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Kto som? – neviditeľné vlákna pavučiny – dva príklady za všetko – otroci nenávidených – strach z preťatia vlá-
kien – zatratenie – nové Vlákno, nová Sieť – rozkoš odrezania – Pravda – ohľad, nie trápenie sa – Sloboda – 

bezpodmienečnosť a príjemnosť – preto nás svet znenávidel – čo ale môže urobiť? – Felix Stefanus 

KTO SOM?  Najjednoduchšia a najťažšia otázka zároveň. 
Dotýka sa našej identity. Dá sa na ňu odpovedať rôzne: 
Slovák. Kresťan. Dobrý otec. Slušný človek na úrovni. Úspeš-
ný podnikateľ. Zručný záhradkár. Moderný nezávislý človek. 
Takýchto odpovedí je zrejme nekonečné množstvo. Každý ich 
máme celé vrece. Zakladáme si na týchto veciach, pretože 
od nich sa odvíja naša identita, naše sebavedomie, náš 
pocit hodnoty, užitočnosti a zmysluplnosti. A tak si ani 
nevšímame, ako sa od každého takéhoto výroku odvíja nevidi-
teľné a pritom veľmi reálne vlákno. Množstvo vlákien. Celá 
pavučina, ktorá nás obopína, spútava, ktorá ako povrázky 
drevenej bábky pohybuje našim životom a ovláda nás. 

Napríklad identita „Slovák“ – to vyžaduje splniť kritériá na to, 
aby som bol za „roduverného Slováčiska“ aj naozaj svojim 
okolím považovaný. Kritériá, ktoré som nevymyslel ja. Sú mi 
vnútené: Ak chcem byť Slovák ako repa, nesmiem hovoriť 
maďarsky, musím vedieť kliať, milovať klobásu a slivovicu, 
prostoduchú zábavu v krčmičke a musím ohnivo kričať 
„Slováci, na nohy!“, keď na to ktosi pokyn dá… Dobre, 
možno je to povedané ironicky a vari v niečom (trochu) 
prehnane, ale faktom je, že takéto a podobné pravidlá jestvujú. 
Taký „slušný človek na úrovni“: Znamená to mať dom „na 
úrovni“, uprataný a udržiavaný „na úrovni“, mať „primerané“ 
auto, „primerané“ oblečenie, „primerané“ záľuby, hodné tejto 
vrstvy, vyhýbať sa „neprimeraným“ veciam a podujatiam 
a naopak, navštevovať tie „primerané“, na ktorých sa ľuďom, 
ako my, patrí ukazovať. Kto určil túto úroveň? My? Nie… 
Určilo ich naše okolie. V praxi susedia, obyvatelia mesta, 
novinári a tvorcovia „verejnej mienky“,… Až pričasto ľudia, 
na ktorých nám vlastne ani nezáleží. Ba dokonca ich srdečne 
neznášame. Nenávidíme. Lenže nedá sa nič robiť: sú to ONI, 
kto nás môžu ohovoriť, ponížiť, strápniť, skompromitovať. 
Preto sa nedá nič robiť. Musíme zaseknúť zuby a hrať – podľa 
ICH pravidiel. Pretože ICH mienka a uznanie a ICH láskavé 
prikývnutie – „Ach áno, to sú Novákovci, slušní ľudia, naozaj 
na úrovni!“ – je pre nás životne dôležité. Ono totiž potvrdzuje 
našu identitu, bez tohto potvrdenia naša identita nie je ničím! 

Najlepšie by bolo, keby sme mohli tieto vlákna preťať. 
Oslobodiť sa. Lenže… oni nás nielen spútavajú. Oni nás aj 
držia. Visíme na nich. Vďaka nim máme pocit ceny, stabili-
ty, istoty, uznania… Pretnite ich – a zrútite sa do priepasti, do 
temnoty, do zatratenia! Už len sama táto predstava nás napĺňa 
hrôzou. Nie že my sami nikdy nepretneme tieto otrocké putá! 
Ale keď sa ich pokúsi preťať niekto z okolia – keď nás niekto 
odsúva nabok, na okraj, zhadzuje, ponižuje, zosmiešňuje, 
obviňuje, či odsudzuje, odrezáva od tejto pavučiny – vtedy nás 
chytá panický strach a zároveň strašný hnev a zúrivosť, 
pretože ide o život. Naozaj. A tak aj ako o život bojujeme: 
nenávidíme, kričíme, bijeme a zraňujeme, občas vraždíme (aj 
doslovne) – pretože inak sa vlákna pretnú, ľudia na nás 

zabudnú, odvrhnú nás – a my spadneme. Do priepasti. Do 
Pekla. Do zatratenia… 

Preto je našou záchranou Ježiš. Nájsť Ježiša Krista totiž 
znamená upriasť nové vlákno novej „siete“. Vlákno, ktoré 
nás spája s Ježišom. Dáva nám novú identitu: „Ty si môj 
milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie.“ (Mk 1,11). Vlákno, 
ktoré nás drží, pevne – prepevne. Je v ňom istota, stabilita, 
hodnota, cena, milovanosť, veľkosť, vznešenosť,… všetko! 

A tak visíme na tomto nádhernom zlatistom vlákne – 
a vidíme, že tá stará pavučina, odporná a lepkavá, už viac nie 
je potrebná. Načo by nám bola? K identite? Máme novú, 
odvodenú od Ježiša Krista? K istote a stabilite? Tá už tiež 
spočíva v Ježišovi! 

A tak urobíme niečo, čo nás naplní skutočnou rozkošou: 
odrežeme všetky tie staré vlákna, ktoré nás až doteraz 
spútavali! Nehnevajte sa, ale odteraz nás už vôbec netrápi, 
čo si o nás ľudia naokolo myslia, ako nás hodnotia a kam nás 
zaraďujú, či nás odsudzujú, alebo oceňujú, chvália, alebo 
nadávajú… Je nám to úplne jedno! Ich chvála nám nemôže 
nič pridať a ich odsúdenie nám nemôže nič vziať. Och, 
presne toto znamenajú krásne slová Ježiša Krista, milované-
ho a vznešeného: „15 Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale 
aby si ich ochránil pred Zlým. 16 Nie sú zo sveta, ako ani ja 
nie som zo sveta. 17 Posväť ich pravdou; tvoje slovo je 
pravda.“ (Jn 17,15–17). Nová pravda o nás samotných, 
zjavená v Ježišovi a v Jeho láske spôsobuje, že už nie sme zo 
sveta, nevyrastáme z jeho pavučiny. Sme votkaní do inej, 
novej siete, do siete Božieho Kráľovstva. Sme z Kráľovstva, 
nie zo sveta. Žijeme ešte vo svete, ale už viac nie sme s neho. 

Zavše ešte budeme brať ohľad na mienku sveta. To vtedy, 
keď bude táto mienka ovplyvňovať dielo lásky, ktorú vo 
svete konáme a budeme konať: apoštolát, starostlivosť 
o slabých a núdznych, o prenasledovaných a utláčaných. 
Budeme brať ohľad na pavučinu sveta, v ktorom žijeme – ale 
už nikdy nás nebude trápiť. Budeme si ju všímať kvôli 
dielu, ktoré konáme – ale už nikdy viac nie kvôli sebe. 
Pretože my sami sme už od nej raz a navždy slobodní. „Ak 
ostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi, 32 
poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.“ (Jn 8,31n), vraví 
Ježiš. Je to tak. Jeho PRAVDA o nás a o našom živote, 
o jeho cene a zmysle, kráse a vznešenosti, prameniacej 
z Toho, Ktorý Je, nás raz a navždy vyslobodila z osídiel 
sveta. 

Stávame sa tak v Kristovi konečne slobodní. Byť kresťa-
nom znamená získať plnú moc a kontrolu nad svojim 
životom. Na rozdiel od sveta je „sieť“ Ježiša Krista odlišná 
v dvoch veciach: 

• Hodnota z nej plynúca je darovaná a nezaslúžená. 
Bezpodmienečná. Nie je to tak ako u ľudí, ktorí vravia: „Splň 



moje požiadavky a ja ťa za to budem uznávať!“. Nie, Ježiš 
hovorí: „Uznávam ťa a vo mne máš nekonečnú a večnú 
hodnotu – bez ohľadu na to, čo budeš konať, alebo robiť!“ 
A tak sme konečne slobodní. Nie, Ježišova sieť nie je lepkavé 
vlákno manipulácie. Je to zlatistý lúč opravdivej, osviežujúcej 
slobody! 

• Druhá odlišnosť je príjemným bonusom. Spočíva v 
nádhere Boha, v nádhere Ježiša Krista. Nie je ťažké naozaj 
milovať toho, kto oplýva Krásou, Láskou a Dobrotou tak, ako 
Boh, súcitný a plný milosrdenstva. Preto je toto vlákno prí-
jemné a krásne. Nemôžeme visieť vo vzduchu. Na niečom 
visieť musíme, musíme byť do niečoho votkaní. Je ale neko-
nečne lepšie byť votkaný do siete Ježiša Krista, milujúceho, 
nežného a milovaného, než do pavučiny sveta, náročného, 
vydierajúceho, manipulujúceho a nenávideného. 

Preto nás svet znenávidel. ON to vedel. Už vopred povedal: 
„19 Keby ste boli zo sveta, svet by miloval, čo je jeho, ale 
preto, že nie ste zo sveta, že som si vás ja vyvolil zo sveta, svet 
vás nenávidí.“ (Jn 15,19). Svet má na to prinajmenšom dva 
dôvody: 

• Dovtedy nás cez svoje lepkavé vlákna – povrázky ovládal 
a manipuloval. My sme mali prchavý pocit moci nad inými 
ľuďmi a oni mali prchavý pocit moci nad nami. A niektorí – 
hlavne oní „mocní tohto sveta“ – dávali nám cítiť svoju moc 
naplno (porov. Mt 20,25). Napĺňalo ich to rozkošou a pocitom 
dôležitosti. Teraz to stratili. Mali by Vás za to milovať? 

• Ba čo viac, v okamihu, keď ste sa im vymkli z rúk 
a vykročili vlastnou cestou, slobodní a nezávislí, práve v tom 

okamihu, keď ste ich ponížili a obrali o obľúbenú (a často 
jedinú) hračku – práve v tom okamihu, keď oni smútia a ich 
zuby sklapli naprázdno, práve v tom okamihu Vy – ako na 
potvoru! – prežívate svoju extázu radosti! Kocháte sa 
v Kristovi, vychutnávate si svoju čerstvo nadobudnutú 
slobodu, kúpete sa v pocite nesmiernej hodnoty, vážnosti 
a krásy! Mali by Vás za to milovať? 

Lenže, čo nám môže svet urobiť? Kričať na nás? Pľuť? 
Ohovárať? Odsudzovať? Nič z toho nás už nedokáže ani len 
zraniť, nieto zničiť! Môže ešte samozrejme zničiť naše telo. 
Môžeme byť mučení, zabití, môžeme zomrieť od hladu na 
smetisku, zneuctení a vyobcovaní – ale ani toto nemôže 
zničiť náš Nový Život, ktorý žijeme v Kristovi. Spomeňte si 
na Štefana! On to zažil ako prvý. „Vidím otvorené nebo a 
Syna človeka stáť po pravici Boha.“ (Sk 7,56), volá. A svet 
okolo zúri: „57 Strašne vykríkli, zapchávali si uši a všetci sa 
naňho vrhli. 58 Vyhnali ho za mesto a kameňovali.“ (Sk 
7,57n). A Štefan? Štefan je už mimo. Jeho telo je drvené 
kameňmi – ale Štefan samotný je už niekde inde. Mimo ich 
dosahu, tam, kam už žiaden kameň nedoletí, kde už ľudská 
ruka ani ruka Diabla zraniť nemôže. „59 Štefana kameňovali 
a on sa modlil: ‚Pane Ježišu, prijmi môjho ducha.‘ 60 Potom 
si kľakol a zvolal veľkým hlasom: ‚Pane, nezapočítaj im tento 
hriech.‘ A len čo to povedal, zomrel.“ (Sk 7,59n). Šťastný 
Štefan, plný Moci a Ducha. Prvý na Ceste, ktorou je Ježiš. 

Príď, Pane Ježišu! 

Váš Inky 
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„Jeden bratr přišel k egyptskému Otci Makariovi a řekl mu: „Otče, řekni mi jedno! Jak mohu dosáhnout spásy?“ Stařec ho 
poučil: „Jdi k hrobům a vysmívej se mrtvým!“ Bratr tam tedy šel, vysmíval se a házel kamením. Pak se vrátil a podal Otci 
zprávu. Ten se ho zeptal: „A oni ti neřekli nic?“ Odpověděl: „Nic.“ Tu mu řekl stařec: „Jdi tam zítra opět a chval je!" Bratr 
tam šel a chválil je: „Apoštolové, světci, spravedliví!“ ... I přišel ke starci zpět a řekl: „Chválil jsem je!" A on se zeptal: „Nic ti 
neodpověděli?“ Bratr odpověděl: „Nic.“ Tu ho stařec poučil: „Ty víš, jak jsi je zhanobil, a neodpověděli ti a jak jsi je velebil 
a oni ti neřekli nic. Takový musíš být i ty, chceš-li dosáhnout spásy. Buď mrtvolou a nedbej ani na lidské bezpráví, ani na 
lidskou chválu jako mrtví a budeš spasen!““  

(Apoftegmata 476). 


