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… alebo o druhom nesmierne dôležitom postoji kresťana. 

BOŽIE SLOVO: (Mt 18,1-3) 

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša: V tú hodinu pristúpili k Ježišovi učeníci a pýtali sa: "Kto 

je podľa teba najväčší v nebeskom kráľovstve?" On zavolal k sebe dieťa, postavil ho medzi nich a 

povedal: "Veru, hovorím vám: Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete do nebeského kráľov-

stva.“  Počuli sme Božie slovo! 

ÚVAHA: (na doplnenie www.inky.sk, úvahy/katechézy č. 254, 277, 341, 351, 575) 

Z apatheie a bezstarostnosti ako ovocia našej radostnej a oslobodzujúcej úbohosti sa rodí druhý 

najdôležitejší postoj Božích synov a dcér a tým je uvoľnenosť dieťaťa. 

Vráťme sa ešte raz k našim modlám. Sú to bôžikovia, majú však stvoriteľskú moc. Nie, nevedia 

tvoriť nič skutočné – veď ani sami nejestvujú, len v našej mysli! – ale čo na to, ak ilúziu, ktorú v 

našej mysli tvoria, považujeme za skutočnú a stotožňujeme sa s ňou? Výsledkom je naše EGO – 

falošné a umelé „Ja“, ktoré Písmo nazýva rôznymi menami: starý človek, vonkajší človek, telesný 

človek, telo… Všetko toto označuje jednu a tú istú vec: Ego, ktoré v našej mysli vytlačilo a nahradi-

lo ako nejaká maska (tak ho nazývali prví kresťania) našu pravú identitu, identitu detí Boha, ktorú 

do nás na počiatku vložil Boh. 

Modla dôležitosti dala nášmu egu do vienka pýchu. Teší nás, keď si nás iní všímajú, chvália, oceňu-

jú, obdivujú. Preto sa snažíme hovoriť tak, aby sme iných zaujali či pobavili, snažíme sa tak správať, 

obliekame sa tak, neustále sledujeme, ako na nás iní reagujú, porovnávame sa s nimi, často potichu 

či aj otvorene a navonok s inými súperíme, zápasíme, dohadujeme sa. 

Modla istoty dala nášmu egu do vienka lakomstvo. Usilujeme sa zaistiť sa, seba, svoj život, necítime 

sa dobre, ak máme na niečo doplácať, alebo ak sa máme niečoho zrieknuť, zaťažko nám niekedy 

(často?) príde deliť sa, čo chvíľa máme pocit krivdy, nedocenenosti (to platí aj o predchádzajúcom 

bode)… a nemáme problém sa kvôli veciam, peniazom, majetku či krivde (jedno či skutočnej alebo 

domnelej) niekedy aj na smrť pohádať a rozkmotriť! 

Modla moci dala nášmu egu do vienka neochotu podriaďovať sa, poslúchnuť, prispôsobiť sa. Naj-

radšej sme, ak veci idú po našom. Búrime sa, často len preto, aby sme ukázali, že sa nemusíme 

nikomu podriaďovať. Hádame sa, aby sme presadili svoj názor, svoju pravdu, aby iní museli ustúpiť 

a prispôsobiť sa nám, uznať nás – a je nám jedno, že často sa takto do krvi bijeme o úplne banality! 

Nakoniec modla zábavy dala nášmu egu do vienka lenivosť a požívačnosť. Ceníme si pohodlie, 

ceníme si zábavu. Nemáme radi námahu, leda ak slúži našej pýche (na jar makáme do plaviek) alebo 

nášmu lakomstvu (hurá, zarábať!). Ale inak? Inak sa budeme radšej váľať na gauči, baviť sa – a ak 

je niečo „nudné“ a „nebaví nás to“, tak sa vari aj hlasno sťažujeme, ideme od toho, o obetovaní sa a 

prekonaní sa radšej nech nám ani nikto nič nehovorí! 

Z tohto všetkého sa zrodilo naše Ego. Ego je problém. Prečo? Pretože je presným opakom Neba, 

opakom Boha, ktorý je Láska, tvoriaca dokonalú jednotu Trojice. Ego je naopak sebastredné, sebec-

ké a žiadnu jednotu s nikým netvorí. To, čo nazývame „priateľstvami“ a „vzťahmi“ je zväčša len 

istý druh mieru a spojenectva, kedy sme ochotní vzájomne vychádzať a tolerovať sa, ale len za 

predpokladu, že nám to niečo prináša (zisk, pocit moci, pocit uznania a slávy, pobavenie sa). Ak nie, 

vykašleme sa na takýto vzťah („Už zase ten Jožo? Čo zase otravuje?“). Ak nám dokonca niečo 

z nášho Ega ohrozí, tak sa rovno urazíme, pohádame, rozhneváme, rozídeme, možno sa dokonca 

hlboko znenávidíme. Robíme to tak dokonca aj voči Bohu. Koľkí ľudia hovoria: Ja som Boha 

o niečo prosil, nevypočul ma, už v Boha neverím, už som s Ním skončil? Alebo: Mne príde kresťan-

stvo príliš ťažké, to je namáhavé (a mne sa namáhať nechce ani sa mi nechce byť pokorný 

a ponížený, takže ja na to celé náboženstvo kašlem). Ako hovorí Cézar: Radšej prvý na dedine ako 

druhý v Ríme. Aj naše Ego tak uvažuje: Radšej si budem bohom sám pre seba na svojom malom 

„smetisku“ tu, vo svete, než by som mal byť „druhý“ po Bohu a podriaďovať sa Mu a všetky tie 

ostatné veci. 

Ale teraz je všetko inak. V samom jadre života Božích synov a dcér je poddanie sa. Radostná 

uvoľnenosť, lebo už v nás nie je žiaden strach. Radostná uvoľnenosť, lebo už v nás nie sú žiadne 

žiadostivosti. Radostná uvoľnenosť, lebo už nemusíme pred sebou, pred Bohom ani pred svetom nič 

predstierať, na nič sa hrať. Konečne môžeme svoje ego, tú umelú, hnusnú a odpornú masku, ktorá 

nás až doteraz zohyzďovala a zotročovala, pustiť a zahodiť. Už žiadne porovnávanie sa. Už žiadne 

otročenie názorom a reakciám iných. Už žiadne zápasenie o hlúposti.  

Radostná uvoľnenosť, lebo konečne vo všetkom závisíme už len na Bohu a na ničom inom. To je 

naše privilégium, náš dar: možnosť vo všetkom závisieť a vo všetkom sa spoliehať už len na Božiu 

Moc, pretože sme Jeho deti a On je náš Otec. 

Konečne je všetko ako má byť. Svetlo. Jas. Nádhera. Pokoj. Radosť. Čírosť. Ľahkosť. Sloboda. 

Voľnosť. Žiadne prekážky. Sme dokorán otvorení Bohu a Boh v nás konečne koná svoje veľké a 

nádherné dielo a my už len plní vzrušenia a radostného uspokojenia sledujeme, ako majstrovsky 

koná v nás a ako očarujúco a obdivuhodne koná cez nás. Výsledkom je láska, spočinutie v Bohu, 

ktorého milujeme, s ktorým už 

viac nebojujeme, nezápasíme, 

nehádame sa, nepresadzujeme 

voči Nemu svoje smiešne naivné 

názory, malicherné predstavy a 

ničotné žiadostivosti. To všetko 

je preč. Sme v Bohu a On v nás, 

v dokonalej ľahkosti a slobode a 

úplnej uvoľnenosti. Brána Neba 

sa nám práve otvorila! 

ÚLOHA: 

Skús sa uvoľniť. Skús hneď teraz 

sám v sebe aspoň na chvíľu byť 

taký, aký si: Hovoriť otvorene 

úprimne a nestarať sa, čo si o tom 

iní pomyslia a ako budeš v ich 

očiach vyzerať. Počúvať, čo 

hovoria iní tebe – a o tebe – bez 

toho, aby ťa to zraňovalo, urážalo, 

aby si sa cítil dotknutý alebo 

zranený, a ak predsa, povedz si: To 

nie ja, ale moje ego sa cíti zrane-

né, urazené. Zriekam sa svojho 

ega, jeho namyslenosti a pýchy. 

Som hriešnik medzi hriešnikmi, 

úbohý medzi úbohými. Všetci sme 

si rovní vo svojej malosti, slabosti 

a úbohosti, ako vraví Písmo: „Niet 

rozdielu: veď všetci zhrešili a 

chýba im Božia sláva“ (Rim 3,22-

23) – tak prečo by som si o sebe 

mal myslieť niečo iné, považovať 

sa za „dobrého“ alebo aspoň „nie 

tak zlého“ a dokonca sa (hoci aj 

len v niečom) považovať za 

lepšieho ako ostatní, akoby niečo v 

mojom živote bolo zo mňa alebo 

bolo mojou zásluhou? Zriekam sa 

tohto postoja a priznávam si, 

otvorene a s radosťou, že som 

úbohý hriešnik, bedár medzi 

ostatnými bedármi a nezúfam si z 

toho, lebo môj Pán „Kristus Ježiš 

prišiel na svet zachrániť hriešni-

kov; a ja som prvý z nich“ (1 Tim 

1,15)! 

Osvojuj si počas týždňa tento 

postoj: Už žiadne súperenie. 

Žiadne porovnávanie. Žiadne 

povyšovanie. Žiadne urážanie sa. 

Nič. Len hlboká solidarita so 

všetkými ľuďmi – hriešnika 

s hriešnikmi! – a radosť z toho, že 

Boh je v nás ten veľký, veľký 

práve v našej malosti! Konečne 

som úplne slobodný – od svojho 

Ega. Malé dieťa, bezmocné, 

bezvýznamné, ale šťastné, pretože 

je so svojim Otcom a Otec je pre 

neho všetkým, je to ten najväčší 

a najlepší Otec a v ňom i samo 

dieťa rastie nie svojou, ale Otco-

vou veľkosťou – pretože je dieťa-

ťom toho najväčšieho Otca na 

zemi! 


