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Dve slová – peniaze, moc a sláva – márnosť nad márnosť – máme na výber? – lepšie bremeno života, než des 
smrti – hádam raz bude lepšie – vzájomný boj – lenže teraz… – konečne blažení – zabudnúť znamená zanechať 
– koniec konfliktov – pokora a chudoba – musíme sa stať pustovníkmi? – túžba vs. bremeno – v čom je rozdiel 

Minulá úvaha bola o slove ZABUDNÚŤ. Dnes pokračuje 
slovom ZANECHA Ť. Sú to dve slová, ktoré sú pre mňa 
v tomto okamihu nesmierne dôležité, vzácne… Mám ich obe 
hrubými písmenami vytlačené a zavesené nad posteľou.  

Bolo to nedávno, v kostole. Jedna sestra, už staršia, čítala pri 
sv. omši prvé čítanie. Prečítala lekciu z predchádzajúceho 
dňa, chybnú. Tú správnu, na ktorú som mal pripravenú kázeň 
a nad ktorou som dlho uvažoval a rozjímal, neprečítala. 
Pozrel som sa na ňu a v duchu som uvažoval, čo robiť. Prísť 
k ambónu a na začiatku kázne povedať: dnes sme omylom 
čítali niečo iné, tuná sestra sa pomýlila, v skutočnosti malo 
zaznieť toto a toto…? Strápniť ju – ale možno jej to prospeje? 
A potom sa zrazu vo mne ozval hlas, ktorý povedal: NIE! Už 
nikdy viac nikoho neponížiť, nikoho nezahanbiť, nikomu 
neublížiť. Už nikdy viac… Kázeň bola nakoniec o niečom 
úplne odlišnom, už ani neviem, o čom ☺… Ale tento zážitok 
bol začiatkom toho, o čom sa chcem dnes s vami podeliť. 

Prečo sa v živote naháňame za peniazmi? Za mocou? Za 
slávou? Pravdou je, že to robíme kvôli sebe. Dokonca aj 
vtedy, keď sa staráme o iného človeka, to robíme v skutočnos-
ti preto, aby sme sa nemuseli dívať na jeho utrpenie (trpíme 
vtedy spoločne s ním), aby sme nevyzerali ako bezcitní, aby 
sme si upokojili svedomie, aby sme si upevnili imidž dobrých 
a starostlivých rodičov, manželov, vychovávateľov, súcitných 
ľudí,… tak to aspoň vravia psychológovia a ako sa tak na seba 
pozerám, majú pravdu. Ak aj nie v 100% prípadov, tak v 99% 
prípadov je za každým takýmto konaním túžba po tom, čo 
Orson Scott Card vyjadril v jednej svojej knihe: „Chce totéž, 
co chce každý – být milována a hýčkána, být součástí něčeho 
krásného a dobrého, mít úctu těch, které obdivuje.“ (Orson 
Scott Card, Deti ducha). Túžba po hodnote, milovanosti, po 
tom, aby sme boli súčasťou niečoho veľkého, vznešeného 
a krásneho, hodného obdivu a nielen „aby sme jedli a zotrvali 
čo najdlhšie pri živote.“ (Richard Bach, Čajka Jonathan 
Livingstone).  

Je pravdou to, na čo prišiel Buddha už pred 2 600 rokmi: 
že nič na tomto svete túto túžbu človeka nenaplní ani 
neuspokojí. Ako vraví Buddhistické prílslovie: tisíc vecí 
rovná sa tisíc starostí. Ba ešte pred Buddhom to skonštatoval 
iný múdry muž, vari sám Šalamún, keď povedal: „Márnosť, 
len márnosť, všetko je iba márnosť.“ (Kaz 1,2).  

Lenže – máme na výber? Iste, môžeme si povedať: Život 
naozaj za nič nestojí. Je to iba trápenie. Bolesť. Námaha 
a lopota. Ak aj príde niečo pekné, toho zlého je viac – a ani to 
pekné nikdy neuhasí náš smäd a nenasýti náš hlad po veľkosti 
a kráse. Ale čo potom? Priznať si to – to je poukážka na 
zúfalstvo. Načo vlastne žiť, keď aj tak nikdy nedosiahneme to, 
po čom túžime? Je to jednoducho výzva vziať si špagát a ísť 
sa obesiť. Desivá perspektíva. Tak desivá, že pred tým radšej 

zatvárame oči a tvárime sa, že nič také nejestvuje. Bojíme sa 
smrti viac, než života – a tak radšej vlečieme bremeno 
života, než by sme čelili desu smrti. Raz síce tak či tak 
zomrieme, ale o tom radšej nerozmýšľame a tvárime sa, že 
síce raz to príde, to hej, ale je to akosi strašne ďaleko, kdesi 
mimo, preč, mimo našej reality… 

Tak teda žijeme. K životu je ale nejaká nádej predsa len 
potrebná. A tak si hovoríme: Hádam raz bude lepšie. Hádam 
raz budeme aspoň trochu uspokojení. Hádam raz… a aj sa 
o to pričiňujeme. Zakladáme si na svojej povesti, na úcte od 
okolia, na vážnosti, na vplyve – na MOCI a SLÁVE. 
Budujeme si ich, pracujeme na nich. Zhŕňame peniaze, 
majetok, VECI, pretože s ich pomocou sa dá kúpiť aj 
vážnosť, aj obdiv, aj uznanie, alebo aspoň pozornosť (viď 
Mojsejovci ☺)… alebo aspoň možnosť uniknúť do sveta 
konzumu, koníčkov, zábavy a na chvíľu zabudnúť, keď sa to 
prvé nedarí… Znamená to, že o tieto veci v praxi bojujeme, 
pretože všetko toto je spravidla možné len na úkor a účet 
iných ľudí: slávny medzi bezvýznamnými, mocný medzi 
slabými, bohatý medzi chudobnejšími, úspešný medzi 
neúspešnými.  

Lenže teraz do nášho života vstupuje niečo nové – a tým 
je Ježiš Kristus. Zrazu sme milovaní. Zrazu sme vzácni. 
Zrazu sme súčasťou niečoho veľkého, krásneho, vznešeného. 
Zrazu sme mimo nebezpečenstva, pretože už viac niet sily, 
ktorá by tento Dar od Boha mohla ohroziť, či zničiť. Máme 
perspektívu. Nádej. Jasnú a krásnu. A sme naplnený blaže-
nosťou z Božej prítomnosti v nás. Po prvý raz v živote sme 
blažení! 

Načo teda ďalej zápasiť a bojovať? Môžeme 
ZABUDNÚŤ na zápas o svoje presadenie sa i na zápas so 
strachom o svoj život. A práve preto môžeme ZANECHA Ť 
tento boj a zápas. Už nikdy viac žiaden boj. Už nikdy viac 
žiadne ubližovanie. Nikdy viac nikomu nevynadať. Neponí-
žiť. Neodpísať. Nevysmiať. Už nikdy klebety a ohováranie. 
Už nikdy viac! Veď nepotrebujeme o nič zápasiť a zápasenie 
samotné stráca zmysel. Čo na tom, čo si o nás ľudia myslia? 
Či nás chvália, alebo ponižujú? Či sme v ich očiach výz-
namní, alebo bezvýznamní, veľkí, alebo malí? Zmení to 
niečo na našej veľkosti a sláve v Bohu? Zmenší ju, alebo 
ohrozí? Budeme menej milovaní Bohom? Smiešne… Tak 
prečo ešte ďalej zápasiť? Nie, už nikdy viac… A veci? Načo 
nám budú? Aj tak nás neuspokoja. Načo sa usilovať o tisíc 
vecí, ktoré nepotrebujeme a ktoré znamenajú len tisíc staros-
tí? Načo? K čomu by to bolo dobré?  

A tak skladáme zbrane a končíme boj. Znakom kresťana 
je fakt, že už necíti potrebu presadzovať sa, vyvyšovať sa, 
už necíti potrebu hádať sa, obhajovať sa, či naháňať za 
poctami, vďačnosťou, uznaním, ocenením a inými po-
dobnými vecami. Netúži ani po majetku a vlastnení. Načo 



by mu to bolo? Výsledkom je postoj, ktorý sa tradične označu-
je slovami POKORA a CHUDOBA . Nie pokora ako zapie-
ranie sa, ani nie chudoba ako nedostatok a ďalšie zapiera-
nie sa. Ale pokora ako sloboda od pseudoslávy sveta, 
pretože vlastníme Slávu Boha. A chudoba ako sloboda od 
starostí vlastnenia, pretože jeho čaro už pre nás dávno 
vyprchalo… 

Trochu mi to pripomína postavu Endera Wiggina z Cardovej 
enderovskej tetralógie. Jeho rozhodnutie vzdať sa slávy, vzdať 
a moci, vzdať sa boja a zápasenia, pretože jeho cena je príliš 
vysoká. Jeho rozhodnutie stať sa hovorcom za mŕtvych 
a zasvätiť svoj život iným, životu, službe…  

Na záver ešte jedno vysvetlenie: Tento postoj nemusí nutne 
znamenať to, že sa teraz všetci stiahneme do ústrania a 
staneme sa pustovníkmi, či mníchmi. Nie. Sme kresťania. 
Ako takí máme zodpovednosť za celý svet. Sme pozvaní byť 
spolustvoriteľmi Stvoriteľa a to sa len ťažko dá konať 
z ústrania a samoty. Preto je našou povinnosťou byť 
v centre diania. Áno, aj sa usilovať o moc, aj o tú politickú, 
či ekonomickú. A niekedy je možno našou povinnosťou aj 
zobrať do ruky zbraň a brániť tých, ktorých milujeme – presne 
tak, ako to pred rádovo tisíc rokmi urobili iní, keď prijali 
znamenie kríža na svoje zbroje a odišli do neznáma, do cudzej 
krajiny brániť svojich bratov a sestry pred vyhladením… 

Je tu ale jeden podstatný rozdiel:  

• Nekresťanovi moc lichotí. Je príjemná. Páči sa mu. Ba 
trasie sa za ňou, keď sa mu náhle zjaví na dosah. Bohatstvo 
tiež. Aj sláva, ocenenie, pozornosť, úcta… Preto o to všetko 
usiluje – v prvom rade pre seba a kvôli sebe. Je to jeho poli-
tická, či obchodná kariéra. Ostatné je až na druhom mieste. Sú 

ľudia, ktorí o tieto veci neusilujú – ale len preto, že neveria, 
že by to bolo možné. Ale dajte im nádej, ukážte reálnu šancu 
– a vrhnú sa za ňou ako psi za žvancom mäsa! 

• U kresťana je to bremeno. Bremeno, ktoré prijíma – či 
oň dokonca usiluje – so sebazaprením a len preto, že je to 
požiadavka jeho lásky k iným ľuďom a k Bohu. Keby išlo 
len o neho, vzdá sa ho, hneď a s radosťou. Ale ak je to 
potrebné, ak jeho služba vyžaduje prijať bremeno moci, 
bremeno vlády, či dokonca bremeno slávy… potom pred ním 
neuhýba. Ale vždy to je a bude bremeno. Tak, ako to vidím 
napríklad u Benedikta XVI., ktorého túžbou bolo zložiť úrad 
kardinála – prefekta a odísť do ústrania. Netúžil po pápež-
skom stolci – ale keď naň bol povolaný, neuhol pred ním. 
Prijal ho. Ako službu. Ako bremeno… 

Samozrejme, nie je to tak preto, že by kresťan bol odol-
nejší voči volaniu slávy, moci, vplyvu, či vážnosti. Nako-
niec, nevložil do nás túto túžbu sám Boh? Je správna 
a regulárna. Rozdiel je iba v tom, že u kresťana je naplne-
ná a uspokojená a preto môže konať slobodný od smädu. 
Bez Krista ale niet uspokojenia – a výsledkom je smäd, ktorý 
plodí boj a zápas. Smädný a hladný človek zákonite myslí 
v prvom rade na seba. Iba sýty človek má slobodu zabú-
dať na seba a veľkoryso myslieť na iných! 

A znova mi to pripomína Cardovho Endera: človeka, ktorý 
nenávidí svoje poslanie veliteľa pozemskej flotily – ale berie 
ho ako bremeno, pretože ľudstvo ho potrebuje. Ale neteší ho 
to. Nebaží po moci, ani po sláve. Splní svoju úlohu, splní ju 
dokonale a brilantne – a potom odíde. Načo niesť bremeno 
moci a slávy, keď to už nie je pre iných potrebné? On sám 
nič také nepotrebuje… 

Váš Inky 
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