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Paradoxná požiadavka – viera a nádej ako nástroj dieťaťa – láska ako nástroj zrelosti 

Kresťanstvo je paradoxné. O tom niet pochýb. A jeden z jeho 
paradoxov je aj požiadavka byť na jednej strane dieťaťom: „Ak 
sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete do nebeského 
kráľovstva“ (Mt 18,3 SSV) – a súčasne vykazovať známky 
dospelého a zrelého človeka, ako napríklad sústredenú cieľave-
domosť: „Kto položí ruku na pluh a obzerá sa späť, nie je súci 
pre Božie kráľovstvo“ (Lk 9,62 SSV). Ako teda tieto dve veci 
zladiť a ako ich dosiahnuť?  

OD VEĽKÉHO K DIEŤAŤU 

KROK 1: VIERA: Ako dospelí ľudia sme plní obáv a strachu, 
ktoré v nás vytvárajú bariéry, brániace v úplnej vydanosti 
nasledovať Krista a patriť Kristovi. Musíme sa preto tejto 
ustarostenosti zbaviť. Prvým krokom je viera v Krista, viera v 
Boha ako nášho Otca a z nej plynúca istota, ako o nej hovorí 
Pavol: „Ak je Boh za nás, kto je proti nám? Keď on vlastného 
Syna neušetril, ale vydal ho za nás všetkých, akože by nám s ním 
nedaroval všetko!?“ (Rim 8,31-32 SSV). Len na jej základe 
môžeme pochopiť Kristovu výzvu: „Nebuďte teda ustarostení a 
nehovorte: “Čo budeme jesť?” alebo: “Čo budeme piť?” alebo: 
“ Čo si oblečieme?”! Veď po tomto všetkom sa zháňajú pohania. 
Váš nebeský Otec predsa vie, že toto všetko potrebujete. Hľadaj-
te teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto 
všetko dostanete navyše“ (Mt 6,31-33 SSV) 

Výsledkom tohto kroku je niečo ako rozumná bezstarostnosť 
viery, ktorá nás pripodobňuje bezstarostnosti dieťaťa, ktoré si s 
ničím nerobí ťažkú hlavu, lebo vie, že sú tu rodičia, na ktorých 
sa môže spoľahnúť. Kým je s nimi, nemá strach. 

KROK 2: NÁDEJ: Nádej znamená vybrať si za svoj jediný 
životný cieľ práve Krista a Jeho Kráľovstvo – a to už máme isté 
v tom zmysle, že Boh nám ho v Kristovi daroval a nikdy tento 
dar nevezme späť, veď „Božie dary a povolanie sú neodvolateľ-
né“ (Rim 11,29 SSV). Ak sa vďaka viere netrápime o svoju 
prítomnosť, vďaka nádeji sa netrápime ani o svoju budúcnosť  a  
tak aj strach z budúcnosti je úplne odstránený. Ako hovorí 
Pavol: „Preň som všetko stratil a pokladám za odpadky, aby 
som získal Krista“ (Flp 3,8 SSV). A keďže Kristus je istý a o 
odpadky sa predsa nikto nestrachuje, ani neobáva – výsledkom 
je bezstarostná a opravdivá a nesmierne hlboká, vpravde detská 
radosť: „veríte a jasáte nevýslovnou radosťou, plnou slávy, že 
dosahujete cieľ svojej viery - spásu duší“ (1Pt 1,8-9 SSV) 

Výsledkom je DIEŤA: vďaka VIERE bezstarostné, pretože vie, 
že Otec je tu a ono je Jeho dieťaťom, a vďaka NÁDEJI nestara-
júce sa už o veci a slávu a moc a postavenie tohto sveta, radost-
ne prijímajúce svoju malosť a bezvýznamnosť v očiach sveta, 
radostne prijímajúce svoju malosť pred Bohom – pretože v tom 
istom Bohu súčasne nachádza svoju absolútnu a ničím neodňa-
teľnú a neprekonateľnú veľkosť. 

A teraz, keď sme sa stali Božím dieťaťom – je načase dospieť a 
stať sa...: 

DOSPELÉ DIEŤA 

KROK 3: LÁSKA: Láska je nástrojom dospelosti a súčasne 
požaduje dospelosť. Láska nie je cit – je to oddanosť, ver-
nosť, upriamenosť, o ktorej hovorí Pavol: „zabúdam na to, 
čo je za mnou, a uháňam za tým, čo je predo mnou. Bežím k 
cieľu, za víťaznou cenou Božieho povolania zhora v Kristovi 
Ježišovi“ (Flp 3,13-14 SSV) Takáto láska ale vyžaduje 
opravdivú zrelosť. Schopnosť upnúť a k jedinému cieľu, 
obetovať a zanechať s ľahkým srdcom všetko, čo mu odporu-
je, disciplinovane podriadiť tomuto cieľu všetky svoje sily, 
zdroje, schopnosti,... presne tak, ako to Ježiš hovorí v zná-
mom podobenstve: „Ak niekto z vás chce stavať vežu, či si 
najprv nesadne a neprepočíta náklad, či má na jej dokonče-
nie? Aby sa mu potom, keď položí základ a nebude ju môcť 
dostavať, nezačali všetci, čo to uvidia, posmievať: “Tento 
človek začal stavať, a nemohol dokončiť.” Alebo keď sa kráľ 
chystá do boja s iným kráľom, či si najprv nesadne a nepo-
rozmýšľa, či sa môže s desiatimi tisícami postaviť proti tomu, 
ktorý ide proti nemu s dvadsiatimi tisícami? Ak nie, vyšle 
posolstvo, kým je tamten ešte ďaleko, a prosí o podmienky 
mieru. Tak ani jeden z vás, ak sa nezriekne všetkého, čo má, 
nemôže byť mojím učeníkom“ (Lk 14,28-33 SSV) Ochotu 
tvrdo drieť na tomto cieli, vytrvať v tejto námahe až do 
konca, až za hranicu utrpenia, obety, smrti: „kto vytrvá do 
konca, bude spasený“ (Mk 13,13 SSV). Toto všetko sú už 
známky dospelosti, skutočnej zrelosti, bez ktorej nie je 
možná skutočná láska, pretože sama láska vyžaduje zrelosť a 
je plnosťou a vrcholom zrelosti človeka a teda aj kresťana. 

NAJPRV sa teda z ľudí „veľkých“ podľa sveta musíme stať 
„malými“, stať sa deťmi pred Bohom. Bez toho nikdy ne-
vstúpime do Kráľovstva. A POTOM sa musíme, už ako 
Božie deti, stať opravdivo dospelými, osvojiť si vlastnosti a 
kvality skutočných bojovníkov a naplno si Kráľovstvo 
osvojiť, zmocniť a ho, ako hovorí Písmo: „Bojuj dobrý boj 
viery a zmocni sa večného života; veď doň si povolaný” 
(1Tim 6,12 SSV). Aby sa tak splnila Ježišova požiadavka: 
„Buďte teda opatrní ako hady a jednoduchí ako holubice“ 
(Mt 10,16 SSV) – jednoduchí (gr. akeraios, niečo nezmieša-
né, čisté, bez prímesí zla, bez falše, zákernosti,...) ako holu-
bice, čiže s detskou dušou a detským srdcom, čistým, dôve-
rujúcim, bez strachu a z neho sa rodiaceho zla, plným čírej 
radosti; a opatrní (gr. fronimos, inteligentný, múdry, majúci 
hlboké pochopenie, porozumenie podstaty veci) ako hady, 
čiže so skutočne dospelými kvalitami, postojmi, zručnosťa-
mi, návykmi,... potrebnými na to, aby sme v boji o Kráľov-
stvo naplno zvíťazili. 
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