potom možno 
z deviatich desatín nekonáme to, čo chceme, ale to, čo nám 
diktujú názory, zvyky, tradície a predstavy nášho okolia. 
Vlastne ani nemáme kedy žiť svoj vlastný, skutočný život. 
Občas si síce povzdychneme, ako by sme radi žili inak 
a všetko to proste nechali za sebou, ale… a potom sa 
disciplinovane vrátime naspäť, do otroctva… 

A tak svoj život žijeme v neustálom porovnávaní sa. Sme 
deprimovaní, keď sme v porovnaní s inými na nie dosť 
dobrom štandarde. Závidíme, keď nás niekto prevyšuje a keď 
sa mu v porovnaní s nami darí viac a lepšie a zatieňuje nás. 
Sme v eufórii, keď v porovnaní s inými v niečo vynikneme, 
zvíťazíme, niečo, alebo niekoho prekonáme a staneme sa 
výnimoční v porovnaní so štandardom. Jednoducho, tak sa mi 
zdá, a myslím, že to nie je ďaleko od pravdy, že vlastne celá 
kvalita nášho svetského života je závislá na tom, ako 
vychádzame z porovnávania sa s okolím a jeho 
štandardami. Ak vychádza dobre, sme šťastní, ak nie, sme 
smutní a deprimovaní. A tak slúžime a otročíme týmto 
štandardom, aby sme si zaslúžili uznanie a ocenenie sveta, 
ktorý si ich stanovil ako svoj zákon a kritérium všetkého! 

Čo teda urobíme, aby sme sa zbavili tohto otroctva? Ak sme 
sa rozhodli postaviť svoj život na láske, ochrane a uznaní 
Boha, potom už veľmo nepotrebujeme uznanie a ocenenie 
sveta okolo nás. Nemusíme už preto ani príliš dbať na 
kritériá, ktoré nám svet vnucuje. Prečo teda naďalej žiť 
v tomto porovnávaní sa? A tak prvý krok k slobode je tento: 
Prestaňme sa porovnávať so svetom, jeho očakávaniami 
a jeho kritériami . Začnime konečne – po prvý raz! – žiť svoj 
vlastný život, ktorý je s Kristom ukrytý a pripravený pre nás 
v Bohu. Zakotvením sa v Bohu sme konečne schopní, aby sme 
zo seba zhodili toto otroctvo. Vďaka Kristovi môžeme 
konečne slobodne a voľne žiť svoj vlastný život a nie 
napodobeninu a tieň paživota, ktorý nám vnucuje svet, 
v ktorom žijeme. 

Všimnime si len veľké osobnosti kresťanstva: Otec 
pustovníkov sv. Anton. Albert Schweizer. Matka Tereza. 
Roger Schütz. Brat Efraim. Serafím Sárovský. Svätý 
František. A iní a iní. Všetkých týchto charakterizovala jedna 
typická vec, typická črta: Konali úplne slobodne, bez ohľadu 
na očakávaniam hodnotenia a kritériá sveta. Boli slobodní 
a nakoniec to neboli oni, ktorí sa sklonili pred diktátom 
svetom, ale bol to svet, ktorý sa poddal ich slobode.  

Takže – chcete nastúpiť cestu slobody? Potom urobte tento 
krok: PRESTAŇTE SA POROVNÁVAŤ so svetom okolo 
Vás! A stane sa skutočný zázrak! 

Váš Inky 


