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BOH  
JE MLADÝ
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Skorumpovaných ľudí máme na dennom poriad-
ku. Mladí však nemôžu súhlasiť, aby korupcia bola 
hriechom ako ostatné, nikdy si nemôžu na korup-
ciu zvyknúť, lebo všetko, čo dnes necháme prejsť, 
sa zajtra objaví znova, až si na to napokon zvykne-
me a aj my sa staneme jej nevyhnutnou súčasťou. 
Mladí sú, rovnako ako starí, čistí a spolu, mladí 
i starí, musia byť hrdí na to, že sa stretávajú – čistí, 
priezrační, zdraví, aby našli spoločnú cestu života 
bez korupcie. Myšlienku čistoty, ktorá spája mla-
dých i starých, chcem ešte vysvetliť. Mladí sú čistí, 
lebo na vlastnej koži nepoznali korupciu, do istej 
miery ich utvára prítomnosť, čo môže byť aj nebez-
pečné, lebo čistota, ktorú prežívajú, sa môže zmeniť 
na niečo nepekné, nečisté, špinavé, najmä ak musia 
čeliť opakovanému pokušeniu prispôsobiť sa davu. 
V starobe – ak hovoríme všeobecne, lebo, žiaľ, nie 
všetky prípady sú také – sa ľudské bytosti opäť do-
stávajú do stavu „čistoty“, už netúžia po úspechu, 
po moci, už ich nepodmieňuje to prchavé, ako keď 
boli v zrelom veku. A pozor – aj starší človek, ktorý 
oľutoval, že v predchádzajúcich rokoch patril me-
dzi skorumpovaných, sa môže stať užitočným pre 
rast mladých. Ten starec totiž poznal mechanizmy 
korupcie a vie ich rozpoznať, a tak môže mladému 
človeku ukázať, ako sa nedať do nich vtiahnuť, ak 



sa s ním podelí o skúsenosť, ak mu vysvetlí, aby 
neskončil rovnako. 

A teraz sa vráťme k dôležitosti svedectva.
Skorumpovaný človek nepozná pokoru, vždy 

dokáže povedať „to som nebol ja“, a robí to s faloš-
nou tvárou, žije v klamstve, zaťažuje ho, ak má pro-
siť o odpustenie, a veľmi rýchlo oň prestane prosiť. 
Na opak, spomeňme si na evanjelium: Matúš, dobrý 
lotor, Zachej, to všetko boli ľudia, ktorí hrešili, ale ne-
boli skorumpovaní, nepodľahli korupcii. Zostala im 
záchranná kotva a ona ich pred korupciou chráni.

Stačí, aby v srdci zostala štrbina nádeje, aby tadiaľ 
Boh mohol vstúpiť.

Mladým už vzali toho toľko, no vždy zostáva ná-
dej, že sa neskorumpujú.
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