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POZNÁMKY A ŠPLECHY ZO STRETKA 

Ešte k téme strachu… 

Celý náš život je ovládaný dvomi postojmi: 

 STRACH z nedostatku nás vedie k ŽIADOSTIVOSTI po veciach, ktoré by nás od nedostatku uchránili; 

 a ŽIADOSTIVOSŤ v nás zase prebúdza STRACH z toho, že by nám niečo mohlo naše ciele prekaziť a my by sme nezískali to, po 
čom dychtíme. 

V rovine prežitia a materiálnej istoty máme strach z nedostatku, chudoby,… a preto tvrdo pracujeme na tom, aby sme zarobili, mali, 
vlastnili, zveľadili a rozmnožili majetok… a máme strach, že sa nám to nepodarí, že nás niekto o niečo oberie, niečo nám vyfúkne, 
okradne, že prídeme o príjem,… 

V rovine vzťahov a dôležitosti sa neustále porovnávame s inými ľuďmi a neustále s nimi súperíme, úplne automaticky a podvedome. 
Neustále sledujeme, ako na nás hľadia, ako o nás či k nám hovoria, akým tónom, ako sa tvária, čo si o nás myslia, ako nás hodnotia, ako 
k nám pristupujú… a usilujeme sa v tejto „hre“ čo najviac zapôsobiť, pútaním pozornosti, predvádzaním sa – rečami, oblečením, zja-
vom,… – ale aj ohováraním a zhadzovaním iných, čím nepriamo zase len vyvyšujeme seba… Väčšina toho, čo hovoríme, nie sú žiadne 
dôležité či užitočné informácie. Je to „spoločenský pokec“, ktorého cieľom je len jediné: upozorňovať na seba, predvádzať seba, vyvyšo-
vať seba… – celkom podobne ako funkcia obliekania byť v teple a suchu je tiež zvyčajne až druhotná a pri svojom obliekaní omnoho 
viac hľadíme na to, ako vyzeráme, či sme štýloví, či zapôsobíme, aký dojem vzbudíme,…  

Myslím, že ako ilustrácia to stačí. Ak sa na chvíľu zastavíme a pozrieme sa na seba, zistíme, že tento životný štýl je nám tak prirodzený a 
normálny, že sa nad ním ani nepozastavujeme a nič zlé v tom ani nevidíme. Až kým si neuvedomíme, aký je opačný nebeskému životu, 
ktorý sa ako kresťania učíme – nič z toho, ani strach ani žiadostivosť ani porovnávanie sa ani súperenie, v Nebi neexistujú! – a kým nás z 
neho viera a nádej v Kristovi zrazu tak nádherne neoslobodia k radostnej svätej bezstrarostnosti! 


