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Požiadavka opustiť „tento svet“ – ale ako? – čo znamená byť ako dieťa – človek sveta – kresťan – zanchať hod-
noty sveta 

Niet pochybností o tom, že človek musí opustiť „svet“, aby 
mohol vojsť do „Nebeského Kráľovstva“. Stačí sa pozrieť do 
biblických textov, napríklad: „Cudzoložníci, neviete, že priateľ-
stvo s týmto svetom je nepriateľstvom s Bohom?! Kto teda chce 
byť priateľom tohto sveta, stáva sa nepriateľom Boha“ 
(Jak 4,4 SSV), následkom čoho Pavol vyzýva: „A preto vyjdite 
spomedzi nich, oddeľte sa, hovorí Pán, a nečistého sa nedotý-
kajte; a ja vás prijmem a budem vaším Otcom a vy budete 
mojimi synmi a dcérami“ (2Kor 6,17-18 SSV) – aby bol výsled-
kom stav, o ktorom hovorí Ježiš: „nie sú zo sveta, ako ani ja nie 
som zo sveta“ (Jn 17,14 SSV) 

Zaujímavejšia otázka znie: AKO TO UROBI Ť? Opustiť všetok 
majetok? Utiecť do lesa, do pustovne? Dať sa na krajnú askézu? 
Ako presne sa uteká zo sveta? Čo presne je to „nečisté“, čoho sa 
nemáme, podľa Pavla, dotýkať? 

Odpoveď by sme mohli nájsť v inom texte (zrovna dnes sme si 
ho čítali pri sv. omši). Tu je: 

„Veru, hovorím vám: Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, 
nevojdete do nebeského kráľovstva. Kto sa teda poníži ako toto 
dieťa, ten je najväčší v nebeskom kráľovstve.“ (Mt 18,3-4 SSV) 

Dieťa v starovekom svete neznamenalo takmer nič – až kým 
nevyrástlo a nemohlo sa podieľať na práci, prípadne na boji a 
pod. Práve na túto bezvýznamnosť dieťaťa mieri Ježiš oným 
„ponížiť sa“ – ale pozor! Ježiš nehovorí o tom, že svet považuje 
dieťa za malé, bezvýznamné! Ježiš hovorí o postoji dieťaťa, 
ktorý je postojom malosti a bezvýznamnosti. Ako to chápať? 

Skúste si predstaviť deti, ktoré sa hrajú. Sú úplne pohltené 
svojou hrou. Vôbec si nevšímajú dospelých, ktorí stoja dookola 
a pozerajú sa na nich. Dospelí deti nezaujímajú. Deti nezaujíma-
jú ani ich názory. Ani ich hodnotenia. Je im jedno, či sa nad 
nimi dospelí usmievajú, či sa na nich zabávajú, alebo či nad 
nimi žasnú. To príde, až keď deti vyrastú a začnú dospievať. 
Potom, vtedy ich začne veľmi zaujímať názor, postoj a ocenenie, 
či výsmech dospelých. Ale kým sa tak nestane, kým detí sú 
deťmi, tak sú im dospelí v podstate úplne a dokonale ukradnutí. 
Prečo? Pretože dospelí nepatria do detského sveta (nesnívajú s 
nimi, nehrajú sa ich hry,…) – ale ani deti nepatria do sveta 
dospelých (nezaujímajú sa o dospelácke veci, o ich starosti, o 
ich túžby, o ich snahu po postavení, dôležitosti, presadení sa, o 
ich kariéry a podobne). A toto je kľúč k pochopeniu našej 
dnešnej otázky. 

BYŤ VO SVETE znamená byť „dospelým“ v meradlách tohto 
sveta. Znamená to vyznávať svetské hodnoty, ktoré sa točia 
okolo zhruba troch vecí: ROZKOŠ (jedlo, pitie, sex,…), MOC 
(autorita, vážnosť, vplyv, postavenie, nezávislosť na iných,…) a 
SLÁVA (dôležitosť, uznanie, ocenenie, úcta, rešpekt, víťazstvo 
nad inými,…). Sú to normálne prejavy postoja hriechu (= života 

bez Boha a mimo Boha): filauta, pýcha, sebectvo, seba-
zbožňovanie. 

KRESŤAN je ale človek, ktorý z tohto sveta vyšiel von. 
Ako? Tým, že sa zamiloval do Krista. Kristus je jeho „Že-
ních“ a on je Jeho „nevesta“. Zažíva to, čo opisuje žalmista: 
„Ako oči sluhov hľadia na ruky svojich pánov, ako oči 
služobníc hľadia na ruky svojej panej, tak hľadia naše oči na 
Pána, nášho Boha“ (Ž 123,2 SSV). Túži už len po jedinom: 
aby sa páčil Ženíchovi, aby sa vo všetkom, čo je, čo žije, čo 
koná, páčil Bohu: „preto sa usilujeme páčiť sa mu, či sme 
doma alebo mimo domu“ (2Kor 5,9 SSV) 

Táto láska nás pohlcuje rovnako, ako hra pohlcuje malé 
deti. A podobne, ako je deťom pri hre srdečne ukradnutý 
svet dospelých, nezaujíma ich a už vôbec sa netrápia nad 
tým, aké majú postavenie v „dospeláckom svete“ a čo si o 
nich dospeláci myslia a tak; tak aj kresťana viac nezaujímajú 
veci a túžby sveta, veď „keď som pri tebe, nič pozemské ma 
neteší“ (Ž 73,25 SSV). Viac nás netrápi, čo si „dospeláci zo 
sveta“ myslia o nás, aké máme miesto a pozíciu v ich nejakej 
hierarchii moci, slávy, majetku,… Nie preto, že by sme si to 
s ťažkým srdcom „asketicky odopreli“, ale preto, že nás to 
fakt už ani najmenej netrápi. Vyrástli sme z toho. Paradoxne 
v okamihu, keď sme zanechali vážnu „dospeláckosť sveta“ a 
stali sa „deťmi v Kristovi“, sme zistili, že v skutočnosti je to 
presne naopak: Svet je ako malé decko, kričiace a dohadujú-
ce sa („Podobajú sa deťom, čo vysedávajú na námestí a 
pokrikujú jedno na druhé: “Pískali sme vám, a netancovali 
ste; nariekali sme, a neplakali ste.”“ (Lk 7,32 SSV)) – a až v 
Kristovi sa dosahuje opravdivá dospelosť („kým nedospejeme 
všetci k jednote viery a poznania Božieho Syna, k zrelosti 
muža, k miere plného Kristovho veku“ (Ef 4,13 SSV)) 

A TOTO JE PODSTATA OPUSTENIA SVETA : Nie 
zanechanie majetku, či bývanie v jaskyni ako pustovníci. Už 
vôbec nie rezignovanie na prácu v tomto svete (porov.: „Kto 
nechce pracovať, nech ani neje“ (2Sol 3:10 SSV)), ani 
odopieranie si radostí a pod. JE O ODMIETNUTÍ 
HODNÔT TOHTO SVETA , vyrastajúcich z pýchy, filautie 
a sebectva, prejavujúcich sa v túžbe po moci, sláve a rozkoši 
a koncentrujúcich sa ponajviac v láske k peniazom a majet-
ku, ktoré sú viac-menej bránou k všetkým trom. A to nie so 
smútkom a z donútenia, ale v čírej radosti zamilovaného 
človeka, ktorý je v Kristovi a Kristus v ňom a ktorého 
zaujíma už len jedno: aby sa páčil vo všetkom Milovanému – 
a nič iné ho už nijako ani najmenej netrápi. Je konečne 
slobodný. Konečne plný opravdivej radosti. Konečne 
dospel – a stal sa dieťaťom… ☺ 

Boh Vám žehnaj! Váš Inky 


