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Prečo ten rozpor? – ako v bežnej škole – … vo svete – musíme zvoliť, inak to nejde 

„Ježiš povedal: "Veru, hovorím vám: Niet nikoho, kto by pre mňa a 
pre evanjelium opustil dom alebo bratov a sestry alebo matku a 
otca alebo deti, alebo polia,  30 aby nedostal stonásobne viac; teraz, 
v tomto čase, domy, bratov, sestry, matky, deti i polia, hoci s 
prenasledovaním, a v budúcom veku večný život“ (Mk 10,29-30 
SSV). Prečo to prenasledovanie? Je nutné? Nedá sa mu vyhnúť? 

Možno sme to všetci zažili v škole. Nechajme teraz stranou úvahy o 
funkčnosti a úrovni súčasného školstva. Ideálna škola je veľmi 
jednoduchá vec. Je to miesto, určené na to, aby tam deti nejaký čas 
chodili (v internátnych dokonca nejaký čas žili), aby sa tam učili a 
pripravovali sa na ďalší život, ktorý ich po skončení školy čaká. 
Deti, ktoré do nej chodia, sa preto zo všetkých síl učia, pretože to 
chápu a pretože im na budúcom živote záleží. Pomeriavajú sa podľa 
svojich študijných úspechov a navzájom sa v tomto úsilí inšpirujú a 
povzbudzujú, pretože nakoniec nezápasia a nesúperia medzi sebou, 
ale s osnovami a učivom, nie sú si teda konkurentmi, ale spolubo-
jovníkmi so spoločnou výzvou a tou je dokonalé vzdelanie. V praxi 
ale takéto triedy nájdete vari len v niektorých sovietskych knihách, 
alebo možno ešte niekde v Číne alebo Japonsku. V skutočnosti 
takéto deti sú považované za šplhúňov a sú často zvyškom triedy 
vysmievané, odstrkované, nenávidené. Väčšina žiakov totiž v praxi 
vníma učenie sa ako nepríjemné bremeno. K čomu by ale škola 
bola bez učenia sa, pýtate sa? No, keď už v nej musíme byť, tak 
hlavne na zábavu, na vystrájanie, na šport, na záľuby, na kecanie a 
klábosenie, na stretanie sa, na užívanie si toho, čo nazývame 
„študentským životom“, ktorý si treba užiť a ktorý ale s učením 
nemá nič spoločné, len s mladosťou, bezstarostnosťou a bavením 
sa. Táto časť žiactva v podstate popiera zmysel školy a vymýšľa jej 
nejaký nový význam, nový zmysel, ktorý už neslúži budúcnosti ale 
prítomnosti. Následne z toho plynú aj nové kvality: vynikať v 
zábave, vedieť okolo seba zhromaždiť partu, mať moc a vplyv,… V 
tomto všetkom si už ale navzájom súperia, pretože v tejto oblasti 
nemôže mať každý všetko a kto čo má, tak len na úkor ostatných, 
ktorých pretromfol. Spoločne ale neznášajú oných šplhúňov, 
pretože tí im nemilosrdne pripomínajú realitu, skutočný zmysel 
školy, života, všetkého. A ak sa nechcú kajúcne vrátiť na ich 
stranu, musia ich nejako eliminovať. Výsmech, šikana, vylúčenie – 
čiže prenasledovanie – sú skvelým spôsobom, ako na to. 

Čím je tento svet? Nie školou? Nie prípravkou na opravdivý Život 
v nebi? Nie je našim zmyslom života jednoducho ním prejsť, naučiť 
sa tu Božiemu synovstvu, Božej svätosti a dokonalosti, naučiť sa 
„Byť Bohom v malom“, aby sme boli schopní prijať Boží Dar a 
„byť Bohom aj vo veľkom“, v Nebi (porov. úvaha č. 497)? Isteže, 
tak to je a nijako inak. Ako vraví Ježišov výrok, zachovaný na 
Akbarovej mešite v Indii: „Svet je most, prejdi ním, ale nestavaj si 
na ňom dom“.  

V praxi ale väčšina ľudí hľadá za našim životom na zemi niečo iné. 
Vytvárajú si virtuálnu realitu, ktorá neráta s budúcnosťou, ale len s 
prítomnosťou. Svet sa z mosta mení na dom. Cieľom už nie je niečo 
sa naučiť, ale čo najviac si užiť. Do centra sa namiesto rastu dostáva 
zábava, namiesto dokonalosti majetok… a z ľudí sa stávajú nepria-
telia a konkurenti, pretože aj v tomto virtuálnom svete je možné 
veci, na ktorých záleží – moc, sláva, bohatstvo – dosahovať len v 
porovnaní s inými ľuďmi a zvyčajne len na úkor iných ľudí. Ale 
títo ľudia sú s tým uzrozumení, berú to ako súčasť života, ako život 
sám. A na rozdiel od školy – kde fakt, že raz skončí a všetci pôjde-
me „do zamestnania“ nikto nespochybňuje, len to značná časť 
ignoruje –  tu dokonca mnohí ono „zamestnanie“ (čiže život po 
skončení pozemskej školy) otvorene popierajú, nielen ignorujú.  

No a teraz si predstavte, že medzi týchto ľudí zavíta kresťan. A 
bude nielen žiť, ale aj hovoriť z pohľadu poznania, ktoré má a 
reality, ktorú žije. Príde k popieračom a začne: „Načo sa, prosím 
vás, stále hádate? Veď to za to nestojí! Sú to len peniaze, nič viac! 
A čo sa urážate, keď vás niekto ohovára, či vysmieva, či ponižuje? 
Čo na tom záleží? Ide predsa o to, akí sme v očiach Boha, ide o 
Nebo!“ Alebo voči ignorantom, ktorí síce formálne v nejaký 
posmrtný život veria, nepopierajú ho, ale inak žijú rovnako ako 
popierači: „Hej, podľa mňa robíte hlúposť! Čas je drahý! Ako 
chcete uspieť na skúške na konci života, keď to teraz takto flákate? 
A vôbec, čo sa naháňate za svetskými vecami, A čo sa medzi sebou 
hádate? Záleží na tom? Nebolo by lepšie zredukovať tieto svetské 
veci na minimum a venovať sa dôležitejším veciam?“ 

Ako by dopadol? Nie rovnako, ako šplhúň, ktorý by grázlikom v 
škole začal hovoriť: „Hej, prečo to flákate? Neviete, že si tým 
škodíte? Ak sa nič nenaučíte, ako sa uplatníte v živote? Kašlite na 
hokej vzadu za lavicami! Poďte, otvoríme si učebnicu fyziky a 
užijeme si vzrušenie z vedy a poznania“? A aj keby tak nehovoril – 
nevypadol by z ich kolektívu jednoducho preto, že by žil v úplne 
inom svete, ako oni? Kde sa oni jašia, on študuje, kde si oni cenia 
zábavu, on si cení vedomosti, oni cez prestávku rozoberajú bulvár 
a celebritky, jemu sa hlavou preháňajú rovnice a súvislosti…  

So životom s Bohom je to rovnako. Ak sa doň ponoríme, zistíme, 
že naozaj začíname žiť v úplne inom svete, ako zvyšok sveta. 
Stávame sa „šplhúňmi“ uprostred „lajdákov“ tohto sveta. Vyzná-
vame úplne iné hodnoty, hľadáme úplne iné kvality, sledujeme 
úplne iné ciele – a užívame si úplne iné formy zábavy a radosti. 
Pre nich je svet cieľom a domom, pre nás cestou a mostom. Oni 
túžia čo najviac si užiť, my čo najviac sa naučiť, zdokonaliť sa a 
posvätiť. Nás najviac zo všetkého baví a teší žiť s Bohom v radosti 
Ducha – niečo, o čom zase oni myslia, že je to v lepšom prípade 
bigotná nuda, v horšom prípade to ani vôbec neexistuje a my sme 
blázni, lebo tvrdíme, že si užívame neexistujúce veci. Oni sa 
miesto toho vyžívajú vo svetskej zábave, ktorá zase nás srdečne 
nudí – a oni si myslia, že je to len preto, že sme počahaní a že 
nepoznáme svet a život a sme divní a tak… A ak ešte začneme 
hovoriť úplne úprimne a otvorene: „Ach, prepáč, nepozerám telku, 
je to o ničom a len tým márnim čas… Čo robím? Och, mám veľmi 
nabitý program, vieš, študujem pravidelne Písmo (a učím sa kvôli 
tomu základom hebrejčiny a gréčtiny, vieš, niet nad originál)… a 
potom denne hodina osobnej modlitby a rozjímania, samozrejme, 
svätá omša… okrem toho máme svoje bunkové spoločenstvo, kde 
sa učíme žiť ako komunita… a potom služba a pastoračná zodpo-
vednosť a tak… Čo? Zabaviť sa, nebrať to tak vážne? Ale mňa to 
baví, fakt baví, je to úchvatná vec! Čo zase? Že mám vypnúť a ísť 
si pozrieť skutočný svet? To predsa ale je skutočný svet… Čo? 
Zábava, diskotéka, pivečko…? Prepáč, ale to je fakt nuda, nuda, 
radšej ten čas strávim modlitbou, alebo adoráciou… nepridáš 
sa?“ – hm, čo myslíte? Ako by ste dopadli? Ako by sa k vám 
začalo okolie ignorantov a popieračov správať? Tak, ako vysvetlil 
už Ježiš: „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 SSV). Preto sa často medzi „ľuďmi sveta“ 
pretvarujeme, hovoríme ako oni, správame sa navonok čo najviac 
im podobne – aby sme „nevytŕčali“, lebo cítime, že by to viedlo 
práve k nejakej forme „prenasledovania“ z ich strany. Ale aj tak 
musíme nakoniec nevyhnutne zvoliť: alebo Boh, alebo svet, 
pretože nejestvuje kompromis – ním si totiž volíme svet. 
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