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Podstatná premena – svet ako hypermarket – nenaplnení a hľadajúci – jasná cesta – radosť a smútok – v krát-
kosti teda… – Zmena po obrátení – Nové „niečo“ a nové „miesto“ – istota darovaného – nové priority – svet 

stráca svoje čaro – nie my vo svete, ale svet okolo nás – smer nahor – nepochopiteľní kresťania – nepochopenie 
medzi svetom a kresťanmi 

Posledných niekoľko dní si stále viac a viac uvedomujem, že 
akt uverenia – akt obrátenia sa – je nesmierne dramatickým 
aktom, ktorý úplne mení samu podstatu nášho žitia – a to 
veľmi zaujímavým spôsobom. 

PRED OBRÁTENÍM 

Normálna východisková situácia, v ktorej žijeme, je tá, že 
žijeme vo svete, ktorý je pre nás skutočným svetom, v ktorom 
sa pohybujeme. Je to ako keby ste boli v hypermarkete: chcete 
niečo dosiahnuť. Toto niečo sa nachádza na konkrétnom 
mieste. Aby ste to dostali, musíte sa na to miesto dostať. Ak 
zablúdite, ak vám v tom niečo bráni, je to zlo, ktoré vás 
znervózni, naštve, zdeprimuje… asi tak nejak. 

V praxi sme ľudia nenaplnení – a teda k niečomu smerujúci, 
niečo hľadajúci. Napríklad uznanie, ocenenie, blahobyt, 
zábavu, sebarealizáciu. Tieto „tovary“ sa v našom „svetskom 
hypermarkete“ nachádzajú na presne určených miestach: 
dobrý džob, veľká výplata, úspech v podnikaní, kariéra 
v šoubiznise, pekná manželka (manžel) a pod. Vedie k nim aj 
presná cesta: kvalitné vzdelanie, známosti, ambície,… Na-
opak, sú miesta a cesty, kde nič z toho nenájdeme: chudoba, 
väzenie, prenasledovanie, neschopnosť,…  

A tak kráčame svetom, napredujeme, bežíme za svojim 
cieľom, bojujeme a zápasíme, tešíme sa, keď dostaneme dobrú 
prácu, alebo rozbehneme podnikanie – a smútime, hneváme sa 
a nadávame, keď o to prídeme. Priťahuje nás lesk smotánky 
a desí tieň väznice. Tešíme sa zdraviu a hrozíme sa choroby.  

Vari stačí na pochopenie princípu: Niečo chceme. To „niečo“ 
je uložené „niekde“ a tam sa usilujeme dostať. Vítame všetko, 
čo sa nám darí – a desíme sa všetkého, čo by nám v tom 
mohlo zabrániť. Znázornené obrázkom to vyzerá asi takto: 

 

Prenášame to aj do oblasti náboženstva: praktikujeme ho, 
jasne – ale len natoľko, nakoľko neohrozuje našu „púť za 
šťastím“ vo svete. 

PO OBRÁTENÍ 

Po obrátení sa situácia dramaticky mení.  

V prvom rade sa mení naša predstava o tom „niečom“, čo 
chceme dosiahnuť a o „mieste“, kde sa to nachádza. Cieľom je 

Boží život, zbožštenie. Miestom je Boh, v ktorom spočívame 
skrze Ježiša Krista. Cesta… na jednej strane, my už sme 
Božie deti (1 Jn 3,1). Cieľ nám už je darovaný. Žijeme 
v bezpečí a v istote. Už nám „všetko patrí“ (2 Kor 6,10). 
Ostáva pred nami už len plné osvojenie si tohto darovaného 
daru. Sme ako ľudia, ktorým bohatý strýko zaplatil štúdium 
na škole a po jeho skončení zabezpečil lukratívne miesto vo 
svojej firme. Je to už darované. Je to istota. Stačí vyštudovať 
– a je to. Niet sa čoho báť. Štúdium zvládneme, to je vlastne 
už len akási „formalita“: namáhavá, ale nijako riziková. Ak 
to sami nevzdáme a nezahodíme, niet tej moci, ktorá by nás 
o to mohla pripraviť. Asi takto nejako sa cítime ako kresťa-
nia: Boh nám už daroval synovstvo. Takže teraz si ho už len 
naplno osvojíme, naučíme sa novému životu a novej identite 
synov a dcér Boha – a potom zaujmeme miesto, ktoré je pre 
nás pripravené od stvorenia sveta. Ak to sami nezahodíme, 
nič nás o to nemôže nijako pripraviť. A prečo by sme to mali 
sami zahadzovať: najlukratívnejšiu jestvujúcu ponuku? 

Od toho okamihu sa mnohé veci v našom živote menia: 
záleží na „štúdiu“, čiže na osvojovaní si synovstva. Teda na 
tom, či sa stále viac a viac stávame láskou, ako je Boh 
Láskou. Na tento cieľ svet neveľmi vplýva. V podstate je 
jedno, či sa láskou stávame v domove, v nemocnici, vo 
väzení, stroskotaní na tichomorskom ostrove medzi domo-
rodcami, alebo v správnej rade Microsoftu. V istom zmysle 
to väzenie, džungľa medzi domorodcami, či nemocnica 
poskytujú dokonca lepšie podmienky na rast v skutočnej 
láske a ochote klásť svoj život za bratov. Otázka „kde“ sa 
v svete-hypermarkete nachádzame tak stráca najmenej 99% 
svojej závažnosti. Možno niekde je to o kúsok príjemnejšie 
a niekde o kúsok efektívnejšie – ale v podstate je to jedno… 

Od toho okamihu už nie my sa pohybujeme vo svete, ale skôr 
sa svet pohybuje okolo nás: 

 

My sme zakotvení v Ježišovi. Smerujeme hore, k Nemu. Sme 
ako zavesení na lane vrtuľníka, letiaceho nad krajinou: 
šplháme sa nahor a v podstate nám môže byť jedno, či sa 
práve šplháme nad mestom, jazerom, rančom, lesom, či 



pampou…  

Odtiaľ potom pramení úplne nový postoj ku svetu, k životu, 
ku všetkému. Vlastne nás už toho k svetu veľa nepúta. Svet už 
nemá, čo by nám mohol ponúknuť. Niet v ňom už nič lukra-
tívne, nič atraktívne a zaujímavé, čo by obstálo v porovnaní 
s tým, čo sme práve prijali od Boha. To zaujímavé je „hore“, 
kde nás čaká lukratívne, „teplé“ miestečko synov a dcér Boha 
(Kol 3,2n). 

Povedal by som, že skutočné kresťanstvo sa začína práve 
vtedy, keď sa takto zavesíme na Ježišovi ako na lane, dvíhajú-
com nás zo sveta k Bohu. Tu niekde sa plnia Ježišove slová, 
ktorými charakterizuje svojich učeníkov: „16 Nie sú zo sveta, 
ako ani ja nie som zo sveta.“ (Jn 17,16). Sme vo svete, ale nie 
zo sveta. Ľudia okolo nás sa naháňajú, bláznia, utekajú za 
víziami väčšieho domu, silnejšieho auta, luxusnejšej dovolen-
ky, väčšej výplaty, naháňajú sa za hračkami v podobe mp3 
prehrávačov, televízorov, počítačov, zábavy, všetkého možné-
ho. A dúfajú, že im to dá život a šťastie. Z tohto pohľadu 
rozdeľujú cesty a osudy na „úspešné“ a „neúspešné“. 
A jedným z univerzálnych meradiel tohto úspechu 
a neúspechu je počet núl na výplatnej páske… 

Kresťania sa z tohto pohľadu javia ako blázni. Ich životy často 
navonok vyzerajú krajne neúspešne. Čo je už len úspešné na 

mníchovi, ktorý v „chudobe a zabudnutí“ (ako hovorí jeden 
turistický sprievodca) žije kdesi v pustovni na Athose, bez 
televízie, bez internetu, bez majetku, na chudobnej strave 
a v modlitbách?! 

Kresťanom sa naopak javí ako bláznivý svet okolo. No nie je 
to bláznivé: Naháňať sa za niečím, čo aj tak nemôže dať 
skutočný život? Investovať do toho drvivú väčšinu svojho 
času? Vari môže človeka spasiť veľký dom, anglický trávnik, 
auto, golf, diskotéka, domáce kino? Nie je bláznivé drieť na 
tieto ilúzie – a dokonca na úkor skutočného Života? 

Ľuďom zo sveta tieto slová znejú temne a hrozivo. Utekajú 
pred kresťanstvom, pretože ho nechápu, boja sa ho, je to pre 
nich prízrak, stojaci proti životu – ich životu. A pretože 
nevidia Život, ktorý dáva Boh, vidia iba tmu a bláznovstvo. 

Čo k tomu dodať? Len to, že je to krásne, keď sa prvý raz 
prestanete preháňať po svete a šplhať za niečím, čo ponúka – 
a prvý raz pocítite, ako spočívate v Bohu, v Jeho náručí – 
a svet plynie vedľa vás ako krajina za oknami vlaku, mihá sa, 
mení, ale už na tom veľa nezáleží. Ste tam, kde ste a na tom 
mieste, kde sa práve nachádzate, žijete svoj život a smerujete 
k cieľu, ktorý je s vami vždy a všade. Žijete lásku, smerujete 
k dokonalosti v láske a viete, že plnosť Lásky, živý Boh, je 
vašim Otcom a vy ste Jeho synom (dcérou). 

 

Váš Inky 
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