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KTO SME?  

Synovia Svetla, Večného, Nestvoreného, Nádherného: Boha Najvyššieho! 

KAM SMERUJEME?  

Do Svetla, pútnici do Vlasti, do Domova, plného nesmrteľnej krásy a jasu! 

ALE KÝM SME TU...  

… zrkadlíme toto Svetlo, vnášame ho všade tam, kadiaľ putujeme, aby tak aj smrteľný 

svet sa na chvíľu zaleskol nesmrteľnosťou. 
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Úvod 

Vítaj v tretej etape CESTY SVETLA Slovenského skautingu. 

Blahoželáme Ti k úspešnému absolvovaniu CECHU SVETLA. Teraz, keď už Tvoj duch 

zosilnel a je pripravený na veci veľké a náročné, dozrel čas nastúpiť na cestu RÁDU 

SVETLA. 

Cechy v minulosti združovali majstrov toho ktorého remesla. Majster – to už bol skúsený a 

zručný remeselník, povedali by sme: dospelý remeselník. Znakom dospelých ľudí je to, že sa 

vedia o seba postarať. Stredoveké mestá, kde cechy sídlili, sa o seba postarať nepochybne vedeli. 

V čase mieru rozkvitali vďaka obchodu a remeslám. A pre časy vojny boli mocne opevnené. 

Každý cech v meste mal určený úsek hradieb, o ktoré sa staral a na ktorý v čase ohrozenia jeho 

členovia nastúpili, aby svoj úsek za každú cenu ubránili. Na druhej strane, nečakalo sa, že by 

obyvatelia mesta a cechoví majstri a učni svoje mesto opúšťali a vydávali sa na pomoc iným. 

Vedeli sa postarať sami o seba a to zvyčajne bohato stačilo. 

Existovala ale skupina ľudí, ktorých poslaním bolo nielen starať sa o seba a chrániť samého 

seba. Skupina ľudí, ktorých poslaním bolo v prvom rade chrániť a brániť ostatných a to s 

nasadením svojho majetku, svojho zdravia, svojho života. Bola to šľachta. A uprostred nej 

rytierstvo, ktoré bolo jej výkvetom. A uprostred rytierstva jeho elita a tou boli rytierske rády.  

Tam, kde sedliaci utekali do hôr, aby sa ukryli pred valiacou sa pohromou Tatárov, Turkov, 

alebo námezdných žoldnierov; tam, kde mestá zatvárali svoje brány a obyvatelia stáli na 

hradbách pripravení ubrániť si svoje mesto a prečkať túto pustošivú záplavu; tam šľachta a 

rytieri naopak vyrážali v ústrety valiacej sa pohrome, aby sa s ňou stretli v poli a zahnali ju z 

krajiny preč. A bolo jedno, či to znamenalo opustiť svoju vlasť a vydať sa do ďalekej cudziny, 

aby sa tam stretli s omnoho početnejším nepriateľom, ako to urobil Ján Sobiesky, keď pri Viedni 

rozprášil tureckú armádu a zachránil tak Európu pred zánikom; alebo denno – denne čeliť ešte 

väčšej presile na mori i na súši, ako to po dlhé roky obetavo činili rytieri Johanitskej rehole z 

Rhodosu a Malty, chrániac tak Európu pred tureckou expanziou; či dokonca ísť v ústrety takmer 

istej záhube v službe tejto povinnosti, ako to urobili tragickí hrdinovia v bitke pri Moháči, kde 

im sily síce nestačili na uchránenie svojej krajiny pred dobyvateľmi, ale stačili im na to, aby so 

cťou a hrdinsky radšej zomreli, než by sa spreneverili tejto svojej svätej povinnosti brániť a 

chrániť.  

Odkiaľ čerpali títo muži i ženy svoju silu, odhodlanie, vernosť, ktorá prekračovala všetky 

hranice a ani smrť ju nezastavila? To už predsa vieš. Vieš to z prvej etapy Cesty, 

SVITANIA. Ona Ťa nakoniec priviedla až sem: túžba žiť to, čo prežívali oni, lahodnú a 

blaženú chuť spoločenstva slúžiacemu Večnému a presahujúcemu zmyslu života, tomu 

najväčšiemu, aký jestvuje: Bohu v službe ľudstvu.  
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„Bitka je plná radosti. Počas boja nás všetkých spája hlboký cit. Keď sme presvedčení, že 

bojujeme za spravodlivú vec, a vidíme, ako sa naši druhovia odvážne bijú, do očí sa nám derú 

slzy. Z pocitu nefalšovanej vzájomnej oddanosti vyviera sladká radosť. Keď vidíme, ako náš druh 

odvážne vlastné telo vystavuje nebezpečenstvu, aby splnil prikázania nášho Stvoriteľa, 

rozhodujeme sa vyraziť vpred a v mene lásky s ním alebo zahynúť, alebo prežiť. Plynie z toho 

taká rozkoš, ktorej nádheru nedokáže pochopiť nikto, kto ju neokúsil. Či si myslíte, že ten, kto 

túto rozkoš pocítil, sa bojí smrti? Ani v najmenšom! Taký človek je tak posilnený a tak nadšený, 

že stráca predstavu o tom, kde je. Nebojí sa potom vskutku ničoho na celom svete!“ (rytier Jeane 

De Brueil, 1465) 

Poď s nami na Cestu s Ecclesiou militans, Cirkvou bojujúcou, ako sa naši predkovia vo 

viere, bojujúci o večnosť pre seba i o večnosť pre celý svet, nazývali už pred stáročiami. 

Cirkev bojujúca, podľa slov Písma: 

„Bojuj dobrý boj viery a zmocni sa večného života; veď doň si povolaný a zložil si 

pred mnohými svedkami dobré vyznanie!“  

(1 Tim 6,12 SSV) 

„Preto si vezmite Božiu výzbroj, aby ste mohli v deň zla odolať, všetko prekonať a 

obstáť!  Stojte teda: bedrá si prepášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti  a 

obujte si pohotovosť pre evanjelium pokoja!  Pri všetkom si vezmite štít viery, ktorým 

môžete uhasiť všetky ohnivé šípy zloducha!  A zoberte si aj prilbu spásy a meč 

Ducha, ktorým je Božie slovo!“   

(Ef 6,13-17 SSV) 

„Na nebi sa strhol boj: Michal a jeho anjeli bojovali proti drakovi. Bojoval drak i 

jeho anjeli,  ale neobstáli a už nebolo pre nich miesto v nebi.  A veľký drak, ten starý 

had, ktorý sa volá diabol a satan, čo zvádzal celý svet, bol zvrhnutý; zvrhnutý bol na 

zem a s ním boli zvrhnutí jeho anjeli.  A počul som mohutný hlas volať v nebi: "Teraz 

nastala spása, moc a kráľovstvo nášho Boha a vláda jeho Pomazaného, lebo bol 

zvrhnutý žalobca našich bratov, ktorý na nich dňom i nocou žaloval pred naším 

Bohom.  Ale oni nad ním zvíťazili pre Baránkovu krv a pre slovo svojho svedectva; a 

nemilovali svoj život až na smrť.“  

(Zjv 12,7-11 SSV) 

Duchovná rada SLSK 
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Ako vyzerá cesta RÁDU SVETLA? 

Cesta, na ktorú Ťa povoláva Rád 

Možno to bude znieť podivne, ale tak ako skautské odborky majú zelený a červený 

stupeň, aj život s Bohom má svoj začiatočnícky zelený a potom pokročilý červený stupeň. 

Má ešte aj stupeň, povedzme zlatý, stupeň majstrovský – ale ten je už úplne mimo 

akéhokoľvek programu, ktorý by kedy mohol skauting svojim členom ponúknuť. Ten už 

ponúka priamo a jedine Boh sám osobne… 

V starobylej tradícii sa tieto tri stupne nazývajú takto: 

 zelený stupeň sa nazýva CESTOU OČISŤOVANIA (via purgativa, vo východnej 

tradícii katharsis) a začína sa prvým, tzv. asketickým obrátením. Táto cesta vlastne 

ešte nie je kresťanstvom v plnom zmysle slova. Je prípravou na skutočné 

kresťanstvo. Zodpovedá úrovni, na ktorú Boh pozýval ľudí v Starom zákone, ktorý 

bol presne takouto dejinnou prípravou ľudstva na ten Nový, ktorý začal Vtelením 

Ježiša Krista. 

 červený stupeň sa nazýva CESTOU OSVIETENIA (via iluminativa, vo východnej 

tradícii theoria). Na jeho začiatku je tzv. druhé obrátenie, ktoré je už obrátením k 

dokonalosti. Ním sa začína kresťanstvo a na tejto rovine človek nastupuje skutočnú 

cestu Evanjelia po vzore Ježiša Krista, ktorého nasleduje. 

 zlatý stupeň sa nazýva CESTOU ZJEDNOTENIA (via unitiva). Tu sa dosahuje 

cieľ všetkého, úplné zjednotenie s Kristom. Ale to už je mimo akéhokoľvek 

programu, pretože táto etapa prekonáva všetko, čo by akokoľvek pripomínalo 

nejaký „program“, či dokonca nejaké „konanie“…  

Z tohto dôvodu sa aj Tvoja cesta RÁDOM SVETLA bude deliť na niekoľko stupňov, 

pomenované sú podľa stupňov, ktorými rytieri v minulosti svojou cestou prechádzali: 

Rytierom sa nikto nenarodil. Rytierom sa mohol každý človek iba stať: rytiersku výchovou a 

potom pasovaním za rytiera. Rytierska výchova trvala od 7 do 21 rokov života.  

Za ten čas sa mladý šľachtic stal najprv pážaťom. 7 rokov (od 7. do 14. roku života) sa ako páža 

na dvore niektorého mocného šľachtica či dokonca kráľa učil zdvorilosti, dvornému správaniu a 

umeniu.  

Ďalších sedem rokov (od 14. do 21. roku života) slúžil ako panoš (čiže zbrojnoš) niektorému z 

rytierov a učil sa umeniu bojovať, narábať so zbraňami, umeniu lovu a zápaseniu na turnajoch. 

Okrem rytierskeho kódexu, ktorý dodržiaval, a ôsmych cností, ktoré mal vo svojom jednaní 

prejavovať, musel navyše ovládať jazdu a boj na koni, lukostreľbu, šerm, plávanie a lov, hru v 
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šachy a veršovanie. Aby bol dostatočne odolný a otužilý, od malička prechádzal tvrdým 

výcvikom, ktorého súčasťou bol aj tréning telesnej zdatnosti: šplhanie a cvičenie s ťažkými 

balvanmi na posilnenie rúk, drepy a výskoky s bremenom na pleciach na posilnenie nôh, 

hádzanie kopijou, streľba z luku, vrhanie nožom a zápas vo dvojiciach, zaobchádzanie s mečom 

a štítom – „kultovou“ zbraňou rytiera, jazda na koni a boj na koni, kvôli otužovaniu spávanie na 

slame v nevykúrených hradných sieňach, cvičenie sa v nenáročnosti – chlapci sa umývali v 

jednom džbáne vody a nosili iba jedny šaty.  

Nakoniec, vo veku 21 a viac rokov, mohol byť osvedčený mladý muž panovníkom pasovaný na 

rytiera slovami: V mene Boha Všemohúceho, sv. Michala a sv. Juraja ťa pasujem na rytiera. 

Odovzdávam Ti zbroj, aby si bol bojovníkom Božím! 

Titulom paladin (z latinského palatin) sa starovekom Ríme označovala cisárska palácová garda 

(Scholae Palatinae), sídliaca v cisárskom paláci na Palatínskom pahorku. V stredoveku boli 

titulom paladin označovaní nielen vysokí hodnostári a dôverníci panovníka, ale napríklad aj 

elitná skupina rytierov, družiníkov Karola Veľkého (v prílohe si môžeš prečítať ich rytiersky 

kódex).  

Keďže svoje pážacie roky si prežil už v stupňoch SVITANIA a CECHU SVETLA, 

nastáva Tvoja posledná časť cesty k tomu, aby si sa stal rytierom a bojovníkom Božím: 

 PANOŠ – zodpovedá zelenému stupňu, ceste očisťovania. Jej nastúpenie je plne v 

Tvojej moci a môžeš sa preň rozhodnúť tu a teraz. 

 RYTIER – zodpovedá červenému stupňu, ceste osvietenia. Čas na jej nastúpenie 

bude závisieť od Božieho pozvania a od tvojej odvahy nasledovať ho. Všeobecne 

sa predpokladá, že týmto druhým obrátením prechádzajú tí, ktorá na znak 

nastúpenia tejto cesty prijímajú sviatosť birmovania a ňou sa definitívne začleňujú 

do Cirkvi Kristovej. 

 PALADIN – nie, nie je to zlatý stupeň. Ale je to posledný krok, ktorým sa môžeš 

v rámci stupňa rytier posunúť na jeho samotný vrchol a naplno sa tak včelniť do 

cesty, zápasu, života i slávy Božieho ľudu, Božích synov a dcér, druhov Krista, 

kráľa kráľov a Pána pánov. 

Čo na ceste Rádu dostaneš? 

1) POSTOJ RYTIERA A SYNA KRÁĽA 

V prvom rade Ťa cesta Rádu uvedie do skutočného a vážneho vzťahu a života s Bohom. 

Budeš sa učiť, čo to znamená byť najprv služobníkom, potom synom a nakoniec 

bojovníkom Božím, Jeho rytierom vo svete.  
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2) KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE 

Kedysi rytier potreboval vedieť bojovať na koni i pešo, mečom aj kopijou. Dnes je doba 

iná. Dnes sa brnenie, meč i štít rytiera nazývajú inak: Kľúčové kompetencie. 

 „Kľúčové kompetencie sú najdôležitejšie kompetencie z množiny kompetencií. 

Sú vhodné na riešenie celého radu väčšinou nepredvídateľných problémov, ktoré 

umožnia jedincovi úspešne sa vyrovnať s rýchlymi zmenami v práci, osobnom i 

spoločenskom živote.“ 

(Roman Hrmo, Ivan Turek) 

Čím sa líšia od Dvanástky CECHU SVETLA?  

 DVANÁSTKA je skôr o postojoch. Prirovnali by sme to k sile, zdatnosti a 

zručnosti rytiera. 

 KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE sú potom skôr o nástrojoch. je to niečo ako meč, štít 

a brnenie rytiera, zbrane, s ktorými bojuje svoj boj 

Neprekvapuje, že existujú znova najrôznejšie štúdie a zoznamy takýchto kľúčových kompetencií. 

Pochádzajú od vedcov – napríklad Horst Belz a Marco Siegrist, alebo Daniel Goleman. Zostavujú ich 

často firmy, aby definovali, aké kvality očakávajú od svojich zamestnancov, napríklad zástupcovia 

veľkých firiem (ako sú Volvo, či Fiat) vypracovali v roku 2001 pre absolventov fínskych odborných škôl 

takýto zoznam kompetencií. A nakoniec ich zostavujú aj vlády a iné podobné organizácie, napríklad 

Vízia UNESCO pre 21. storočie, zoznam vypracovaný Komisiou Ministerstva práce USA SCANS, alebo 

Národný program rozvoje vzdělávaní v České republice z roku 2001, či MILÉNIUM – národný program 

výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike na najbližších 15 až 20 rokov, ktorý vypracovalo 

ministerstvo školstva SR v roku 2002.  

KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE V PROGRAME RÁDU SVETLA 

V Ráde Svetla sme všetky tieto zoznamy znovu dali dohromady, premiešali, uvarili, 

precedili, roztriedili,… a v zásade by sme si mohli všetky uvedené kľúčové kompetencie 

zhrnúť nasledovne: 

 BYŤ – vedieť kto som, odkiaľ prichádzam, kam smerujem, čo chcem a aký je 

zmysel môjho života (Slovami S. Coveya: Nájsť svoj „hlas“), sebakontrola 

a sebaovládanie, morálka, osobná integrita (čiže čestnosť, celistvosť, zásadovosť), 

zdravie, fitness, wellness,… 

 KONAŤ – samostatnosť, výkonnosť, zodpovednosť, motivácia, stanovovanie 

cieľov, schopnosť zvládnuť aj neúspech, 

 UČIŤ SA – osobný rozvoj, napredovanie, prispôsobovanie sa meniacim 

podmienkam, práca s informáciami, ich hľadanie, spracovanie, využitie, 
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 RIEŠIŤ – kritické uvažovanie, riešenie problémov, tvorivosť, zmysel pre 

hospodárnosť, šetrnosť a efektívnosť, zmysel pre estetiku a krásu 

 KOMUNIKOVAŤ – vedieť žiť, vychádzať a pracovať s ľuďmi, prezentovať, 

zdôvodňovať, presviedčať, ale aj počúvať, chápať,… 

 SPOLUPRACOVAŤ – tímová práca, 

 VIESŤ – vodcovské kvality 

 VYHODNOCOVAŤ – vedieť vyhodnotiť a prezentovať výsledky, analyzovať ich 

a prijať potrebné nápravy a vylepšenia, poučiť sa aj z neúspechu a chýb. 

Niektoré z nich si si už osvojil v Cechu Svetla. Zvyšné si osvojíš počas počas programu 

Rádu Svetla. Dohromady tak získaš svoju tretiu odborku v programe Cesty Svetla, 

odborku Kľúčové kompetencie. 

Kľúčové kompetencie a kresťanstvo 

Čo majú ale požiadavky firiem a koncepty vlád spoločné s kresťanstvom? Veľmi veľa!  

Ježiš vo svojich podobenstvách neustále prirovnával kresťanstvo k bežný profánnym 

veciam: k obchodovaniu, stavbe mesta, prenajímaniu vinice, k práci roľníka. Všetkými 

týmito vecami nám vysvetľoval jednu dôležitú vec:  

 Kresťanstvo nie je nejaká mágia, niečo iracionálne, či tajomné. 

 Kresťan sa od nekresťana líši iba cieľom. Nekresťan možno usiluje byť 

bohatým, alebo slávny, alebo mocným. Kresťan túži byť zbožšteným. Obaja sa 

teda úplne a podstatne líšia cieľom,  za ktorým idú. 

 Obaja, kresťan aj nekresťan, pracujú na tomto svojom cieli. Obaja pritom 

využívajú úplne rovnaké nástroje. Preto môžu Ken Blanchard a Phil Hodges 

napísať knihu Viesť ako Ježiš a na príklade Krista učiť firemných lídrov 

vodcovstvu. A rovnako môžeme my ako kresťania čítať knihu T. Herv. Ekra Ako 

myslia milionári a žasnúť nad tým, že ak nahradíme slovo „peniaze“ slovom 

„Boh“, dostaneme do veľkej miery skvelú príručku duchovného života!  

Takže nástroje, ktoré sú dobré a osvedčené na ceste za svetskými cieľmi, nám veľmi 

dobre pomôžu aj na našej ceste za omnoho väčším cieľom a tým je naše vlastné 

zbožštenie sa v Bohu. 
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Tvoji sprievodcovia na Ceste… 

TÚTOR 

Podobne, ako v Cechu Svetla, by si mal mať svojho osobného tútora, ktorý Ťa povedie 

cestou Rádu. Ideálne rytier, alebo paladin Rádu. Pokiaľ nikto taký v Tvojom okolí nie je, 

vyhliadni si niekoho, o kom si myslíš, že Ti môže týmto spôsobom poslúžiť (napr. vodca 

oddielu, radca družiny, starší rover, ale môže to byť aj niekto mimo skautingu…) 

a popros ho, aby túto funkciu prijal! 

SÁM, ALEBO SPOLOČNE? 

Na rozdiel od Cechu Svetla, tu je možno vhodnejšie, ak na Ceste napreduješ len sám so 

svojim tútorom. Ale, ak Ti to vyhovuje viac, nič Ti nebráni robiť to aj vo dvojici, či 

v trojici… Väčšia skupina by už ale bola asi skôr prekážkou, než pomocou. Ale je 

možné, že v Tvojom prípade nájdeš ľudí, ktorí sú na tom podobne ako Ty, majú rovnaké 

túžby, zrelosť i odhodlanie a môžeš na tejto ceste ísť spoločne s nimi. 

V každom prípade je ale potrebné, aby si bol začlenený do spoločenstva Cirkvi 

prostredníctvom malého spoločenstva, či už je ním Tvoja družina, alebo iné malé 

spoločenstvo v rámci farnosti. Jeho členovia možno túto cestu prešli už pred Tebou (a 

preto ju nemôžu prejsť s Tebou). Budú Ti preto pomocou na Tvojej vlastnej ceste. Ale 

hlavne budú pre Teba miestom, kde budeš môcť prežívať naplno to, čo sa na tejto ceste 

naučíš a k čomu sa budeš rozhodovať. 

HESLO RÁDU 

Znie Nobilitas. Je to latinsky a znamená zhruba toto: kombináciu vynikajúcosti (byť 

najlepší možný) a ušľachtilosti (dať túto svoju schopnosť do služby druhým v duchu 

pravdy, spravodlivosti, čestnosti,…). 

Toto heslo Ti bude pripomínať, o čo tu ide: Nie o to „niečo sa naučiť“ a už vôbec nie 

„zabaviť sa“. Vydal si sa na cestu za tým najextrémnejším zo všetkých cieľov a tým je 

Tvoje zbožštenie sa v Bohu.  

Isto neočakávaš, že by Ti na to stačilo niečo menej, než úplne všetko, než to najlepšie, 

čoho si schopný a čo dokážeš! To isto nie.  

A určite ani vo sne nemyslíš, že to pôjde bez námahy, bez tvrdej práce, bez obety a bez 

toho všetkého, na čo sme Ťa v Cechu Svetla pripravovali. 
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Nech Ti toto heslo denne pripomína, kto si, kým chceš byť, za čím ideš a ako sa tam ide. 

Aby si nezastal niekde na pol ceste…  

„…aby bol Boží človek dokonalý a pripravený na každé dobré dielo.“  

(2 Tim 3,17 SSV) 
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Zelený stupeň Rádu Svetla, 

alebo na ceste očisťovania 

 

PANOŠ 
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Prvé asketické obrátenie – čo je to? 

„Pred prvým obrátením leží celá oblasť ľahostajnosti voči Bohu a k 

ťažkému hriechu, celá oblasť zvykového (tradičného) kresťanstva. Všetko 

je poznačené ľahostajnosťou: Človek chodí do kostola, ale zároveň 

hreší, bez toho, že by sa tým znepokojoval. Títo „kresťania" si dovolia 

všetko, ale veria a tiež sa občas modlia. Ešte nepadlo žiadne rozhodnutie 

pre Krista.“  

(Hans Buob, exercitátor) 

Záväznosť, alebo Zmluva s Bohom 

Celými dejinami Boha a človeka sa ako červená niť tiahne jedna veľká ide a tou je idea 

zmluvy medzi Bohom a človekom. Poďme jej teraz porozumieť! 

ČO JE TO: LÁSKA? 

„Skutočná láska nie je pocit, ktorý nás pohltí. Je to premyslené a záväzné rozhodnutie. … Ten, kto 

skutočne miluje, to robí preto, že sa rozhodol milovať. To znamená, že prijal určitý záväzok, či už 

je pocit lásky prítomný alebo nie.“ (M. Scott Peck) 

Milovať niekoho nie je len silný cit - je to rozhodnutie, je to úsudok, je to sľub. Keby láska bola len 

cit, nebolo by základu pre sľub večnej lásky. Cit prichádza a môže prejsť. Ako môžem usudzovať, 

že bude trvalý, ak môj akt nezahŕňa úsudok a rozhodnutie? (Erich Fromm) 

Láska teda nie je nejaký prchavý pocit. Je to hlboký bytostný postoj, v ktorom sa 

milujúci daruje milovanému. 

Platí to, samozrejme, aj o Božej láske k človekovi. A aj o láske človeka k Bohu. 

ZÁVÄZOK LÁSKY A IDEA ZMLUVY 

Keď preto Boh vyjadruje svoju lásku k človekovi, vyjadruje ju formou záväzku, 

ktorý voči človekovi prijíma, napríklad: 

„Pánov anjel však aj druhý raz volal na Abraháma z neba:  "Na seba samého prisahám - to je 

Pánov výrok -: Pretože si toto urobil a svojho syna, svojho jediného si neušetril predo mnou, 

zahrniem ťa požehnaním a prenáramne rozmnožím tvoje potomstvo. Bude ho ako hviezd na nebi a 

ako piesku na morskom brehu. Tvoje potomstvo sa zmocní brán svojich nepriateľov  a v tvojom 

potomstve budú požehnané všetky národy zeme preto, že si poslúchol môj hlas."“ (Gn 22,15–18) 

Od záväzku je už len krôčik k idei, ktorá sa ako červená niť tiahne celou Bibliou – 
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a tou je ZMLUVA. 

Boh pozýva človeka k láske obojstrannej, ku skutočnému partnerstvu, nielen nejakej 

„dobročinnosti“ zo strany milostivého Boha voči chudáčikovi – človiečikovi: 

„Potom som počul akoby hlas veľkého zástupu a ako hukot mnohých vôd a ako rachot mocného 

hromobitia, ktorý volal: "Aleluja! Lebo začal kraľovať Pán, náš všemohúci Boh. Radujme sa a 

plesajme, vzdávajme mu slávu lebo nadišla Baránkova svadba a jeho nevesta sa pripravila. A 

smela sa obliecť do čistého, skvúceho kmentu; ten kment sú spravodlivé skutky svätých." “ (Zjv 

19,6–8) 

Výsledkom je Zmluva, ktorú s nami uzatvára Ježiš Kristus: 

„Podobne po večeri vzal kalich a hovoril: „Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa 

vylieva za vás.“ (Lk 22,20) 

Táto zmluva má dva rozmery: 

ZMLUVA ADOPČNÁ A DEDIČSKÁ: 

„Lebo ste nedostali ducha otroctva, aby ste sa museli zasa báť, ale dostali ste Ducha adoptívneho 

synovstva, v ktorom voláme: „Abba Otče!“ Sám Duch spolu s naším duchom dosvedčuje, že sme 

Božie deti. Ale ak sme deti, sme aj dedičia: Boží dedičia a Kristovi spoludedičia.“ (Rim 8,15–17) 

ZMLUVA MANŽELSKÁ: 

31
 Preto muž zanechá otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele. 

32
 

Toto tajomstvo je veľké; ja hovorím o Kristovi a Cirkvi. (Ef 5,31n) 

KRST JE MIESTOM UZATVORENIA TEJTO ZMLUVY.  

„Jestvuje znamenie tejto zmluvy. V Starozákonnej dobe predstavovala vstup do zmluvy s Bohom 

obriezka. V novozákonnej dobe ju Kristus zmenil na krst“ (Scott Hahn, teológ) 

„Pretože krst je zmluvou s Bohom, človek musí povedať svoje slobodné „áno““. (Youcat 194) 

Je to ako v bežnom svetskom akte adopcie: Človek môže mať cudzie dieťa veľmi rád, môže mu 

byť prajným – ale stále nie je jeho dieťaťom, stále nie je jeho dedičom. Až vtedy, keď je dieťa 

adoptované a náš človek sa neodvolateľne zaviaže, že mu bude otcom a dieťa bude jeho synom a 

dedičom so všetkými právami a dôsledkami, ktoré z toho vyplývajú, až vtedy sa dá hovoriť o tom, 

že to dieťa je nášmu človekovi skutočným synom (Takto vnímalo veci aj rímske právo, kde 

adoptívne dieťa malo dokonca silnejšie postavenie, ako splodený potomok. Splodené dieťa mohol 

otec vydediť, ale adoptovaného už nie). 

Je to rovnako ako v bežnom manželstve: chodíte s niekým, máte sa radi – ale až v okamihu, 

keď uzatvoríte vzájomnú, nezrušiteľnú zmluvu lásky, až vtedy sa láska stáva skutočnou, 

opravdivou – a až vtedy môžete v úplnej dôvere, bez strachu z podrazu, z opustenia, vstúpiť do 

nového života v jednote s tým (tou), ktorého (ktorú) milujete! 

Presne toto isté platí aj vo sfére kresťanstva. KRST – to je analógia sobášneho obradu, 
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uzatvorenia sobášnej zmluvy vo vzťahu človeka a Boha. Súčasne je to analógia 

adopčnej zmluvy medzi Bohom a človekom. 

ZMLUVA OBOJSTRANNÁ 

Táto zmluva je vždy zmluvou obojstrannou: 

 Boh sa v skutočnej otcovskej láske zaväzuje, že bude navždy a neodvolateľne 

našim Otcom a nikdy sa nás za žiadnu cenu nezriekne: „Ak sme neverní, on ostáva 

verný, lebo seba samého zaprieť nemôže“ (2 Tim 2,13 SSV), „lebo Božie dary a 

povolanie sú neodvolateľné“ (Rim 11,29 SSV). 

 Ale rovnako aj my musíme tento vzťah prijať a v rovnakej synovskej láske sa 

zaviazať, že odteraz budeme skutočne, vždy, všade a vo všetkom, celým svojim 

bytím opravdivými synmi (dcérami) nášho Otca, so všetkým, čo k tomu patrí a 

úplne tak prijmeme tento svoj nový stav, nové vzťahy v novej božej rodine, ako 

hovorí Ježiš: „Ani Otcom nevolajte nikoho na zemi, lebo len jeden je váš Otec, ten 

nebeský“ (Mt 23,9 SSV)  

 V Kristovi k nám Boh pristupuje ako Ženích k svojej vyvolenej neveste a 

svoju krajnú lásku k nám dokazuje tým, že sa kvôli nám ochotne zrieka všetkého – 

„hoci bol bohatý, stal sa pre vás chudobným, aby ste sa vy jeho chudobou 

obohatili“ (2 Kor 8,9 SSV) – a bez váhania dáva za nás aj svoj život – „život, ktorý 

teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miluje a vydal seba 

samého za mňa“ (Gal 2,20 SSV).  

 Ale rovnako aj odo mňa sa očakáva, že s rovnakou oddanosťou lásky 

pristúpim k Bohu ako k milovanému Ženíchovi – s rovnakou oddanosťou, s 

rovnakou krajnosťou darovania sa v láske: „Lebo nás ženie Kristova láska, keď si 

uvedomíme, že ak jeden zomrel za všetkých, teda všetci zomreli.  
15

 A zomrel za 

všetkých, aby aj tí, čo žijú, už nežili pre seba, ale pre toho, ktorý za nich zomrel a 

vstal z mŕtvych“  (2 Kor 5,14-15 SSV), a inde: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, 

z celého svojho srdca, z celej svojej duše, zo všetkých svojich síl“  (Lk 10,27 SSV). 

ZÁVÄZNOSŤ 

Ak teda chceš prejsť touto bránou, musíš sa rozhodnúť pre ZÁVÄZNOSŤ. V tom je 

prvý podstatný znak asketického obrátenia. 

Doteraz si možno (alebo určite) svoje kresťanstvo prežíval ako nadšený dobrovoľník. 

Veci, ktoré ako kresťan robíš – či už je to modlitba, alebo nejaká činnosť vo farnosti, pre 

niektorých je to možno dokonca aj liturgia – robíš preto, že si sa práve pre to rozhodol, 

chceš to, baví Ťa to. Ale neprijal si nijaký záväzok, keď Ťa to zajtra prestane baviť, alebo 

Ti to prestane vyhovovať, tak s tým prestaneš. Ospravedlníš sa, „Sorry, už mi to 

nevychádza, veď chápete…“ – a necháš to tak.  
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Je to pekné, že sa takto dobrovoľne angažuješ, vyše 90% pokrstených „katolíkov“ nerobí 

ani to. Ale ak chceš ďalej, musíš prekročiť tento prah záväznosti a tým vstúpiť na 

pôdu synovskej a manželskej lásky medzi Tebou a Bohom.  

Mimochodom, toto je dôvod, prečo môžeme veriť Bohu. Ak by Boh bol iba nadšený 

dobrovoľník, mohli by sme prinajlepšom dúfať, že ak sa Mu to bude páčiť a hodiť, tak pre nás 

možno niečo urobí. Alebo možno aj nie, veď nemá voči nám žiadnu povinnosť, žiaden záväzok. 

Ale práve fakt, že Boh voči nám prijal záväzok a vzal na seba povinnosť lásky, povinnosť 

vernosti a stojí si za ňou skutočne a úplne až do krajnosti, až na smrť, tak jedine vďaka tomu 

môžeme s absolútnou istotou veriť a dôverovať Bohu a úplne sa na Neho spoliehať. Presne v tom 

zmysle, v akom slovo veriť vníma SZ a hebrejčina, pre ktorú viera je najvyšší možný stupeň 

istoty, pretože je založený na nezvratnom a neodvolateľnom manželskom sľube Boha, sľube 

večnej lásky a večnej, nezrušiteľnej a bezhraničnej vernosti a oddanosti svojej manželke, Cirkvi. 

Záväzok je bránou do Cirkvi, bránou ku Kristovi a počiatkom reálnej lásky k Bohu. 

Nie nadarmo sa krstným sľubom, ktoré (žiaľ, zväčša len mechanicky) obnovujeme rok čo 

rok na Veľkú noc v deň výročia uzatvorenia tejto manželskej Novej Zmluvy medzi 

Bohom a nami, hovorí „sľuby“, čiže záväzky! 

PREČO JE ZÁVÄZNOSŤ TAK DÔLEŽITÁ? 

Pretože Nebo – to je vzťah Manžela Boha a manželky – mňa, vo vzťahu krajnej lásky, 

ktorá sa prejavuje krajnou formou vernosti, kde Kristus je pre mňa viac, než všetko 

ostatné na svete a ja som ochotný pre Neho obetovať všetko, aj vlastný život. Toto je 

Nebo.  

 A ja alebo som manželkou – aj so záväzkom vernosti až do krajnosti a vo 

všetkom – a potom som v Nebi, som spasený a platí o mne: „Ukážem ti nevestu, 

Baránkovu manželku!"  A v duchu ma preniesol na veľký a vysoký vrch a ukázal mi 

sväté mesto Jeruzalem, ako zostupuje z neba od Boha  ožiarené Božou slávou. ... 

Ale chrám som v ňom nevidel, lebo jeho chrámom je Pán, všemohúci Boh, a 

Baránok.  A mesto nepotrebuje ani slnko, ani mesiac, aby mu svietili, lebo ho 

ožiaruje Božia sláva a jeho lampou je Baránok.  V jeho svetle budú kráčať národy 

a králi zeme doň prinesú svoju slávu.  Jeho brány sa cez deň nezavrú a noci tam 

nebude.  A budú doň prinášať slávu a bohatstvo národov.  Ale nič poškvrnené, nik, 

kto sa dopúšťa ohavnosti a lži, doň nevojde, iba tí, čo sú zapísaní v Baránkovej 

knihe života“  (Zjv 21,9-27 SSV) 

 ... alebo ňou nie som a potom nie som v Nebi, som a ostávam v Pekle, lebo som 

sa neodhodlal k láske, ktorá je práve a podstatne takýmto záväzkom. A ak 

nemilujem, potom platia o mne iné slová Písma: „Kto nemiluje, ostáva v smrti“ 

(1 Jn 3,14 SSV); „Kto nemiluje, nepoznal Boha, lebo Boh je láska“ (1 Jn 4,8 SSV). 
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Kým pôjdeš ďalej… 

… polož si dôležitú otázku: Si pripravený vstúpiť do oblasti skutočného záväzku? 
Skutočne sa rozhodnúť nastúpiť cestu s Bohom s rovnakou oddanou záväznosťou, s 
akou sa profesionálni športovci venujú svojmu tréningu, či vojaci svojmu výcviku?  

Možno si tento krok už urobil – a potom je táto kapitola pre Teba len pripomenutím 
toho, čo už robíš a čo žiješ. 

Ale ak si ho ešte neurobil, potom sa opýtaj sám seba: 

 SOM CHODTNÝ ZAVIAZAŤ SA životu s Bohom?  

 A TO PODĽA BOŽÍCH PREDSTÁV, nie podľa svojich? Zaviazať sa nie k veciam, ktoré si 
možno sám vyberiem, ale k tomu, k čomu ma pozve Boh, nech mi to bude v danej 
chvíli pripadať ľahké, alebo ťažké, príjemné, alebo nepríjemné, zrozumiteľné, alebo 
nie až tak úplne? 

 

STOPKA: 

Ak nie si na podobný krok ešte pripravený, ešte nie si ochotný sa k niečomu 
podobnému rozhodnúť, nepokračuj ďalej! 
Počkaj, až kým k tomuto rozhodnutiu dozrieš! 

Askéza, alebo o skutočnej práci 

Prvé obrátenie, ku ktorému smeruješ, sa nazýva asketickým obrátením – a nie náhodou. 

Grécke sloveso askeo znamená pracovať na niečom s veľkým nasadením, s 

vynaložením veľa síl a veľkej námahy. Označoval sa ním aj tréning atlétov v starovekom 

Grécku. Pavol apoštol sám rád prirovnáva kresťanov k atlétom na starovekých 

štadiónoch, urobme to teda aj my. 

 ZÁVÄZNÉ ROZHODNUTIE – napríklad za Petrom Saganom príde Oleg Tinkoff a povie mu: 

Chlape, ja ťa budem platiť a ty sa zaviažeš, že budeš jazdiť za môj tím, plniť príkazy a úlohy, 

ktoré v tíme budeš mať a odvedieš pre mňa dobrú prácu. Platí? A ak platí, tľapnú si Sagan s 

Tinkoffom (a spíšu zmluvu!) a od tej chvíle Peter Sagan je záväzne zamestnancom Olega 

Tinkoffa na pozícii člena jeho cyklistického tímu. 

 TRÉNING A PRETEKY – pre Petra Sagana tento záväzok znamená tvrdú drinu. Ako hovoria 

jeho rodičia: „Na tom bicykli je aj päť hodín denne. Keď prší, tak vnútri, na stacionárnom. 

Urobí prievan, otvorí okná, dvere a maká. Tak, že uterák, ktorý má pod sebou, sa dá žmýkať.“ 

(Helena Saganová). A potom preteky, neskutočne tvrdé preteky v športe, ktorý je niektorými 

považovaný za najtvrdší na svete. Je to požiadavka jeho zmluvy a záväzku. Nie je to o tom, či sa 

mu práve chce, alebo nie. Či „má čas“, alebo nie. Je to záväzok. A ak si on splní svoju časť 

záväzku, vie, že Oleg Tinkoff mu umožní získať aj to na druhej strane zmluvy: slušnú výplatu, 

kvalitné podmienky, účasť na pretekoch v dobrom tíme a vari aj slávu a víťazstvá… 

Záväzné rozhodnutie sa pre Boha aj nás stavia pred požiadavku serióznej práce.  
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Z CECHU SVETLA si určite dobre spomínaš na to, že aby sa človek stal vynikajúcim v 

čomkoľvek, vyžaduje to od neho zhruba tých 10 000 hodín denne. A to sú len maličkosti, ako 

majster sveta v cyklistike, virtuózny huslista, či úspešný podnikateľ. 

Koľko toho bude vyžadovať ambícia stať sa bohom v Bohu? Buď si istý, že pod tých 

10 000 hodín to nepôjde. Skôr o hodne nadto – veď sa nesnažíme len niečo dokázať, ale 

niekým sa stať! 

Si ochotný začať na svojej premena a na živote s Bohom a v Bohu seriózne 

pracovať? 

Tvrdo to trénovať?  

Nie podľa toho, čo a ako sa Ti chce, ale rovnako záväzne, ako to vyžaduje Tvoje 

zamestnanie, či škola, kam tiež chodíš bez ohľadu na nálady?  

Nielen vtedy, keď „máš čas“, ale jednoducho si ten čas urobiť – spomínaš na 

Paretovo pravidlo? Tak, ako to v iných oblastiach robia tam úspešní ľudia? 

„Ste ochotní pracovať šestnásť hodín denne? Bohatí ľudia sú! Ste ochotní drieť sedem dní v 

týždni, aj cez víkendy? Bohatí ľudia sú! Ste pripravení vzdať sa … koníčkov a dovoleniek? 

Bohatí ľudia sú! Ste odhodlaní riskovať svoj čas, energiu a počiatočný kapitál …? Bohatí ľudia 

sú!“ (T. Harv Eker, Ako myslia milionári)  

Si ochotný s rovnakým nasadením pracovať na svojej premene na dokonalého syna 

(dcéru) Boha? Nie ochotný… si ROZHODNUTÝ? 

 

STOPKA: 

Ak nie si na podobný krok ešte pripravený, ešte nie si ochotný sa k niečomu 
podobnému rozhodnúť, nepokračuj ďalej! 
Počkaj, až kým k tomuto rozhodnutiu dozrieš! 

 

  



Cesta Svetla Slovenského skautingu - 31 - Rád Svetla 

Panoš – kto je to? 

„Výchova rytiera bola dlhá a začínala v siedmych rokoch, kedy chlapec odchádzal do inej 

šľachtickej rodiny. Slúžil hradnej panej, učil sa dvorským mravom, obsluhoval vzácnych hosťov. 

V štrnástich rokoch sa stal panošom – čistil pánovi zbrane, nalieval mu pri hostinách víno, staral 

sa o jeho psy a kone, učil sa jazdiť na koni, strieľať z luku, šermovať. Mal už právo nosiť meč. 

Keď dovŕšil dvadsaťjeden rokov, bol pasovaný na rytiera.“ (Mila Linc) 

Povedané krátko a stručne: panoš bol sluhom. Sluhom svojho pána. 

Znamená to, že teraz – v symbolike Rádu Svetla – sa ideš stať sluhom Boha? 

Nehovorili sme ale, že sme Boží synovia, Božie dcéry? Neznamená synovstvo omnoho 

viac? Nie je idea Božieho sluhu prekonaná, starozákonná, niečo, čo sa nás už netýka? 

V skutočnosti práve službou sa synovstvo začína. 

V mnohých kráľovských a veľmožských rodinách synovia, kým sa ujali svojho postavenia ako 

princovia, vojvodovia a králi, najprv sami slúžili ako panoši, či na iných podriadených postoch. 

Dodnes sa táto prax zachováva v tradícii britskej kráľovskej rodiny, kde je zvykom, že princovia 

najprv skutočne slúžia ako obyčajní dôstojníci v armáde Jeho/Jej Veličenstva a to postupne vo 

všetkých jej zložkách: v pozemných silách, v námorníctve i v letectve. A tak sa mohlo stať 

napríklad aj to, že istého slovenského skauta po úraze vo Veľkej Británii viezol vrtuľníkom do 

nemocnice princ William osobne…  

Dôvodov by sme isto našli veľa, ale nás, vo vzťahu k Bohu, zaujíma obzvlášť jeden: byť 

sluhom je omnoho ľahšie, ako byť synom. 

Dnes to môžeš vidieť na rozdiele medzi zamestnancom a majiteľom firmy. Zamestnanec neručí 

svojim imaním za svoju firmu. A keď si odrobí svoje, tak „padla“ a viac ho firma nemusí 

zaujímať. Ale majiteľ, to je niečo iné. Ručí za firmu často svojim majetkom. A nemôže si 

povedať, že „padla“ a viac ma to netrápi. Ako už spomínal T. Harv. Eker, pre neho neexistujú 

žiadne zákonníky práce. Ak treba, bude to pokojne aj 16 hodín denne, pokojne aj cez víkendy, 

pokojne aj bez dovolenky… 

Byť Božím služobníkom je tiež niečo, čo ešte stále od nás nevyžaduje všetko. Preto ešte 

ani k spáse, k zbožšteniu sa nevedie. Je ešte len prípravou na kresťanstvo, na 

synovstvo. Má za cieľ umožniť nám osvedčiť sa v malom, navyknúť si na život s Bohom 

najprv len tak, stále ešte s odstupom. Dáva nám čas skúsiť a presvedčiť sa, aký dobrý je 

Pán (porov. Ž 34,9).  

A potom sa odhodlať k tomu úplnému a veľmi radikálnemu kroku, k červenému 

stupňu chodenia s Bohom a tým je Božie synovstvo. 
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„Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím ťa 

nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána.“ 

(Mt 25,23 SSV) 
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Rešpekt, alebo o bázni Božej 

„Počiatok múdrosti je bázeň pred Pánom“ (Prísl 9,10 SSV), hovorí Písmo. Hebrejčina 

tam používa slovo jirá a to doslova znamená strach. Tento strach z Boha je základným 

východiskovým postojom Biblie. V SZ sa toto spojenie nachádza mnoho desiatok krát. 

V NZ na neho narážame tiež. Pojem „bohabojný“, „ten, ktorý sa bojí Boha“ je dokonca 

technickým termínom, označujú sa ním ľudia, ktorí sa ako Židia nenarodili, ale uverili 

Bohu a stali sa prozelytmi, ako to môžeme vidieť u Pavla, keď takto – Židov aj 

prozelytov z pohanstva – oslovuje v pizídskej Antiochii: „Mužovia, Izraeliti a vy všetci, 

čo sa bojíte Boha, počúvajte“ (Sk 13,16 SSV). 

Lotri a nespratníci? 

Prečo by sme sa Boha mali báť? Učíme sa, že Boha máme milovať, že k Nemu máme 

mať vzťah ako k dieťa k Otcovi, sám Pavol píše: „Lebo ste nedostali ducha otroctva, aby 

ste sa museli zasa báť, ale dostali ste Ducha adoptívneho synovstva, v ktorom voláme: 

"Abba, Otče!"“ (Rim 8,15 SSV). Nie sme navyknutí báť sa Boha a pripadá nám to cudzie 

a až scestné. A predsa ho Písmo zdôrazňuje mnohokrát znova a znova – „a Písmo 

nemožno zrušiť“ (Jn 10,35 SSV)! Aby sme to pochopili, skúsme si to predstaviť takto: 

Predstavte si, že ste utečenec. Blúdite krajinou – a zrazu nájdete dom. Je krásny, zariadený, 

zásobený, otvorený dokorán – a prázdny! Tak sa v ňom na noc uchýlite. Veď ak by majiteľ 

náhodou  prišiel, tak v najhoršom odídete. Ráno vstanete – a majiteľa nikde. Najete sa z jeho 

zásob a poviete si, že dnes tu ešte ostanete. Lenže majiteľ nechodí, vám sa v dome páči, už 

nespíte na zemi ako prvú noc, ale v posteliach, obliekate si šaty, čo ste našli v skriniach, jazdíte 

autom, ktoré ste objavili v garáži, jete jedlo, ktoré bolo v komore a v mrazáku, míňate elektrinu i 

plyn... a nemá to chybu. 

Po nejakom čase sa ale majiteľ prihlási. Čo urobíte? 

Môžete sa zachovať ako lotri a nespratníci. Začnete na neho pokrikovať: No, konečne, že si sa 

ukázal! Vieš o tom, že komora je už takmer prázdna? A že nám netečie voda v druhej kúpeľni? A 

že by sa zišlo zabezpečiť niekoho, kto by opravil rozbité okná? Tak do toho, chlape, je to tvoj 

dom, tak sa staraj! Si tu na to, aby si sa o nás staral! Tak sa staraj!  

Ba dokonca by ste mohli urobiť ešte strašnejšiu vec, tú, o ktorej hovorí Písmo: „To je dedič. 

Poďte, zabime ho a jeho dedičstvo bude naše“ (Mt 21,38 SSV)!  

Všetci žijeme v Božom dome. Nestvorili sme Vesmír, ani svet. Ani seba. Naše telo nie 

je naše, lebo ho stvoril Boh a patrí Bohu. Duša tiež. „On je náš stvoriteľ a jemu patríme“ 
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(Ž 100,3 SSV), konštatuje tento fakt Písmo. Pôda, na ktorej stojí náš dom, tiež nie je 

naša. Stvoril ju Boh a patrí Bohu, ako znova vraví Písmo: „Pánova je zem i všetko, čo ju 

napĺňa, okruh zeme aj tí, čo bývajú na ňom“ (Ž 24,1 SSV). Materiál, z ktorého sme si 

dom postavili, tiež nie je náš, ale Boží. Dokonca aj to, čo sami vytvoríme, tvoríme s 

pomocou schopností, ktoré máme od Boha. Krátko a stručne: „Čo máš, čo si nedostal? A 

keď si dostal, čo sa chvasceš, akoby si nebol dostal“ (1 Kor 4,7 SSV)? Žijeme v Božom 

dome, používame Božie veci, konáme s pomocou schopností, ktoré máme od Boha. Nič 

nemáme vlastné a od seba – všetko je Božie. Presne (ba ešte viac) ako ten dom z nášho 

príkladu. 

Väčšina ľudí ale v tomto „Božom dome“ žije ako lotri a gauneri: 

„KRESŤANIA“ sa správajú k Bohu poväčšinou tým prvým spôsobom, čiže ako k sluhovi. 

Akoby to nebol majiteľ domu, ale nejaká domová správa, povinná sa o ich dom a o nich starať. 

Na jednej strane sa v tomto Božom dome – čiže v Božom svete a v našom živote, ktorý v ňom 

žijeme – zariaďujú takmer výlučne podľa seba a podľa toho, ako im to vyhovuje: túto priečku 

zbúrame, toto vyhodíme, lebo sa nám to nepáči, toto prestaviame, lebo nám to tak lepšie 

vyhovuje,...  

Čiže v reálnom svete: Budem žiť tak a tak, pôjdem na takú a takú školu a venovať sa budem 

tomuto a tamtomu, lebo mne sa to tak páči a mne to tak vyhovuje. Svoj život si proste zariadim 

podľa seba a po svojom. Mám na to predsa plné právo, nie? Je to predsa môj život, nie?  

Á, Pán Boh, hovoríš? Jasné! Pán Boh! Verím v Neho. Samozrejme. Vždy sa k Nemu utiekam! 

On je tu predsa na to, aby mi v tom všetkom pomáhal, nie? Aby ma chránil pred následkami 

mojich chýb a naprával, čo pokazím. Aby ma chránil pred inými ľuďmi a aj pred konkurenciou, 

aby som tak ja a nie iní získal to, čo chcem. Občas som ale z Neho sklamaný! Poslal som Mu v 

modlitbe objednávku – a On s ňou nič nespravil! Čo je to za Boha? Čo nepočuje, čo som ho 

žiadal? Ako to, že ma denne nechráni pred všetkými nepríjemnosťami a ťažkosťami? Nie, aby 

bol vďačný, že si na Neho vôbec spomeniem so svojimi žiadosťami a že čím väčšie trable mám, 

tým viac, vrúcnejšie a neodbytnejšie Ho s nimi otravujem! A v nedeľu sa dokonca unúvam na 

omšu, zatiaľ čo ostatní idú na ryby, alebo za zábavou! Čo to nie je dôvod, aby mi bol vďačný a 

aby sa o mňa na oplátku dobre staral a slúžil mi? Ak to takto pôjde ďalej, budem Ho asi musieť 

potrestať. Asi sa prestanem modliť a chodiť do kostola... Alebo Ho začnem ignorovať úplne, ako 

keby nebol...  

ATEISTI a spol. si potom vyberajú už rovno ten druhý spôsob. Slovami Nietzscheho: „Boh 

je mŕtvy – a my sme ho zabili!“ Aby sme sa mohli my sami stať „bohmi“, čiže „majiteľmi“ sveta, 

„bez Boha a [uprednostnený] pred Bohom, a nie podľa Boha“ (KKC 398) a robiť si v ňom, čo sa 

nám zapáči a nijako sa o nejakého Boha nestarať.  
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Alebo slušní nájomníci? 

Preto Písmo hovorí, že prvým krokom ku skutočnému životu s Bohom je strach z 

Boha. Ale, ako už naznačuje Mojžiš z úvodu dnešnej katechézy, nie je strach ako strach. 

Strach z Boha v podaní Písma má zhruba túto podobu – vráťme sa ešte na chvíľu k 

utečencom v cudzom dome z nášho príkladu:  

Správny a primeraný postoj je tento: Fúha, objavil sa majiteľ domu. Tak sa s ním skúsime nejako 

dohodnúť. Sadnú si a vypracujú nájomnú zmluvu. Majiteľ si v nej stanoví podmienky. Určí čo a 

ako smú v jeho dome využívať. Čo môžu a čo nie. Stanoví nájomné, ktoré mu budú mesačne 

platiť za to, že v jeho dome bývajú. A ak bude veľmi ústretový a milý, tak im možno ponúkne, že v 

prípade nejakých veľkých problémov a opráv im s nimi pomôže, alebo ich dokonca sám 

zabezpečí. Ale len ak budú dodržiavať nájomnú zmluvu. Inak bude musieť urobiť viac-menej to, 

čo hovorí Ježiš v podobenstve: „Zlých bez milosti zahubí a vinicu prenajme iným 

vinohradníkom, ktorí mu budú načas odovzdávať úrodu“ (Mt 21,41 SSV).  

STRACH Z BOHA – to nie je hrôza a des pred Bohom. Je to presne tento rešpekt voči 

Bohu ako voči majiteľovi a pánovi zeme i všetkého, čo ju napĺňa, vrátane nás 

samotných. Strach z Boha, alebo bázeň pred Pánom, je prijatie tohto faktu a z neho 

plynúceho postoja. Znamená PRIJAŤ BOHA AKO BOHA. Nie ako pomocníka. Nie 

ako sluhu. Ako Boh a Majiteľa.  

Tento rešpekt voči Bohu potom vedie k tomu, že sa začíname pýtať: Pane, aké sú 

pravidlá užívania Tvojho domu, v ktorom žijeme? Ako máme nakladať s našim telom a 

životom, ktoré sú Tvoje? Aké podmienky nám určuješ? A aké nájomné Ti dlžíme za to, 

že užívame všetky tieto Tvoje veci? 

Bázeň ako brána k zmluve s Bohom 

Výsledkom je ZMLUVA. Skutočná a opravdivá NÁJOMNÁ ZMLUVA medzi 

majiteľom-Bohom a nájomcom-človekom. Len počúvajme pozorne slová Písma:  

„Ak teraz budete poslúchať môj hlas a ak zachováte moju zmluvu, tak mi budete medzi všetkými 

národmi zvláštnym majetkom - veď mne patrí celá zem -  a budete mi kráľovským kňazstvom a 

svätým národom“ (Ex 19,5-6 SSV). Alebo inde: „Ak budete kráčať podľa mojich ustanovení a 

zachováte moje príkazy a budete konať podľa nich,  tak vám dám dážď v príhodný čas, zem vydá 

svoju úrodu a záhradné stromy uštedria svoje ovocie“ (Lv 26,3-4 SSV). A na druhej strane: „Ak 

nebudeš počúvať hlas Pána, svojho Boha, aby si zachovával a uskutočňoval všetky jeho príkazy 

a ustanovenia, ktoré ti ja dnes ukladám, doľahnú na teba tieto kliatby a dochytia ťa.  Budeš 

prekliaty v meste, budeš prekliaty na poli.  Prekliate budú tvoje humná a tvoje sýpky.  Prekliaty 

bude plod tvojho života a plod tvojej zeme, stáda tvojho dobytka a kŕdle tvojich oviec.  Prekliaty 

budeš, či budeš vchádzať alebo vychádzať.  Pán zošle na teba kliatbu, zmätok a hrôzu na všetky 
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práce, ktoré budeš konať, kým ťa neumorí a rýchle nevyhubí pre tvoje ohavné skutky, ktorými si 

sa mu spreneveril“ (Dt 28,15-20 SSV).  

Bázeň a Evanjelium 

Teraz si možno poviete: Nájomcovia? Nič viac? Nie je vari Evanjelium o tom, že sa už 

Boha báť nemusíme? Že je Otec a my Jeho deti? Že nám odpúšťa hriechy aj tresty? 

Isteže je. Ale jedno po druhom! Najprv bol Starý zákon, až potom Evanjelium! Najprv 

v podobenstve počujeme: „Bude to tak, ako keď sa istý človek chystal na cestu. Zavolal si 

sluhov a zveril im svoj majetok:  jednému dal päť talentov, druhému dva a ďalšiemu 

jeden, každému podľa jeho schopností, a odcestoval“ (Mt 25,14-15 SSV) – a až potom, 

keď sa osvedčia v malom ako sluhovia, sú pozvaní do toho veľkého už nie ako sluhovia, 

ale ako priatelia a partneri svojho pána: „Dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, 

ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána“ (Mt 25,21 SSV)!  

Najprv musí byť bázeň človeka pred Bohom ako Bohom. Až potom, keď si 

uvedomíme, kto je skutočne Boh a že naozaj Je Boh a keď Ho plne ako Boha aj 

rešpektujeme – tak dokážeme s úžasom a ohromením prijať skutočnosť, že Boh – ten 

Boh, povážte! – sa rozhodol naozaj stať našim Otcom!  

Je to obdobný pocit, aký by naši nájomníci prežili, ak by zistili, že majiteľ ich domu je nesmierne 

bohatý a mocný muž. A že tento muž ich teraz chce prijať za svojich a darovať im tento dom, ba 

ešte viac, urobiť ich dokonca členmi svojej rodiny a dedičmi všetkého svojho majetku! 

Až vtedy sme konečne schopní toho postoju úžasu a ohromenia, ktorý opisuje 

žalmista slovami: „Keď hľadím na nebesia, dielo tvojich rúk, na mesiac a na hviezdy, 

ktoré si ty stvoril:  čože je človek, že naň pamätáš, a syn človeka, že sa ho ujímaš?  

Stvoril si ho len o niečo menšieho od anjelov, slávou a cťou si ho ovenčil  a ustanovil si 

ho za vládcu nad dielami tvojich rúk. Všetko si mu položil pod nohy...“ (Ž 8,4-7 SSV) 

Tento úžas je potom začiatkom lásky k Bohu, skutočnej a hlbokej – a tá je podstatou 

Evanjelia a kresťanstva!  

 Strach bez Evanjelia by z nás urobil otrokov. Preto Pavol s rovnakým úžasom ako 

žalmista píše tie svoje slová: „Veď všetci, ktorých vedie Boží Duch, sú Božími synmi.  Lebo 

ste nedostali ducha otroctva, aby ste sa museli zasa báť, ale dostali ste Ducha adoptívneho 

synovstva, v ktorom voláme: "Abba, Otče!"  Sám Duch spolu s naším duchom dosvedčuje, že 

sme Božie deti.  Ale ak sme deti, sme aj dedičia: Boží dedičia a Kristovi spoludedičia; 

pravda, ak s ním trpíme, aby sme s ním boli aj oslávení.  A myslím, že utrpenia tohto času nie 

sú hodné porovnávania s budúcou slávou, ktorá sa na nás má zjaviť“  (Rim 8,14-18 SSV)!  

 Ale Evanjelium bez toho, aby sme naň boli pripravení bázňou, z nás robí hlupákov, 

neschopných vstúpiť do skutočného vzťahu s Bohom ako s Otcom. Namiesto toho sa k Bohu 
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správame ako k nejakému krížencovi Santa Clausa a automatu na zmrzlinu... Ako naznačuje 

o týchto ľuďoch Písmo: „Títo blúznivci poškvrňujú telo, pohŕdajú Pánom a rúhajú sa 

duchovným bytostiam. ... Beda im, lebo sa dali na Kainovu cestu a za odmenu sa vrhli do 

Balaamovho bludu a v Koreho vzbure zahynuli.  Sú to škvrny na vašich hodoch lásky, keď s 

vami bez hanby hodujú a pasú sami seba, sú oblakmi bez vody, ktoré vietor sem-tam 

preháňa, jesenné stromy bez ovocia, dvakrát mŕtve a vykorenené,  divoké morské vlny, 

peniace sa vlastnou hanebnosťou, bludné hviezdy, pre ktoré sú pripravené mrákoty tmy 

naveky. ... Sú to šomravci, nespokojenci, ktorí žijú podľa svojich žiadostí, a ich ústa hovoria 

naduto“ (Jud 1,8.11-13.16 SSV). 

DO PRAXE: 

 Prijať Boha ako Boha. Prijať fakt, že všetko, čo mám a čím som, je od Boha a 

patrí Bohu. Rozhodnúť sa dôsledne žiť podľa „nájomných pravidiel“ Boha a byť 

tak čestným a spravodlivým človekom. Ktovie, „Možno si vás obľúbi a preukáže 

vám milosrdenstvo“ (Tob 13,8 SSV) a pozve nás k opravdivému synovstvu – keď 

sa ale najprv osvedčíme ako dobrí a spravodliví nájomcovia v Jeho Vesmíre. 

 CESTA OČISŤOVANIA, na ktorú si ako Panoš nastúpil, je presne týmto: 

učením sa byť človekom spravodlivým, ktorý vo svojom živote plne rešpektuje 

požiadavky nájomnej zmluvy s Bohom. Až potom, keď uspejeme v tejto fáze a 

sme pripravení, prichádza ono druhé obrátenie a pozvanie k synovstvu. Ním 

potom začína etapa druhá, zvaná cestou osvietenia – čiže samotné kresťanstvo. 

 

Kým pôjdeš ďalej… 

UČIŤ SA Odpovedz na otázky: 

 Aký obsah má pojem „Báť sa Boha“ v SZ a NZ? 

 Prečo je bázeň pred Bohom tak dôležitá? 

 Prečo bez „strachu z Boha“ nefunguje ani evanjeliový vzťah k 
Bohu ako Otcovi? 

 V čom spočíva problém mnohých „kresťanov“? 

Odpovede prezentuj svojmu tútorovi a spoločne s ním si ujasni 
veci, ktoré Ti prípadne nie sú úplne jasné. 

HODNOTIŤ Ako by si zhodnotil svoje doterajšie prijímanie Boha ako svojho 
boha? 
Bol Boh skutočným pánom v Tvojom živote – alebo skôr len 
pomocníkom, ale iniciatíva a rozhodovanie bolo na Tvojej strane 
a stále si bol pánom Ty? Skús nájsť konkrétne príklady. 

RIEŠIŤ Ako by vyzeral Tvoj život, pokiaľ by si v ňom Boha prijal za svojho 
skutočného pána – tak ako rytier a vazal svojho lénneho pána v 
minulosti? Aké konkrétne zmeny by to v Tvojom živote 
spôsobilo? 

KONAŤ Stanov si najviac tri konkrétne veci (skutky, postoje, návyky,…), s 
pomocou ktorých začneš dávať Boha vo svojom života tam, kam 
patrí – na pozíciu svojho skutočného Boha a skutočného pána, 
ktorý má skutočnú moc a vládu v Tvojom živote a je Tvojim 
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skutočným Kráľom a Ty Jeho rytierom. Prekonzultuj ich so svojim 
tútorom. 

 Počas týždňa tieto tri skutky pridaj k svojmu Ľaliovému 
životu. 

VYVODIŤ ZÁVER  Po týždni spoločne s tútorom zhodnoť, ako tieto skutky  
napomohli Tvojmu postoju rešpektu a bázne voči Bohu.  

 Ak si narazil na nejaké problémy, analyzuj ich príčinu s 
použitím techniky 5Prečo (porov. odborka Kľúčové 
kompetencie v prílohe). 

 Na základe toho prijmi  konkrétne a trvalé závery do svojho 
ďalšieho života. 

 

Splnené dňa: ___________, podpis tútora: ________________________________ 
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1. prejav rešpektu: „Nájomné“ 

Prvotiny 

ODKIAĽ NA TO TÍ ĽUDIA MALI? 

Keď čítame Skutky apoštolov, možno nás to hneď nenapadne, ale časom sa určite opýtame: 

Odkiaľ na to tí ľudia mali? Cestovali po svete, boli na cestách aj celé roky – kto ich 

sponzoroval? Ako si mohla malá a často chudobná skupinka ľudí dovoliť poslať Pavla a 

Barnabáša na dlhú cestu z Antiochie do Jeruzalema, len aby si u apoštolov overili nejakú spornú 

otázku? 

Odpoveď načrtáva Pavol sám, keď píše: „Bratia, pamätáte na našu prácu a námahu. Vo dne v 

noci sme pracovali, aby sme nikomu z vás neboli na ťarchu, a tak sme vám hlásali Božie 

evanjelium“ (1 Sol 2,9 SSV). Pavol celý patrí Bohu a Jeho Dielu – tak úplne, až napíše: „Svoj 

život si však veľmi necením, len aby som dokončil svoj beh a službu, ktorú som dostal od Pána 

Ježiša“ (Sk 20,24 SSV). Do tohto Diela úplne samozrejme vkladá aj celý svoj majetok. Pracuje, 

aby si zarobil – a čo zarobí, vynakladá na dielo Božieho Kráľovstva. Sám sa uspokojí s tým, „že 

máme čo jesť a čo si obliecť.  Lebo tí, čo chcú zbohatnúť, upadajú do pokušenia a osídla a do 

mnohých nezmyselných a škodlivých žiadostí, ktoré ľudí ponárajú do záhuby a zatratenia“ (1 

Tim 6,8-9 SSV).  

To nám znie divne – asi všetkých ľudí a aj kresťanov okolo nás poháňa okrem iného aj 

túžba „mať sa lepšie“, „dopriať rodine“ a podobne – inými slovami, mať viac, zbohatnúť. 

Nevidíme v tom nič zlé. A tu zrazu Pavol varuje, že je to osídlo a že nás takéto túžby 

vedú do zatratenia. Prečo? 

VLASTNÍCKE VZŤAHY V TROJICI 

Odpoveď nachádzame u Krista, ktorý v modlitbe k Otcovi hovorí: „Všetko, čo je moje, 

je tvoje, a čo je tvoje, je moje“ (Jn 17,10 SSV). Toto je princíp Trojičného života. V 

Bohu, v Trojici, neexistuje majetok. Boh je číre bytie, číra existencia. Otec tak dáva 

celého samého seba Synovi – a Syn celého samého seba Otcovi. To všetko v jedinom 

akte darovania samého bytia, samého seba, samej existencie, ktorá zahŕňa a obsahuje 

všetko. 

Keď sa Ježiš stal človekom, táto jednoduchosť sa rozplynula. Ježiš okrem svojho bytia 

aj niečo má: Má čas, s ktorým môže nakladať. Má sily a energiu, ktoré tiež môže na 

niečo vynakladať. A má majetok, ktorý môže vlastniť. Aj v týchto podmienkach ale 

Ježiš žije so svojim Otcom Trojičný život úplného darovania sa. Keď o Ňom čítame v 
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Písme, pripadá nám už akosi samozrejmé, že Ježiš nemá žiaden „súkromný čas“, nejaké 

dovolenky, alebo nejaké bočné záľuby – rybárčenie, pestovanie kvetiniek, zbieranie 

táciek od piva a pod. – do ktorých by vkladal nejakú časť svojho času popri službe 

Otcovi. Všetok Jeho čas patrí Otcovi – dokonca aj vtedy, keď sa od učeníkov vzdiali do 

samoty, je to kvôli času, ktorý trávi s Otcom v modlitbe. A úplne samozrejme Otcovi a 

Jeho Dielu patrí aj celý Jeho majetok. Nemá nič vlastné, nič súkromné – dokonca aj ten 

jednoduchý odev, ktorý nosí, nakoniec obetuje v tejto službe.  

ČO S TÝM ALE MÁME MY? 

Teraz si možno povieme: No áno, Ježiš je Boží Syn. U neho sa to tak akosi patrí. Ale my 

sme len ľudia...  

A práve tu nastupuje Pavol, ktorý je tiež „len človek“ – ale koná rovnako. Ani u neho 

nevidíme, že by mal nejaké bočné záľuby, vedľajšie ciele, či niečo podobné. Celý jeho 

život patrí úplne Kristovi. Všetok čas. Všetky jeho sily a schopnosti. A aj všetok jeho 

majetok a všetky jeho peniaze... 

Teraz si ale možno znova povieme: No dobre. Pavol nemal rodinu. Mohol si niečo 

podobné dovoliť. Ale čo Peter? Ten rodinu mal. A zjavne konal podobne. Pavol na 

jednom mieste o Petrovi (čiže Kéfasovi) a ostatných apoštoloch a starších píše: „Nemáme 

právo brať so sebou ženu, sestru, tak ako ostatní apoštoli a Pánovi bratia i Kéfas“ (1 Kor 

9,5 SSV)?! To, čo robil Pavol sám, robili Peter a jeho rodina spoločne: spoločne slúžili 

Bohu celým časom, celou silou a aj všetkými prostriedkami, ktoré mali. A čo nevyužili 

na službu Bohu a jeho Kráľovstvu, toho sa s ľahkým srdcom zriekli, aby im to 

neprekážalo. Jedno zo svedectiev tohto zasvätenia môžeme dodnes vidieť v Izraeli: 

pozostatky Petrovho domu v Kafarnaume, ktorý bol na počiatku kresťanstva prestavaný 

na jeden z prvých katolíckych kostolov. Ani svoj dom Petrova rodina nepovažovala za 

niečo súkromné, nič nebolo vyňaté z tohto úplného zasvätenia sa Bohu. 

VŠEOBECNE PLATNÉ PRAVIDLO? 

Zisťujeme teda, že toto úplné darovanie sa Bohu a Jeho Dielu nie je niečo, čo by bolo 

vyhradené pár mimoriadnym ľuďom. Je to integrálna súčasť kresťanstva. Je to 

podstatný prvok Božieho Života. Byť Božími deťmi znamená postaviť sa na Kristovo 

miesto a spoločne s Ním povedať Otcovi: „Otče, všetko, čo je moje, je tvoje, a čo je tvoje, 

je moje“. Len vtedy môže byť „všetko Otcovo“ mojim – a teda aj Jeho Večný Život a to 

je spása a Nebo – ak je aj „všetko moje“ Otcovým.  

Ak je v mojom živote niečo, čokoľvek, čo nie som ochotný „nie zo žiaľu ani z donútenia, 

lebo veselého darcu Boh miluje“ (2 Kor 9,7 SSV) vynaložiť na Božie Dielo a tak to darovať 
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Boha – tak to znamená, že daná vec je pre mňa dôležitejšia, než Boh. Milujem ju viac, ako Boha. 

Nedám ju Bohu, nezrieknem sa jej ani kvôli Nemu, nechám si ju pre seba! A teda žijem v 

ťažkom smrteľnom hriechu, ktorého podstata je presne v tom: „Smrteľný hriech ... ničí v srdci 

človeka lásku ... tým, že človek dáva prednosť nejakému nižšiemu dobru pred Bohom“ (KKC 

1855).  

Naopak, viera nás vedie k opaku hriechu, k úplnému darovaniu sa Bohu a k tomu, aby v 

našom živote všetko – vrátane nás samých a aj vrátane nášho majetku – slúžilo Bohu: „Viera v 

Boha nás vedie k tomu, ... aby sme ničomu nedávali prednosť pred ním“ (KKC 229), resp.: „Ježiš 

prikazuje svojim učeníkom, aby mu dali prednosť pred všetkým a pred všetkými a navrhuje im, 

aby sa zriekli všetkého, čo majú, pre neho a pre evanjelium“ (KKC 2544) – čiže aby sa zriekli 

túžby vlastniť a privlastniť si čokoľvek pre seba a aby sme to z lásky radi všetko darovali Bohu a 

službe Bohu a tak vstúpili do Trojičného Života Boha, ktorý práve na tomto obojstrannom 

úplnom darovaní sa lásky stojí a padá! Preto Ježiš na jednej strane vyhlasuje, že sú „Blahoslavení 

chudobní, lebo vaše je Božie kráľovstvo“ (Lk 6,20 SSV) a súčasne varuje „Ako ťažko vchádzajú 

do Božieho kráľovstva tí, čo majú majetky!  Ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly...“ (Lk 18,24-25 

SSV). Teraz už iste chápeme prečo: 

 Byť „chudobní v duchu“ (Mt 5,3 SSV) znamená, že si nechceme nič privlastniť, nechceme 

nič, okrem Boha a preto sa celí dávame Bohu a slúžime Mu všetkým čím sme a čo máme, 

vrátane majetku a peňazí. Tak vstupujeme do Božieho Života, v ktorom my sme skutočne (a 

nielen formálne) úplne a celí Božím vlastníctvom – a Boh sa v Kristovi rovnako stáva úplne a 

celý našim vlastníctvom, ako hovorí Raniero Cantalamessa: „My z Božej milosti vlastníme 

Boha!“ Toto je Nebo. Presne toto znamená byť spaseným. Preto to úplné darovanie sa Krista a 

Jeho Matky Márie. Preto rovnako úplné darovanie sa Pavla. Preto úplne rovnaké darovanie sa 

rodiny Šimona Petra a rodín ostatných apoštolov.  

 A, naopak, „mať majetok“ znamená, že okrem Boha máme aj iné ciele, iné lásky. A tie sú v 

praxi Bohu nadradené – a teda aj naše prostriedky plynú (hoc‘ aj popri Bohu) aj do týchto našich 

iných záľub a cieľov. Nepatríme teda Bohu, nie sme Jeho vlastníctvom. Niečo mu dáme, ale 

zvyšok si ponechávame. A teda ani Boh nemôže byť našim vlastníctvom v Trojičnej jednote 

Neba. Ostávame teda stále mimo Boha, mimo Večného Života, mimo spásy. Preto Ježiš tak 

vážne a naliehavo hovorí: „Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa nie je ma hoden. A kto 

miluje syna alebo dcéru viac ako mňa, nie je ma hoden. Ani jeden z vás, ak sa nezriekne 

všetkého, čo má, nemôže byť mojím učeníkom“ (Mt 10,37; Lk 14,33 SSV). Chápeme už? Túžba 

čokoľvek si privlastniť, čokoľvek si ponechať a nedarovať to v láske Bohu nás odrezáva od 

Boha, ktorý je Láska a ktorý sám „vlastného Syna neušetril, ale vydal ho za nás všetkých, [tak] 

akože by nám s ním nedaroval všetko“ (Rim 8,32 SSV)!? 

PRÍLIŠ RADIKÁLNE? DOBRE, ZAČNEME POZVOĽNA… 

Možno nám to v tejto chvíli pripadá príliš radikálne. Príliš ťažké. Príliš ešte milujeme 

tento svet a jeho veci. Písmo nám preto ponúka prvý krok. Je ním prvotina, čiže 

desiatok:  
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 DESIATOK: „Všetky desiatky z pôdy, z obilia zeme i z ovocia stromov, sú Pánovým 

majetkom. Sú zasvätené Pánovi.  Kto by chcel vykúpiť nejakú časť zo svojich desiatkov, 

musí pridať pätinu ceny“ (Lv 27,30-31 SSV). Všimnime si formuláciu „sú Pánovým 

majetkom“. Idea v pozadí tohto výroku je asi takáto: 

Predstavte si, že pracujete vo Volkswagene. Vyrábate tam autá. Po skončení šichty Vás ani 

nenapadne vziať si tie autá domov, lebo však ste ich Vy vyrobili, tak sú Vaše. Viete, že pracujete 

vo firemnej hale na firemných strojoch z firemného materiálu podľa firemného know-how a teda 

aj výsledok je firemným majetkom. Firma Vám dá výplatu, ktorá je však iba malým zlomkom 

hodnoty toho, čo ste vyrobili, ale ste radi a poviete si: ešte aj tak skvelo zarábam. A ani vás 

nenapadne, že by to malo byť inak.  

Predstavte si teraz, že by Vám ale firma povedala: Viete čo? Deväť z desiatich vyrobených áut si 

môžete nechať a predať si ich ako chcete a peniaze za ne sú Vaše – my si necháme len každé 

desiate. Fú, to by bolo, čo? Keby toto nejaká firma urobila – tak by ste od radosti skákali a 

tancovali a bozkávali im ruky a nohy od vďačnosti. A ani by Vás nenapadlo ísť a ukradnúť im aj 

to desiate auto, ktoré si nechali pre seba. A keby to niekto urobil, za hnusného a odporného 

zlodeja by ste ho mali! O tom ani v najmenšom nepochybujem! 

Toto je naša situácia vo svete, v ktorom žijeme: Žijeme v Božom svete, na Božej pôde, 

kde z Božieho materiálu tvoríme to, čo tvoríme a dorábame to, čo dorábame, pričom 

dokonca ani len naše telá a sily a rozum a schopnosti, ktoré využívame, nie sú naše, ale 

Božie. Takže aj všetko, čo vyrobíme, alebo vytvoríme, je podľa práva a 

spravodlivosti Božie. Dokonca nemáme nárok ani na onú výplatu, pretože na rozdiel do 

Volkswagenu, ktorý nie je majiteľom našich tiel ani nášho času – a preto si ich od nás 

prenajíma práve za tú mzdu – Boh vlastní a je majiteľom jedného i druhého: „Čo máš, čo 

si nedostal?“ (1 Kor 4,7 SSV) konštatuje Pavol. A my odpovedáme: Nič... 

Ale zrazu Boh príde a povie: Počujte! Môžete si to nechať! Deväť desatín všetkého, 

čo z mojich vecí silami a schopnosťami, ktoré odo mňa máte, vyrobíte, si pokojne 

nechajte! A ja sa uspokojím s jednou desatinou! No... nevybozkávali by ste Bohu ruky a 

nohy od vďačnosti z toho, aký veľkorysý voči nám je? Napriek tomu, že nám nepatrí nič 

a Bohu patrí všetko, veľkoryso nám 90% dáva, akoby to bolo naše! Tak tomu sa hovorí 

naozaj prajnosť a veľkodušnosť! A ak by niekto namiesto vďačnosti ukradol ešte aj tých 

Božích 10% – nenazvali by ste ho zločincom, nevďačníkom a zlodejom? 

Presne takto veci chápe aj Písmo: Ak uznávam Boha ako Boh, svoj rešpekt a úctu voči 

Nemu prejavujem práve tým najzákladnejším spôsobom a tým je, že rešpektujem 

oných 10%, ktoré si Boh ponechal pre seba: „Ak je Boh so mnou, ak ma ochráni na 

tejto ceste, ktorou teraz idem, ak mi dá chlieb na živobytie a šaty na oblečenie  a ak sa 

šťastne vrátim do domu svojho otca, tak Jahve bude mojím Bohom  ... A zo všetkého, čo 

mi dáš, odovzdám ti desiatky“ (Gn 28,20-22 SSV), hovorí Jakub a práve týmto aktom 

prijíma a uznáva Boha ako svojho boha. Všetko ostatné – modlitba, bohoslužba, 
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sviatky,... – je už len nadstavba. Ale toto je ten základný a prvý krok, ktorým sa Boh 

stáva mojim bohom a ja Ho ako boha uznávam. 

 PRVOTINA: tento desiatok je súčasne prvotinou. Nie je to nejaký posledný zbytok, 

ktorý mi ostane – a ak neostane, tak smola. Je to prvých a najlepších desať percent z 

toho, čo mi Boh daroval: „To najlepšie, prvotiny tvojej pôdy, prinesieš do domu Pána, 

svojho Boha“  (Ex 23,19 SSV), „Tam obetujete svoje celostné žertvy a svoje obety, svoje 

desiatky ... prvotiny svojho dobytka a svojich oviec“ (Dt 12,6 SSV)! Takže v praxi: príde 

mi výplata, oddelím z nej hneď na začiatku oných 10% – a zvyšok je z Božej štedrosti a 

prajnosti môj a využijem ho, ako najlepšie uznám za vhodné. Ale až po tom, čo som 

oddelil svoju prvotinu a zaniesol ju, ako káže Písmo, „do Božieho domu“.  

A ak to neurobím? Tak som zlodej. Bodka. Ako hovorí Boh: „Vy ma ukracujete. 

Spytujete sa však: “V čomže ťa ukracujeme?” V desiatku a poplatkoch.  Kliatba vás 

zasiahla, lebo ma ukracujete vy, celý národ.  Prineste celý desiatok do zásobárne, aby 

bol pokrm v mojom dome, a týmto ma vyskúšajte - hovorí Pán zástupov, či vám 

neotvorím okná neba a nevylejem na vás požehnania viac ako dosť“ (Mal 3,7-10 SSV).  

ALE NO, VARI BOH POTREBUJE NAŠE PENIAZE? 

Možno sa to teraz v duchu pýtate: Načo sú ale Bohu naše peniaze?  

Lenže desiatok nie je o tom, že by Boh potreboval naše peniaze. Je o nás. Desiatok pred 

nás kladie otázku: Stojí mi Boh za 10% z mojej mzdy a ostatných príjmov? Stojí mi 

za to Jeho dielo? Farnosť? Kostol, v ktorom Ho oslavujeme? Stojí mi to za 10% z mojej 

mzdy? Alebo je tých 10% z mojej výplaty pre mňa tak dôležitých, že ich radšej 

Bohu ukradnem a vykašlem sa tak na Boh – pretože mi nestojí ani za tých 10%? 

Je to podobná otázka, akú nám kladú napríklad aj rôzne vládne grantové programy, keď od nás 

vyžadujú niekde 5%, niekde 10% či viac %-nú spoluúčasť. Tiež je za tým otázka: Stojí Ti vec, 

na ktorú žiadaš peniaze, za tých 10%? Dáš ich na to z vlastnej peňaženky? Ak hej – my Ti 

zvyšok doplatíme. Ak nie – prečo by sme Ti mali dávať peniaze na niečo, na čom Tebe samému 

nezáleží? 

TU SA ZAČÍNA TO PRVÉ DELENIE:  

 Pre niektorých Boh, Nebo, spása,... nestoja ani za 10% zo svojej mzdy. Tak si 

ich ukradnú a vynaložia ich pre iných bohov, ktorým slúžia. Pavol o nich píše 

jadrne a presne: „Ich koniec je záhuba, ich bohom je brucho“ (Flp 3,19 SSV).  

 Druhí sa rozhodnú, že im to za tých 10% stojí. Nastúpia túto Cestu. A postupne 

sa nechajú Bohom vťahovať do Jeho Lásky a Jeho Života – a z tých 10% „daní“ sa 
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postupne stáva 20%... 40%... 75%... 90%... až nakoniec 100% už nie „dane“, ale 

daru lásky, vášnivej lásky Nevesty, ktorá dáva všetko Ženíchovi a v Ženíchovi 

prijíma samého Boha, ktorý sa rovnako daruje jej. A keď sa to stane, sme konečne 

skutoční synovia a dcéry Boha a skutočne sme vošli do Kristovho Života a 

zažívame to, o čom hovorí On sám: „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). 

 

Kým pôjdeš ďalej… 

UČIŤ SA Odpovedz na otázky: 

 Čo je to „prvotina“? 

 Čo je to Desiatok? Je desiatok niečo, čo „dávame Bohu“ zo 
svojho? 

 Aký je zmysel desiatku? Je to už cieľ, alebo len začiatok? 

 Ako súvisí idea desiatku s Božím Trojičným životom? 

 Ako sa v tejto oblasti správali Ježiš, Peter a Pavol? 

Odpovede prezentuj svojmu tútorovi a spoločne s ním si ujasni 
veci, ktoré Ti prípadne nie sú úplne jasné. 

HODNOTIŤ Skúmaj, ako sú na tom v oblasti prvotín a desiatkov Tvoji 
rodičia… priatelia kresťania… celková atmosféra farnosti. 
Ako si na tom bol doteraz Ty?  

RIEŠIŤ Aké príjmy máš Ty? Brigády, vreckové,… 
Ako by v Tvojom prípade vyzeral desiatok? 
Kam by mal Tvoj desiatok smerovať? Bolo by logické, aby to bola 
Tvoja „srdcovka“ a tou by mala byť farnosť, Tvoja Rodina v 
Kristovi. Máš problém dať svoj desiatok do zvončeka ako obetný 
dar? Ak hej – prečo? V čom je problém? Ako by si ho mohol 
vyriešiť? 

KONAŤ  Počas jedného mesiaca praktizuj zásadu desiatku. 

VYVODIŤ ZÁVER  Po mesiaci spoločne s tútorom vyhodnoť. 

 Ak si narazil na nejaké problémy, analyzuj ich príčinu s 
použitím techniky 5Prečo (porov. odborka Kľúčové 
kompetencie v prílohe). 

 Na základe toho prijmi  konkrétne a trvalé závery do svojho 
ďalšieho života. 

 

Splnené dňa: ___________, podpis tútora: ________________________________ 
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Pánov deň 

PREKVAPIVÝ DÔRAZ! 

Jednou z vecí, ktoré sú pre Starý zákon nesmierne dôležité, je zachovávanie soboty. Stačí 

si vypočuť napríklad toto:  

„Hovor Izraelitom a povedz im: Pánove sviatky, ktoré zasvätíte slávnostným zhromaždením, sú 

tieto:  šesť dní budete konať svoju prácu, siedmy deň bude dňom úplného odpočinku so svätým 

zhromaždením. Vtedy nesmiete konať nijakú prácu, to je Pánova sobota, odpočinok vo všetkých 

vašich bydliskách.“ (Lv 23,2n SSV),  

alebo: „Šesť dní budete pracovať, v siedmy deň je však Pánova svätá sobota, deň odpočinku. 

Každý, kto bude v sobotu pracovať, musí zomrieť! Nech Izraeliti zachovávajú sobotu a nech ju 

svätia z pokolenia na pokolenie ako večnú povinnosť zmluvy. Nech je ona na večné znamenie 

medzi mnou a Izraelitmi, lebo za šesť dní Pán stvoril nebo a zem, v siedmy deň však odpočíval a 

oddychoval!”" (Ex 31,15–17).  

Samotné slovo „sobota“ značí v preklade „odpočinok“. Čiže nie v sobotu sa má 

odpočívať – ale každý siedmy deň je vyhradený odpočinku a preto je aj nazvaný 

sobotou Pána zástupov. Prečo je ale sobota tak dôležitá? 

PREČO TAK VEĽKÝ DÔRAZ? 

Je označená ako povinnosť Zmluvy. Bolo by vcelku jednoduché na siedmy deň 

aplikovať zásadu z desiatkov:  

 Všetok čas patrí Bohu.  

 Boh vo svojej štedrosti a prajnosti dáva človekovi 6/7 všetkého času, aby ho voľne 

využíval pre seba a podľa seba.  

 Ale 1/7 si ponecháva – a táto 1/7 človeku nepatrí, je Božia a preto s ňou človek má 

nakladať podľa Božích zámerov a plánov.  

Bolo by to, iste, pravdivé a nedá sa tomu nič vytknúť, Písmo to tak aj chápe, keď píše: 

„siedmy deň ... je Pánova sobota“ – čiže deň, ktorý je Pánov, ktorý patrí a náleží Pánovi, 

nie nám. 

K ČOMU SLÚŽI SIEDMY DEŇ? 

Ale toto je len začiatok. Pretože otázka, ktorá je hneď druhá v poradí, znie: Dobre, ale 

aké má Boh zámery a úmysly s týmto časom? Čo teda ako ľudia máme konať, či 

nekonať počas tejto 1/7 času? A odpovedá Písmo: „svätá sobota, deň odpočinku ... nech 
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Izraeliti zachovávajú sobotu a nech ju svätia z pokolenia na pokolenie ako večnú 

povinnosť zmluvy.“ A tieto tri slová – odpočinok, svätenie, zmluva – nám otvárajú 

bránu do sveta Siedmeho dňa. 

ODPOVEĎ NA SAMOM POČIATKU 

Na Počiatku bol Siedmy deň. Možno sa teraz zarazíte a poviete si: Ale veď Genezis 

hovorí, že počiatok sveta sa odohral v prvý deň stvorenia, nie v siedmy! Pravda. Ale pred 

prvým dňom bol... práve ten Siedmy deň, Pánova sobota. Celé dielo stvorenia je akoby 

veľkým kruhom od Soboty k Sobote, od Siedmeho dňa k Siedmemu dňu. A čo to 

znamená? 

Na počiatku je „Nekonečne dokonalý a sám v sebe blažený Boh“ (KKC 1). Trojičné 

spoločenstvo Boha. Spoločenstvo spočívajúce v dokonalom a úplnom Pokoji. Niet v Ňom 

žiadnych túžob, žiadnych vášní, žiadnej zmeny. Nie preto, že by Boh bol apatický, ľahostajný, 

alebo niečo podobné. Naopak, je to Pokoj Dokonalosti. Pokoj, ktorý nastáva vtedy, keď už 

neexistuje nič, po čom by ešte bolo možné túžiť, neexistuje nič, čo by ešte chýbalo, nič, čo by sa 

ešte malo zmeniť. Všetko je dokonalé, zavŕšené, naplnené a sama blaženosť dosahuje na stupnici 

hodnotu nekonečna. Toto je Boží Pokoj, Boží Šabbat. Boží „Siedmy deň“. 

A potom Boh „podľa číro dobrotivého rozhodnutia slobodne stvoril človeka, aby mu dal 

účasť na svojom blaženom živote“ (KKC 1). Nie z potreby. Z lásky. Nie, aby niečo získal, ale 

aby sa s niečím podelil: so svojim Pokojom, ako svedčí Písmo: „Pokoj vám zanechávam, svoj 

pokoj vám dávam“ (Jn 14,27 SSV). Začína sa Sedem dní stvorenia sveta. Boh tvorí svoje 

dielo, završuje ho – a potom vovádza naspäť do onoho Siedmeho dňa, do svojho Pokoja, do 

samého Božieho Trojičného Života. To je okruh Stvorenia, zmysel Vesmíru a povolanie každého 

človeka: „Usilujme sa teda vojsť do onoho pokoja, aby nik nepadol“ (Hebr 4,11 SSV).  

Ako nás už asi napadlo, onen Siedmy deň Stvorenia v skutočnosti ešte nenastal. Ježiš 

o Otcovi hovorí: „Môj Otec pracuje doteraz, aj ja pracujem“ (Jn 5,17 SSV). Siedmy deň 

nastane až na samom Konci. Keď bude stvorenie sveta definitívne zavŕšené. 

A AKO S TÝM SÚVISÍ NEDEĽA – ONEN SIEDMY DEŇ TÝŽDŇA? 

Nedeľa, Deň Pána, ona 1/7 nášho času, ktorá nie je naša, ale Božia, je predchuťou tohto 

Pokoja, Siedmeho Dňa na samom Konci Vesmíru.  

Je úplne vyňatá zo všednosti a „svetskosti“ ostatných šiestich dní, očistená od 

všetkého „svetského“, aby tak mohla byť „nebeskou“ v tej najplnšej možnej miere, 

aká je tu, na zemi a v tomto živote, možná. 

 Je ochutnávkou toho, čo raz bude v plnosti. Je prorockým ohlasovaním a 

svedectvom celému svetu o tom, čo raz naplno príde. A hlavne – je veľkým Božím 
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darom. Je pozvaním už tu a teraz, raz za týždeň, odložiť veci tohto sveta, 

ktorými sa tu, na zemi, musíme zaoberať – a na okamih už akoby vstúpiť do 

budúcnosti, v ktorej bude všetko v Bohu a s Bohom zavŕšené v kráľovstve. Už tu 

a teraz na okamih žiť akoby už v Nebi.  

 Je to súčasne náš záväzok Zmluvy s Bohom: Žijeme dýchame preto, aby čím 

skôr nastal tento Boží Pokoj, aby sa všetko zavŕšilo a zjednotilo v Kristovi (porov. 

Ef 1,10) a aby sme my boli toho súčasťou. A preto raz za sedem dní slávime 

nedeľu, Pánov Deň, čas Neba na Zemi – aby sme si sami pripomenuli, kam 

smerujeme a aby sme celému svetu aj takto  pripomenuli a ohlasovali, kam 

smerujeme nielen my, ale celý Vesmír – a kam môžu s nami smerovať aj oni! 

Je to teda deň odpočinku od práca a námah – ako predchuť onoho Pokoja na konci dní. Je 

to deň radosti – ako predchuť Radosti Kráľovstva, ktorá v nás je už teraz, ale úplne bude 

až potom. Je to deň spoločenstva – ako predchuť dokonalej jednoty Oslávenej Cirkvi v 

Nebi, ktorej sa tu, na zemi, učíme. A je to aj deň bohoslužby – ako aktu vďaky a oslavy 

Boha za to, že môžeme byť toho všetkého súčasťou! 

Svet, v ktorom žijeme, ide opačným smerom. Oslavuje výkon, majetok, jeho bohom je 

ekonomika – a v mene tejto túžby odsúva stranou rodinu, spoločenstvo, vzťahy, kultúru, osobnú 

dokonalosť i rast jednotlivca, ktorý je redukovaný na „ľudský zdroj“, „pracovnú silu“ a pod.  

Ako kresťania – misionári a vyslanci v tomto svete – sa mu v mnohom musíme 

priblížiť, asi rovnako, ako keď misionár v džungli zanecháva moderný spôsob života a 

prispôsobuje sa životu domorodcov, ktorým slúži. A tak chodíme do rovnakého 

zamestnania ako ľudia sveta, naše deti navštevujú rovnaké školy, ako deti sveta. Ale 

práve nedeľa je tým prorockým znamením, kedy na jeden deň úplne odložíme 

všetky spôsoby tohto sveta a jeden deň naplno žijeme podľa Kráľovstva a už ako v 

Kráľovstve, v jeho čírej kráse a radosti. Jednoducho preto, že to milujeme. Aj preto, 

aby sme si znova a znova pripomenuli, kam smerujem. A aby sme boli i pre svet 

znamením, z ktorého aj oni môžu uvidieť, kam nás Boh pozýva a ako vyzerá Kráľovstvo. 

ŽIŤ NEDEĽU – AKO NA TO V PRAXI? 

 KKC 1166     "Cirkev slávi veľkonočné tajomstvo podľa apoštolskej  tradície, ktorá má svoj pôvod v 

samom dni Kristovho  vzkriesenia, každý siedmy deň, právom nazvaný dňom Pána  (Dominica), alebo 

nedeľou".Deň Kristovho vzkriesenia je  zároveň "prvým dňom týždňa" pamiatka "prvého dňa" 

stvorenia  a "ôsmym dňom", keď Kristus po svojom "odpočinku" cez Veľkú  sobotu začína deň, "ktorý 

urobil Pán... "deň, ktorý nemá  večera".Jeho stredobodom je "Pánova hostina", lebo práve  tu sa celé 

spoločenstvo veriacich stretáva so vzkrieseným  Pánom, ktorý ich pozýva na svoju hostinu. 

 KKC 2041     Cirkevné prikázania sa stavajú do tej línie mravného  života, ktorý sa viaže na 

liturgický život a ním sa živí.  Záväzný charakter týchto pozitívnych zákonov, vydaných  pastorálnou 
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autoritou Cirkvi, má za cieľ zabezpečiť veriacim  nevyhnutne potrebné pre ducha modlitby, pre mravné 

úsilie  a pre rast v láske k Bohu a blížnemu. 

 KKC 2042     Prvé prikázanie ("V nedeľu a v prikázaný sviatok  zúčastniť sa na omši") žiada od 

veriacich účasť na  eucharistickej oslave, na ktorej sa zhromažďuje kresťanské  spoločenstvo v deň, 

ktorý pripomína Pánovo  zmŕtvychvstanie. 

 KKC 2185     Počas nedieľ a dní ostatných prikázaných sviatkov sa  majú veriaci zdržiavať takých 

prác a činností, ktoré by im  bránili uctievať Boha, čo je najvlastnejšou náplňou Pánovho  dňa, konať 

skutky milosrdenstva a vhodne si uvoľniť telo  a ducha.
 
Nevyhnutné domáce práce alebo veľmi 

užitočná  činnosť v záujme spoločnosti poskytujú legitímne  ospravedlnenie voči predpisu o nedeľnom 

odpočinku. Veriaci  musia dbať, aby takéto výnimky neviedli k zvyklostiam, ktoré  by boli škodlivé 

náboženstvu, rodinnému životu a zdraviu. 

 KKC 2184     Tak ako Boh "v siedmy deň odpočíval od všetkých diel,...  čo stvoril a učinil"(Gn 2,2), 

aj ľudský život má svoj rytmus  práce a odpočinku. Ustanovenie Pánovho dňa prispieva k tomu,  aby sa 

všetci tešili na čas oddychu a pracovného voľna, aby  sa mohli venovať rodinnéhu, kultúrnemu, 

spoločenskému  a náboženskému životu". 

 KKC 2186     Kresťania, ktorí žijú v pohodlí, nech si pripomenú  svojich bratov, ktorí majú tie isté 

potreby a tie isté  práva, a nemôžu si odpočínúť pre chudobu a biedu. Kresťanská  nábožnosť už 

tradične zasväcuje nedeľu dobrým skutkom  a pokorným službám nemocným, chorľavým a starcom. 

Kresťania  môžu svätiť nedeľu aj tým, že venujú svojej rodine a svojim  blízkym čas a starostlivosť, 

na ktoré cez iné dni v týždni  nestačia. Nedeľa je aj dňom na uvažovanie, dňom na ticho, na  

pestovanie kultúry a meditáciu, čo všetko napomáha vzmáhaniu  vnútorného a kresťanského života. 

 Dies Domini 67 – Prostredníctvom nedeľného odpočinku môžu nájsť svoj správny rozmer aj 

každodenné starosti a úlohy: hmotné veci, o ktoré sa znepokojujeme, uvoľňujú miesto duchovným 

hodnotám; osoby, s ktorými žijeme, opäť nadobúdajú v pokojnejšom stretaní a dialógu svoju pravú 

tvár. Tie isté prírodné krásy - mnohokrát ničené pod tlakom logiky, ktorá sa obracia proti človeku, - 

možno znovu objavovať a hlboko vychutnávať. Nedeľa, deň pokoja človeka s Bohom, so sebou 

samým i s blížnymi, sa tak stáva aj chvíľou, v ktorej je človek povolaný venovať dajaký pohľad 

obdivu prírode, a dať sa strhnúť do tej obdivuhodnej a tajomnej harmónie, ktorá podľa výroku 

svätého Ambróza "prostredníctvom neporušiteľného zákona svornosti a lásky" zjednocuje rozličné prvky 

vesmíru do "zväzku jednoty a pokoja". Človek sa stáva potom vedomým - podľa slov Apoštola - že 

"všetko, čo Boh stvoril, je dobré a nemá sa zavrhovať nič, čo sa prijíma so vzdávaním vďaky, lebo sa to 

posväcuje Božím slovom a modlitbou" (1Tim 4,4-5). Ak teda po šiestich dňoch práce - pre mnohých 

vlastne už po piatich - človek hľadá určitý čas na rozptýlenie a na dôkladnejšiu starostlivosť o ďalšie 

stránky svojho života, zodpovedá to opravdivej potrebe v plnom súlade s evanjeliovým posolstvom. 

Veriaci je povolaný preto vyhovieť tejto požiadavke a zladiť ju s prejavmi svojej osobnej i spoločnej 

viery, ktorá sa prejavuje v slávení a svätení Pánovho dňa. Preto je prirodzené, že sa kresťania 

zasadzujú o to, aby aj v zvláštnych okolnostiach našich čias občianska legislatíva pamätala na ich 

povinnosť svätiť nedeľu. V každom prípade je povinnosťou ich svedomia organizovať nedeľný odpočinok 

tak, aby bolo možné zúčastniť sa na svätej omši, zdržovať sa prác a záležitostí nezlučiteľných so 

svätením Pánovho dňa s jeho typickou radosťou a potrebným odpočinkom ducha i tela. 

 Dies Domini 68 – Aby však potom samotný odpočinok nevyšiel naprázdno, alebo aby sa nestal 

prameňom nudy, musí prinášať duchovné obohatenie, viac slobody, možnosť venovať sa 

kontemplácii a vytvárať bratské i sesterské spoločenstvo. Veriaci nech si vyberajú spomedzi 

kultúrnych podujatí a zábav, ktoré ponúka spoločnosť, tie, ktoré lepšie zodpovedajú životu podľa 

evanjeliových príkazov. Takýmto spôsobom nedeľný a sviatočný odpočinok dostane "prorocký" 

rozmer, lebo potvrdzuje nielen absolútny primát Boha, ale aj primát a dôstojnosť osoby vzhľadom na 
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požiadavky spoločenského a ekonomického života. Určitým spôsobom v predstihu zobrazuje "nové 

nebo" a "novú zem", kde bude oslobodenie z otroctva potrieb definitívne a úplné. Stručne, deň Pána sa 

tak stane najopravdivejším spôsobom aj dňom človeka. 

 KKC 2186     Kresťania, ktorí žijú v pohodlí, nech si pripomenú  svojich bratov, ktorí majú tie isté 

potreby a tie isté  práva, a nemôžu si odpočinúť pre chudobu a biedu. Kresťanská  nábožnosť už 

tradične zasväcuje nedeľu dobrým skutkom  a pokorným službám nemocným, chorľavým a starcom. 

Kresťania  môžu svätiť nedeľu aj tým, že venujú svojej rodine a svojim  blízkym čas a starostlivosť, na 

ktoré cez iné dni v týždni  nestačia. Nedeľa je aj dňom na uvažovanie, dňom na ticho, na  pestovanie 

kultúry a meditáciu, čo všetko napomáha vzmáhaniu  vnútorného a kresťanského života. 

 KKC 1167     Nedeľa je hlavným dňom liturgického zhromaždenia, keď sú  veriaci povinní zísť sa 

spolu, "aby počúvali Božie slovo,  mali účasť na Eucharistii, pripomínali si umučenie,  

zmŕtvychvstanie a oslávenie Pána Ježiša a vzdávali vďaky  Bohu, ktorý ich "Kristovým vzkriesením" 

znova splodil pre  živú nádej". 

 KKC 2176     Slávenie nedele zachováva mravný predpis, ktorý je  prirodzene zaznamenaný v srdci 

človeka, "vzdávať Bohu  vonkajšiu, viditeľnú, verejnú a pravidelnú úctu na znak jeho  všeobecného 

dobrodenia voči ľuďom". Nedeľná bohoslužba  plní mravný príkaz Starej zmluvy, z ktorej preberá 

rytmus  a ducha, keď každý týždeň oslavuje Stvoriteľa a Vykupiteľa  človeka. 

 KKC 2177     Nedeľná oslava Pánovho dňa a Eucharistie je stredom  života Cirkvi: "Nedeľa, keď 

sa podľa apoštolskej tradície  slávi veľkonočné tajomstvo, sa musí zachovávať v celej  Cirkvi ako hlavný 

deň prikázaného sviatku". 

 KKC 2181     Nedeľná Eucharistia je základom a potvrdením celej  kresťanskej praxe. Preto sú 

veriaci povinní zúčastniť sa na  Eucharistii v predpísaných dňoch. Výnimky môžu ospravedlniť  vážne 

dôvody (napríklad choroba, starostlivosť o malé deti).  Dišpenz môže udeliť miestny farár.
 
Tí, čo 

svojvoľne  neplnia túto povinnosť, dopúšťajú sa ťažkého hriechu. 

 KKC 2180     Príkazom Cirkvi sa definuje a spresňuje Pánov zákon: "V  nedeľu a v iných dňoch 

predpísaných sviatkov sú veriaci  povinní zúčastniť sa na svätej omši".
97 

"Tomuto prikázaniu  

zadosťučiní, kto je prítomný na svätej omši, ktorá sa slávi  podľa katolíckeho obradu v samotný 

sviatočný deň, alebo  večer predchádzajúceho dňa. 

 Dies Domini 63 – Kristus prišiel uskutočniť nový "exodus", dať slobodu utláčaným. On v sobotu 

vykonal mnoho uzdravení (porov. Mt 12,9-14 atď.), určite nie preto, aby rušil deň Pána, ale aby naplno 

realizoval jeho význam: "Sobota bola ustanovená pre človeka, a nie človek pre sobotu" (Mk 2,27). 

Postaviac sa proti príliš legalistickému vysvetľovaniu niektorých svojich súčasníkov a rozvíjajúc 

opravdivý zmysel biblickej soboty, Ježiš, "Pán soboty" (Mk 2,28) vracia zachovávaniu tohto dňa jeho 

oslobodzujúci charakter, sledujúci súčasne rešpektovanie Božích práv i práv človeka. Týmto sa 

vysvetľuje, prečo sa kresťania, ktorí ohlasovali oslobodenie uskutočnené v Kristovej krvi, cítili byť 

oprávnení preniesť význam soboty na deň vzkriesenia. Kristova Veľká noc totiž oslobodila človeka od 

otroctva ešte radikálnejšieho, ako bolo to, čo ťažilo utláčaný ľud: od otroctva hriechu, ktoré vzďaľuje 

človeka od Boha, vzďaľuje ho aj od seba samého i od iných a rozsieva v dejinách vždy nové zárodky 

zloby a násilia. 

 

Kým pôjdeš ďalej… 

UČIŤ SA Odpovedz na otázky: 

 Ako súvisí nedeľa s Trojicou a s dielom stvorenia a s Božími 
zámermi? 

 Aký je zmysel a cieľ slávenia nedele? 
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 Aké konkrétne formy a podoby tohto slávenia odporúča 
Cirkev? 

 Čo v tomto zmysle je „pokazením“ nedele a jej zmyslu? 
Prečo? 

HODNOTIŤ Ako si na tom Ty sám s prežívaním nedele? Je to naozaj 
jedinečný „nie-všedný“ deň, vyňatý spomedzi ostatných dní? Je 
to pre Teba deň, kedy v radosti prežívaš predchuť slávy 
nebeského kráľovstva a nenecháš si to ničím pokaziť – ani 
prácou, ani nejakým „flákaním sa“, či iným márnením času? 
Alebo len taký nejaký „voľný deň“, kedy sa nechodí do školy, ale 
o moc viac už nie? 
Ako prežívajú a vnímajú nedeľu Tvoji rodičia? Priatelia? farnosť 
všeobecne? 
Výsledky zhrň spolu so svojim tútorom!  

RIEŠIŤ Spoločne s tútorom skúste načrtnúť víziu, ako by mala vyzerať 
taká dokonale prežitá nedeľa. 
Čo konkrétne urobíš pre to, aby nedeľa bola Tvojim Dňom Božej 
radosti, dňom, kedy si vopred vychutnávaš slávu a krásu Neba? 
Čo konkrétne budeš musieť zariadiť, či zmeniť v ostatných dňoch 
týždňa, aby si si nedeľu mohol takto vychutnať? 

KONAŤ  Najbližšiu nedeľu skús prežiť čo najdokonalejšie v tom 
zmysle, ktorý má mať! 

VYVODIŤ ZÁVER  Spoločne s tútorom vyhodnoť, ako sa Ti to podarilo. 

 Ak si narazil na nejaké problémy, analyzuj ich príčinu s 
použitím techniky 5Prečo (porov. odborka Kľúčové 
kompetencie v prílohe). 

 Na základe toho prijmi  konkrétne a trvalé závery do svojho 
ďalšieho života. 

 

Splnené dňa: ___________, podpis tútora: ________________________________ 
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2. prejav rešpektu: Bohoslužba 

Nedeľná sv. omša – znova prekvapivý dôraz! 

Bohoslužba má v živote kresťana obrovský význam. Karl-Heinz Peschke poukazuje, že 

už „synoda v Elvíre (okolo roku 300) pokladá návštevu nedeľnej bohoslužby za tak 

dôležitú, že uzatvára: „Každý, kto sa zdržuje v meste a tri nasledujúce nedele nejde do 

kostola, má byť na nejakú dobu vylúčený [z Cirkvi], aby sa ukázalo, že bol pokarhaný" 

(kán. 21).“  

Exkomunikácia, čiže vylúčenie z Cirkvi, za vynechanie pár nedeľných omší? Prečo? 

Prečo je bohoslužba tak dôležitá? Aj dnes, hoci za neúčasť na omši už nehrozí vonkajšia 

exkomunikácia z Cirkvi, stále ostáva v platnosti tá omnoho podstatnejšia, vnútorná 

„exkomunikácia“, keď vynechanie nedeľnej sv. omše bez vážneho dôvodu je ťažkým 

hriechom: 

„Nedeľná Eucharistia je základom celého kresťanského konania a potvrdzuje ho. 

Preto veriaci sú  povinní zúčastniť sa na slávení Eucharistie v prikázaných dňoch, 

ak len nie sú ospravedlnení z vážneho dôvodu (ako je napríklad choroba, 

starostlivosť o dojčatá) alebo dišpenzovaní vlastným farárom. Tí, čo si vedome a 

dobrovoľne neplnia túto povinnosť, dopúšťajú sa ťažkého hriechu.“ (KKC 2181) 

Ťažký hriech je vec nekonečne vážnejšia, než exkomunikácia. Veď navonok 

exkomunikovaný človek stále ešte môže byť spasený i zbožštený, dokonca aj kým tento 

vonkajší cirkevný trest trvá. Ale ťažký hriech je priamym opakom spásy a zbožštenia sa! 

Ťažký hriech je stavom zatratenia. 

PREČO TEN DÔRAZ? 

Vzťah s Bohom je odnepamäti definovaný na pojme zmluva: Božia zmluva s Noemom... 

s Abrahámom... Mojžišova Zmluva, definujúca starozákonnú epochu... a nakoniec Nová 

Zmluva, uzatvorená v Kristovi, ako vraví Písmo: „On nás urobil súcich za služobníkov 

Novej zmluvy, a nie litery, ale Ducha; lebo litera zabíja, kým Duch oživuje“ (2 Kor 3,6 

SSV). Mimochodom, nie náhodou Pavol hovorí o Duchu Svätom v súvislosti so 

Zmluvou. Katechizmus hovorí, že „Nový, evanjeliový zákon je milosť Ducha Svätého 

daná veriacim vierou v Krista“ (KKC 1966) – inými slovami, že Nová Zmluva, to je sám 

Duch Svätý. A že Duch Svätý je osobne tou Novou Zmluvou, ktorú s nami Kristus 

uzatvára vo svojej Krvi. Ako to chápať? A ako to súvisí s bohoslužbou? 
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KEĎ 10% NEROVNÁ SA 10% 

Ak by sme v Písme hľadali nejaké slová, ktoré by vyjadrili nejako tak všeobecne princíp 

zmluvy medzi nami a Bohom, potom by veľmi vážnym kandidátom mohli byť tieto: 

„Dávajte a dajú vám: mieru dobrú, natlačenú, natrasenú, vrchovatú vám dajú do lona. 

Lebo akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám“ (Lk 6,38 SSV). Inými 

slovami: Dajte Bohu plnú mericu – a Boh vám tiež dá plnú mericu. Vtip je ale v tom, 

že Božia merica je nekonečne väčšia...  

Je to akoby sa sedliak a kráľ dohodli: „Ak mi ty, roľník, odovzdáš desiatok zo svojej úrody, aj ja, 

tvoj kráľ, ti dám desiatok z mojich príjmov z celého kráľovstva!“ To by bola dobrá zmluva, že? 

Teda pre sedliaka, samozrejme. Dal by niečo, trochu – a zrazu by sa stal nesmierne bohatým, 

pretože kráľov desiatok je nekonečne väčší! 

Ježiš hovorí presne v týchto kategóriách: „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,  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). Povedané po ľudsky, obrazne, nepresne, ale výstižne: Ak ja dám 10%, Boh dá tiež 

10%. Ak dám ja Bohu 100%, aj Boh mi dá svojich 100%. 

Práve desiatky, o ktorých sme hovorili nedávno, nám dávajú po prvý raz ochutnať 

túto výmenu. Boh v Písme na jednom mieste hovorí: „Prineste celý desiatok do 

zásobárne, aby bol pokrm v mojom dome, a týmto ma vyskúšajte - hovorí Pán zástupov, 

či vám neotvorím okná neba a nevylejem na vás požehnania viac ako dosť“ (Mal 3,10 

SSV). Ak sa zaviažeme Bohu, aj on príjme slobodne záväzok zmluvy voči nám. A ak my 

dáme svojich 10%, aj Boh dá svojich 10% – hojnosť pozemského požehnania. To je 

skúsenosť, ktorá tu je znova a znova.  

Scott Hahn píše: „Po finančnej stránke sme pravidelne dávali stranou zo svojich úspor desiatok 

bez ohľadu na to, aké malé boli, pretože sme chceli byť dobrými správcami peňazí, ktoré [Boh] 

zveril do našej starostlivosti. Neustále sme sa tak mohli presviedčať o tom, ako Boh vychádza v 

ústrety našim potrebám – vždy sme od Neho mali viac, než sme Mu sami dali.“  

Podobne píše Róbert Kyiosaka, obchodník, autor bestselleru „Bohatý otec, chudobný otec“: 

„Môj bohatý otec rozdával peniaze rovnako ako vzdelanie. Pevne veril v platenie tzv. desiatkov. 

„keď niečo chceš, musíš najprv dať,“ hovorieval. Aj keď mal nedostatok peňazí, daroval peniaze 

svojej cirkvi, alebo svojej obľúbenej charite. keby som vám mal odovzdať len jednu myšlienku, 

potom by to bola táto: kedykoľvek vám niečo „chýba“, alebo niečo „potrebujete“, najprv to 

darujte a vráti sa vám to mnohonásobne. To platí na peniaze, úsmev, lásku i priateľstvo.“  
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V NOVEJ ZMLUVE IDE BOH DO EXTRÉMU 

To je Stará Zmluva. A čo nová? V tej Novej Ježiš hovorí: OK, vyskúšali ste si to v 

malom. Už viete, ako to funguje a že to funguje. Uverte teda – a dajte s vierou 100%! 

Dajte všetko! A potom aj Boh dá všetko. A tým všetkým je – Boh sám. Boh sám v 

osobe Ducha Svätého, ktorá zostupuje a napĺňa človeka už nie len darmi a charizmami, 

ale niečím omnoho dôležitejším: Bohom. Božím životom. Samým Nebom. „Duch 

adoptívneho synovstva zbožšťuje veriacich, lebo ich životne spája s jednorodeným 

Synom, Spasiteľom“ (KKC 1129). 

Dôvod oslavy Boha 

No a presne toto je to, čo oslavujeme pri bohoslužbe, v liturgii eucharistie každú nedeľu. 

A prečo to oslavujeme? A verejnou bohoslužbou – liturgiou? 

Práve preto, že si uvedomujeme asymetrickosť našej Zmluvy s Bohom. To nie je 

férový kontrakt, v ktorom každá strana profituje a sú si navzájom kvit! V tejto Zmluve 

my dávame Bohu smiešne „nič“, ktorým sme my sami – „nič“, ktoré Boh nijako a na nič 

nepotrebuje a ktoré Mu prináša len množstvo problémov, bolesti a utrpenia. A na druhej 

strane nám Boh dáva nekonečne – fakt nekonečne! – viac, dáva nám Seba, svoj Život, 

večnosť v blaženosti Neba, zbožštenie!  

Boh si preto zaslúži našu vďaku. Nemáme Mu čo dať na oplátku, ale môžeme Mu 

aspoň verejne poďakovať. Preto je bohoslužba – verejné uctievanie, vďakyvzdávanie, 

oslavovanie a vyvyšovanie Boha pred tvárou celého sveta – tak dôležitá!  

Ak by sme sa jej nezúčastňovali, alebo ju brali nejako inak (hoci aj ako nepríjemnú „povinnosť“, 

či dokonca niečo, čím my Bohu prejavujeme nejakú láskavosť) – tak by sme boli len 

prachsprostí nevďačníci, drzí egoisti, bezcitný odpad ľudskej spoločnosti, počahané indivíduá, 

ktoré ani len poďakovať nevedia za obrovitánske dary, ktoré by si inak nedokázali nijako a nikdy 

sami dať a ktorými ich Boh nadmieru vo svojej štedrosti obsypáva – presne podľa slov, ktorými 

sám seba v Zmluve zaviazal: „mieru dobrú, natlačenú, natrasenú, vrchovatú vám dajú do lona.“ 

 

Kým pôjdeš ďalej… 

UČIŤ SA Odpovedz na otázky: 

 Bohoslužba bola u Teba určite aj doteraz neoddeliteľnou 
súčasťou nedele. 

 Nakoľko ale bola radostnou šancou vykričať do celého sveta, 
verejne, slávnostne, s celou Rodinou Cirkvi, svoju vďačnosť 
Bohu a túžbu osláviť Ho? 

 Nakoľko bola Tvoja účasť na sv. omši aktívna? Veď omša – to 
nie je nejaké „divadlo“, na ktoré sa prídeme „pozrieť“. Je to 
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niečo, čo ako farnosť všetci spoločne uskutočňujeme – 
podobne, ako keď herci na javisku tiež nie sú len 
„účastníkmi“, či dokonca „divákmi“, ale naopak aktérmi a 
tvorcami predstavenia! 

HODNOTIŤ Bohoslužba bola u Teba určite aj doteraz neoddeliteľnou 
súčasťou nedele. 

 Nakoľko ale bola nedeľná liturgia pre Teba radostnou šancou 
vykričať do celého sveta, verejne, slávnostne, s celou 
Rodinou Cirkvi, svoju vďačnosť Bohu a túžbu osláviť Ho?  

 Nakoľko bola Tvoja účasť na sv. omši aktívna? Veď omša – to 
nie je nejaké „divadlo“, na ktoré sa prídeme „pozrieť“. Je to 
niečo, čo ako farnosť všetci spoločne uskutočňujeme – 
podobne, ako keď všetci herci na javisku tiež nie sú len 
„účastníkmi“, či dokonca „divákmi“, ale naopak aktérmi a 
tvorcami predstavenia! 

 Ak si natrafil na nejaký problém – v čom spočíval? Využi 
metódu 5Prečo, aby si sa dopátral jeho koreňa. V zmysle 
proaktívneho prístupu: je to niečo, čo môžeš zmeniť? Alebo 
ovplyvniť? Alebo aspoň nájsť spôsob, ako to využiť? 

Výsledky zhrň spolu so svojim tútorom!  

RIEŠIŤ  Čo urobíš pre to, aby nedeľná liturgia bola pre Teba naozaj 
čo najviac nabitá veľkou radosťou a plesaním? 

 Čo urobíš preto, aby si mohol túto radosť a plesanie vyjadriť 
čo najlepšie aj navonok? Najlepšie nielen sám, ale aj s inými? 

 Akú aktívnu účasť na slávení eucharistie – najlepšie v 
podobe konkrétnej služby – prijmeš? Aby si ani náhodou 
nebol len „divákom“, či „účastníkom“? 

KONAŤ  Najbližšiu nedeľu uveď všetko toto do praxe – alebo, ak by 
to chcelo nejakú závažnejšiu prípravu, tak najbližšiu nedeľu, 
kedy to dokážeš. 

VYVODIŤ ZÁVER  Spoločne s tútorom vyhodnoť, ako sa Ti to podarilo. 

 Ak si narazil na nejaké problémy, analyzuj ich príčinu s 
použitím techniky 5Prečo (porov. odborka Kľúčové 
kompetencie v prílohe). 

 Na základe toho prijmi  konkrétne a trvalé závery do svojho 
ďalšieho života. 

 

Splnené dňa: ___________, podpis tútora: ________________________________ 
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3. prejav rešpektu: Úcta k Menu 

Úcta k menu – prečo? 

„Nevezmeš Meno Božie nadarmo!“ – tak znie druhý príkaz Desatora.  

Aj dnes chápeme, že poznať meno niekoho nám dáva nad ním istú moc. Je rozdiel kričať na 

niekoho „Hej, ty tam, poď sem...!“ – a volať na neho „Jozef Mrkvička, okamžite sa vráť!“  

Staroveký človek to chápal ešte intenzívnejšie. Poznať meno niekoho znamenalo mať nad ním 

magickú moc. Poznať mená bohov znamenalo mať k nim prístup, môcť ich osloviť, dokonca 

zaklínať...  

Meno bolo súčasne osudom človeka – v Starom zákone sme často svedkami toho, ako aj sám 

boh zmení meno nejakého človeka, aby tak naznačil jeho osud, či úlohu: Abram na Abrahám, 

Jakub na Izrael a pod. Inokedy sú mená vopred predpovedané – aj u samého Ježiša to tak bolo. 

Ale často aj ľudia menia mená iných ľudí na znak toho, že sú ich pánmi a vládnu tak nad osudmi 

týchto ľudí – tak bolo faraónom zmenené meno Jozefa, či babylonským kráľom zmenené mená 

Daniela a jeho druhov.  

Meno a osoba tak boli v podstate jedno. Preto napríklad vymazanie a odstránenie mena osoby z 

listín a stavieb – ako napríklad snaha odstrániť všetky výskyty mena egyptskej faraónky 

Hačepsut jej nástupcom – boli v podstate aktom zničenia danej osoby, jej vymazania z Vesmíru: 

keď zanikne (zabudne sa) meno, zanikne aj daná osoba. 

Keď Boh ľuďom odhalil svoje Meno – JHWH, Ten, ktorý Je – bol to akt priazne a 

priateľstva. Ale súčasne Boh dal niečo zo seba do rúk ľuďom. So svojim menom im 

zveril do rúk aj svoju česť a slávu. Ľudia mohli toto Meno opatrovať v úcte a vyvýšiť 

ho pred celým svetom – ale mohli ho rovnako pošliapať a zneuctiť pred celým svetom.  

Byť kresťanom znamená mať toto na pamäti. Tak, ako by sme nezneuctili Eucharistiu, 

nepošliapali ju, či niečo podobné – uvedomme si, že aj Božie Meno – Ježiš, Kristus, 

Boh, JHWH,... –  je do veľkej miery rovnaký prípad! Tiež je to „niečo z Boha“, čo 

máme v rukách (a v ústach) – a zneuctiť ho je v podstate rovnaké, ako zneuctiť Telo 

Pánovo v eucharistii. A tak, ako ctíme eucharistiu, je požiadavkou spravodlivosti ctiť a v 

úcte držať Meno Božie: Boh si to proste objektívne zaslúži! Láska k Bohu, ktorá je 

motívom a podstatou kresťanstva, potom túto požiadavku ešte znásobuje – nie je predsa 

možné zneucťovať Toho, koho milujeme! 
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Kedy je Božie Meno zneuctené? 

Existujú dva spôsoby, ako sa bežne zneucťuje Božie Meno: 

1) Brať Meno Boha nadarmo. To je práve ono „ježišmária“, „Božinku“, 

„preboha“, ale aj iné, tvrdšie zakliatia. Vyskytujú sa aj u kresťanov. Iste nie vo 

forme kliatia a nadávania. Ale často v zmysle bezmyšlienkovitého používania 

Božích mien a titulov. Alebo v ich umenšovaní – ako keď Pána Boha nazývame 

titulmi „pánbožko“, „pánbožtek“ a pod. Tieto slová svedčia o tom, že sami máme o 

Bohu vskutku hurvínkovskú predstavu – a navonok o Ňom hovoríme spôsobom, 

ktorý Ho robí viac nejakým šašom, než tým, kým skutočne Je.  

2) Existuje ale ešte horší spôsob rúhania sa Menu Boha. Naráža naň psychológ 

Scott Peck: „Podnikateľ, ktorý chodí v nedeľu do kostola, verí, že miluje Boha a 

Božie stvorenia a svojho blížneho, a v pondelok mu nevadí jednanie jeho 

spoločnosti, ktorá vypúšťa toxický odpad do neďalekej rieky – ktorý je „kresťanom 

nedeľného rána" – je vinný rúhaním sa.“ Ale už dávno predtým to hovorí Pavol 

apoštol: „Ty sa teda nazývaš Židom, spoliehaš sa na zákon, chváliš sa Bohom  a 

poznáš Vôľu. Poučený zákonom vieš posúdiť, čo je lepšie.  Myslíš si, že si vodcom 

slepých, svetlom tých, čo sú vo tme,  vychovávateľom nerozumných, učiteľom 

nedospelých, ktorý má v zákone stelesnenie poznania a pravdy.  Ty teda poúčaš 

iného, a sám sa neučíš?! Hlásaš, že sa nesmie kradnúť, a kradneš?!  Hovoríš, že 

neslobodno cudzoložiť, a cudzoložíš?! Ošklivíš si modly, a vylupuješ chrámy?!  

Chváliš sa zákonom, a prestupovaním zákona znevažuješ Boha?!  "Lebo pre vás sa 

pohania rúhajú Božiemu menu," ako je napísané“ (Rim 2,17-24 SSV). 

Podobne ako nohavice s nápisom „LEVI‘S“, alebo auto s nápisom „MERCEDES“ 

musia spĺňať nejaké kritériá a nemôžu si ich značku na seba hodiť hocijaké auto, 

alebo hocijaké nohavice, tak aj slovo „KRESŤAN“ niečo vyjadruje: spojenie s 

Kristom. Ján Evanjelista preto hovorí: „Kto hovorí: "Poznám ho," a nezachováva 

jeho prikázania je luhár a niet v ňom pravdy. Kto však zachováva jeho slovo, v tom 

je Božia láska naozaj dokonalá. A podľa toho vieme, že sme v ňom. Kto hovorí, že 

ostáva v ňom, má aj sám žiť, ako žil on“ (1Jn 2,4- 6 SSV).  

Ako ctiť Meno Boha? 

Označovať sa menom JEŽIŠA KRISTA = vyhlasovať samého seba za 

reprezentanta Krista, za Jeho obraz! Ak tak nežijem – potom sa rúham Božiemu 

Menu, zneucťujem Ho, pošpiňujem Ho! A toto je tá najrozšírenejšia forma rúhania a 

súčasne najhoršia! 
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Buď sa teda kresťanmi nazývajme – ale potom aj skutočne (slovami Jána) žime ako 

Kristus, konajme to, čo Kristus, „aby [ľudia] videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho 

Otca, ktorý je na nebesiach“ (Mt 5,16 SSV) – alebo dajme celému svetu okolo nás 

jasne najavo: Nie, ja kresťanom ešte nie som! Chodím síce do kostola, aj sa modlím, 

ale Krista nenasledujem, ešte som sa k tomu nerozhodol, nie som obrazom Krista, ani 

nereprezentujem Jeho Nevestu, Cirkev! Nehodnoťte Boha podľa mňa! 

Pokiaľ sa ale kresťanmi pred svetom robíme – potom nimi aj buďme! Majme na 

pamäti, že prijatím tohto mena nám bola zverená do starostlivosti a opatrovania 

Božia Česť.  

 Malo by to byť prítomné v každom našom slove, vždy, keď hovoríme o 

Bohu. Už z našich slov by mal každý okamžite poznať, že hovoríme o Niekom, 

kto má našu najvyššiu úctu a koho Meno, ale aj všetko ostatné, čo sa Ho týka, s 

touto úctou, láskou a rešpektom aj vyslovujeme! 

 A súčasne náš život a konanie musia byť také, aby ľudia oslavovali Boha za 

to, že sme kresťanmi – a nie aby sa rúhali a vysmievali a hovorili o kresťanoch 

ako o „babkách, ktoré len pred kostolom ohovárajú“ a pod. Keby to boli len 

slová zlomyseľníkov, mávli by sme nad tým rukou – ale my veľmi dobre 

vieme, koľko je na tom pravdy a koľkí „katolíci“ naozaj žijú podľa slov 

kardinála O’Feigha: „Paddy Murphy chodil na sv. omšu a nikdy nevynechal 

nedeľu, ale Paddy Murphy šiel do pekla za to, čo robil v pondelok.“ 

 

Kým pôjdeš ďalej… 

UČIŤ SA Odpovedz na otázky: 

 Aký je súvis medzi menom a jeho nositeľom? 

 Čo Boh urobil, keď nám zjavil svoje Meno? 

 Akým spôsobom je Božie Meno až pričasto zneucťované? 

 Ako by sme mali svoju úctu a lásku k Bohu vyjadrovať 
prostredníctvom úcty k Jeho Menu? 

Tieto otázky – a všetko ostatné, čo je potrebné – preber so 
svojim tútorom! 

HODNOTIŤ  Už v etape SVITANIE si pracoval na tom, aby si svojim 
konaním a životom nerobil Bohu hanbu. Odvtedy prešiel 
dosť dlhý čas. Ako si na tom teraz? Pokračuješ v tom? Alebo 
si to akosi časom opustil? Ak hej – prečo? V čom je problém 
(využi metódu 5Prečo na odhalenie príčiny) 

 Ako by vyzeral Tvoj život a konanie, ak by si sa rozhodol, 
kresťanom verejne a navonok byť a to tak, aby si hanbu 
Kristovi a Jeho Menu nerobil? Skúste spolu s tútorom 
načrtnúť čo najkonkrétnejší obraz. Čo všetko by sa v Tvojom 
živote zmenilo? 

Výsledky zhrň spolu so svojim tútorom! 
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RIEŠIŤ  Aké kroky podnikneš k tomu, aby si robil česť Božiemu Menu 
Ježiš Kristus, ktoré nosíš? 

 Urob si konkrétny zoznam, o čo sa bude jednať! 

KONAŤ  Jeden týždeň si daj záležať na tom, aby si to čo najlepšie 
uviedol do praxe! 

VYVODIŤ ZÁVER  Spoločne s tútorom vyhodnoť, ako sa Ti to podarilo. 

 Ak si narazil na nejaké problémy, analyzuj ich príčinu s 
použitím techniky 5Prečo (porov. odborka Kľúčové 
kompetencie v prílohe). 

 Na základe toho prijmi  konkrétne a trvalé závery do svojho 
ďalšieho života. 

 

Splnené dňa: ___________, podpis tútora: ________________________________ 

 

Touto úlohou sme ukončili prvú časť férového vzťahu s Bohom: „platenie nájomného“ 

za Boží svet, v ktorom žijeme, ak by sme sa vrátili k úvodnému obrazu s nasťahovaním 

sa do cudzieho domu. 

Žiť v cudzom dome ale neznamená len platiť nájomné, ale aj dodržiavať domový 

poriadok, pravidlá, ktoré určujú, čo v dome robiť smieme a čo nie. 

Aký je teda „domový poriadok“ v Božom svete?  

To hneď aj zistíme! 
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Domový poriadok sveta 

„Zákon pôsobí na človeka zvonku. A keď nám pomôže pochopiť, čo je 

dobré a čo je zlé; keď umožní zvyku, aby vznikol, cnosť sa stáva 

pravidlom. Skutočne slobodný je ten, kto odmieta zlo nie preto, lebo je 

zakázané, ale preto, lebo je zlé.“  

(Róbert Spaemann, filozof, 20. st. po Kr.)“ 

Pohanský polyteizmus (= uctievanie mnohých bohov) 

Uznáva a uctieva rôznych a v podstate často súperiacich bohov. Často dokonca 

predstava, že každá krajina (kraj) má svoju „sadu miestnych bohov“, ktorí vládnu v 

danom regióne a ktorých tam treba uctievať. Človek, ktorý spáchal zločin a prehrešil sa 

voči jednému z bohov, napríklad ešte vždy mohol dúfať v priazeň iného, konkurenčného 

boha (v Grécku mali ešte aj zlodeji svojho ochrancu, boha Herma) – a nakoniec aj tak 

nezáležalo na tom, čo človek urobil, ale na tom, ako si to „vybavil“ s bohmi a či si 

dokázal získať a udržať ich priazeň… 

Dobre to vidieť napríklad na starozákonných Samaritánoch. V rámci politiky asýrskej 

dobyvateľskej politiky boli u dobytých národov ich časti odvlečené preč, na iné územia ríše – a 

namiesto nich boli na takto vyľudnené územia privlečení zase zajatci-cudzinci. Vznikali tak 

medzi nimi a domácim obyvateľstvom spory a trenice, často nevraživosť a preto nehrozilo, že by 

sa spojili k povstaniu a odporu voči Asýrii. Josephus Flávius, staroveký židovský historik, takto 

stotožňuje Samaritánov s potomkami osídlencov, ktorých na územie Izraela zavliekol asýrsky 

kráľ Sargon II. Starý zákon opisuje ich postoj a prístup k náboženstvu veľmi výstižne: 

„Tu oznámili asýrskemu kráľovi: "Národy, ktoré si presídlil a usadil v mestách Samárie, 

nepoznajú obyčaje Boha krajiny. Preto poslal na nich levy a ony ich zabíjali preto, že nepoznajú 

obyčaje Boha krajiny."  Vtedy asýrsky kráľ rozkázal: "Zaveďte ta jedného z kňazov, ktorých ste 

odtiaľ presídlili! Nech ide, nech sa tam usadí a nech ich učí obyčajom Boha krajiny!"  Išiel teda 

jeden z kňazov, ktorých presídlili zo Samárie, usadil sa v Beteli a učil ich, ako majú uctievať 

Pána.  Ale každý národ si urobil vlastných bohov a uložil ich v chrámoch na výšinách, ktoré 

narobili Samaritáni, každý národ vo svojom meste, v ktorom býval.  Ľudia z Bábelu si urobili 

Sochotbenot, ľudia z Kuty si urobili Nergala, ľudia z Ematu si spravili Asimu,  Avania si urobili 

Nibchaza a Tartaka a Sefarvaimci pálili v ohni svoje deti Adramelechovi a Anamelechovi, 

bohom Sefarvaimu.  Pritom uctievali Pána a ustanovili spomedzi seba kňazov výšin, ktorí im 

konali službu v chrámoch výšin.  Uctievali aj Pána, súčasne však slúžili aj svojim bohom podľa 

zvyku národov, spomedzi ktorých ich presídlili.“  (2 Krľ 17,26-33 SSV) 
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Výsledkom bol stav, ktorý viac podporuje rozdelenie, nepriateľstvo, dokonca 

rasizmus, pohŕdanie inými národmi,… 

Vojna sa javí ako boj nielen medzi ľuďmi, ale aj medzi „našimi“ a „ich“ bohmi, kde 

tí silnejší bohovia (samozrejme, tí „naši bohovia“ – celkom ako dnes „naši hokejisti“) 

dajú svojim oddaným ctiteľom víťazstvo… nasleduje pohŕdanie menejcennými rasami 

(so slabšími, porazenými a menejcennými bohmi) – stačí príklad Rimanov (otroctvo, 

mučenie „barbarov“ pri popravách, dobyvačné vojny s tým, že oni sú bohmi predurčení 

vládnuť svetu), či Aztékov (masové obetovanie zajatcov „menejcenných národov“ v 

chrámoch), atď. 

Dva princípy, alebo Mojžišova revolúcia 

1. PRINCÍP: Jestvuje len jediný Boh, ktorý je spoločným Bohom celého ľudstva! To 

je prvá zvesť, ktorá mocne zaznieva zo Sinaja. 

Už to samo by stačilo na to – bez ohľadu na fakt, či nás miluje, alebo nenávidí, 

pozdvihuje, alebo utláča – aby sa ľudstvo zjednotilo v spoločnom údele, spoločnom 

osude a „čelení“ tomuto Bohu, nech už by bol dobrý, či naopak krutý a zlý… Ale Mojžiš 

a Písmo tu zďaleka nekončia! 

2. PRINCÍP: Boh je jediný stvoriteľ sveta a človeka! Celého sveta. každého jedného 

človeka.  

Nezdedil ľudstvo, ani svet, neboli Mu nijako vnútené – ale stvoril ich, pretože ich chcel! 

Toto má obrovské, nedozerné následky, následky, bez ktorých by moderná Západná 

civilizácia nikdy a nijako nevznikla!  

 Svet je dobrý a chcený – nie je to „zlá hmota“ antických Grékov a Rimanov...  

 Všetci ľudia sú si preto rovní, pretože sú rovnako chcení, rovnako povolaní, 

rovnako milovaní jediným spoločným Stvoriteľom! Veď ak by si Boh niekoho 

neželal, nechcel by, aby niekto žil, nestvoril by ho, neudržiaval by ho pri 

existencii. Čokoľvek existuje, existuje preto, že Boh to tak chce a miluje to, čo 

utvoril. 

 

„Všetci ľudia sú rovnako slobodní, na základe prirodzenej slobody a ako 

takí majú právo na život, kultúru a majetok. “  

(dominikán Francisco de Vitoria, c. 1512) 
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Spolu s ostatnými cirkevnými právnikmi Vitoria „hájil doktrínu, podľa 

ktorej sú všetci ľudia rovnako slobodní; na základe prirodzenej slobody 

človeka hlásali právo domorodcov na život, na kultúru a na vlastníctvo.“  

(Lewis Hanke, All Mankind Is One) 

Tento zásadný princíp k nám zaznieva aj z doby modernej: 

„Pokladáme za samozrejmé pravdy, že všetci ľudia boli stvorení ako 

seberovní, že ich Stvoriteľ obdaril určitými neodňateľnými právami, 

medzi ktoré patrí právo na život, slobodu a budovanie osobného šťastia. 

Že na zabezpečenie týchto práv si ľudia vytvárajú vlády, odvodzujúce 

svoju oprávnenú moc zo súhlasu tých, ktorým vládnu. Že kedykoľvek 

začne byť niektorá vláda týmto cieľom na prekážku, ľud má právo zmeniť 

ju alebo zrušiť a vytvoriť vládu novú, ktorá by sa zakladala na takých 

zásadách a mala právomoc upravenú takým spôsobom, ako uzná ľud za 

najvhodnejšie, aby zaručil svoju bezpečnosť a šťastie...“  

(Deklarácia nezávislosti Spojených štátov amerických zo 4. júla 1776) 

Idea jediného Boha Stvoriteľa všetkých je pevným základom, od ktorého sa odvíjajú 

morálne i právne hodnoty Západnej civilizácie. 

Od tejto reality Boha Jediného a slobodného Stvoriteľa, sa potom odvíja aj 

„domový poriadok“ nás ľudí ako „nájomníkov“ v Božom svete. 
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1. pravidlo: Neubližovať! 

1. Neubližovať nikdy nijako žiadnemu človekovi 

NEZAVRAŽDÍŠ 

Piate prikázanie Desatore znie: Nezabiješ! V presnom znení slovo znamená: 

„Nezavraždíš!“ Biblia si jasne uvedomovala dve veci: 

 V „nevykúpenom svete“ nie je možné sa občas vyhnúť zákonnej obrane – 

formou vojny, alebo aj nevyhnutnej popravy. 

 Na druhej strane vražda (zámerné chcenie niekoho zabiť) je neprípustná za 

akýchkoľvek okolností. 

Ochrana života je základnou požiadavkou akejkoľvek civilizácie. Biblia túto ochranu 

vzťahuje na všetkých – vrátane cudzincov. Súčasne podporuje ochranu ľudskej 

dôstojnosti, napríklad zákonom o povinnom prepustení otrokov počas Jubilejných rokov 

a pod. 

Boží Zákon tak jasne a striktne odmieta: vraždu – chcené zabitie iného človeka. 

Súčasne rieši aj otázku neúmyselného zabitia; potrat – pretože je tiež celkom obyčajnou 

vraždou nenarodeného dieťaťa; ublíženie na zdraví – je v podstate podobným činom, 

ako vražda; ľudské obete – čím sa Izrael líšil od väčšiny náboženstiev vo svojom okolí a 

nielen tam. 

 KKC 2258 „Ľudský život je posvätný, pretože už od svojho začiatku vyžaduje stvoriteľské 

pôsobenie Boha a navždy zostáva v osobitnom vzťahu k Stvoriteľovi, svojmu jedinému cieľu. 

Jedine Boh je Pánom života od jeho začiatku až do jeho konca: nikto a za nijakých okolností si 

nemôže nárokovať právo priamo zničiť nevinnú ľudskú bytosť.“ 

 KKC 2261 Sväté písmo spresňuje zákaz piateho prikázania: „Nezabiješ nevinného ani 

spravodlivého“ (Ex 23, 7). Úmyselná vražda nevinného závažne protirečí dôstojnosti ľudskej 

bytosti, „zlatému pravidlu“ a svätosti Stvoriteľa. Zákon, ktorý takúto vraždu zakazuje, má 

všeobecnú platnosť: zaväzuje všetkých a každého, vždy a všade. 

 KKC 2268 Piate prikázanie zakazuje ako ťažko hriešnu priamu a úmyselnú vraždu. 

 KKC 2268 Vražda novonarodeného dieťaťa, bratovražda, vražda rodiča, manžela alebo 

manželky sú osobitne ťažké zločiny, pretože trhajú prirodzené zväzky. Eugenické dôvody alebo 

dôvody verejnej hygieny nemôžu ospravedlniť nijakú vraždu, ani keby ju prikazovala verejná 

moc. 
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 KKC 2269 Piate prikázanie zakazuje robiť niečo s úmyslom nepriamo spôsobiť smrť nejakej 

osoby. Morálny zákon zakazuje vystaviť niekoho bez závažného dôvodu nebezpečenstvu smrti, 

ako aj odmietnuť pomoc osobe, ktorá je v nebezpečenstve. 

Často diskutovaná je otázka trestu smrti. Trest smrti nie je trestom v pravom zmysle 

slova – neprináša totiž dosť dobre možnosť nápravy popravovaného zločinca.  

KKC 2266 Právoplatná verejná moc má právo a povinnosť uložiť tresty primerané závažnosti 

zločinu. Trest má predovšetkým za cieľ napraviť neporiadok spôsobený previnením. Keď ho 

vinník prijme dobrovoľne, trest nadobúda hodnotu odpykania. Okrem obrany verejného 

poriadku a ochrany bezpečnosti osôb má trest aj liečebný cieľ; nakoľko je možné, má prispieť k 

náprave vinníka. 

Skôr je formou obrany spoločnosti voči človekovi, ktorý predstavuje neúnosnú hrozbu, 

ktorej nie je možné čeliť inak, ako popravou daného človeka. Je to teda skôr akt vojny a 

obrany, než trest vo vlastnom zmysle slova. 

KKC 2267 Za predpokladu, že sa plne zistila totožnosť a zodpovednosť vinníka, tradičné učenie 

Cirkvi nevylučuje použitie trestu smrti, ak by bol jedinou možnou cestou na účinnú obranu 

ľudských životov pred nespravodlivým útočníkom. Ak však na obranu a na ochranu bezpečnosti 

osôb pred útočníkom stačia nekrvavé prostriedky, verejná moc má použiť iba tie… 

INÉ FORMY UBLÍŽENIA ČLOVEKOVI 

Ublíženie na zdraví a na slobode človeka: 

KKC 2297 Únosy a odvedenie rukojemníkov šíria teror a hrozbami robia neprípustný nátlak na 

obete. Sú morálne nedovolené. Terorizmus sa bez rozdielu vyhráža, zraňuje a zabíja; závažne 

odporuje spravodlivosti a láske. Mučenie, pri ktorom sa používa telesné alebo morálne násilie, 

aby sa vynútilo priznanie, aby sa potrestali vinníci, zastrašili protivníci alebo ukojila nenávisť, je 

v rozpore s úctou k ľudskej osobe a k ľudskej dôstojnosti. Priamo chcené amputácie, mrzačenia 

alebo sterilizácie nevinných osôb, ak nejde o lekárske indikácie prísne terapeutickej povahy, sú v 

rozpore s morálnym zákonom. 

Existujú ale aj skutky, ktoré človekovi fyzicky neubližujú, ale predsa sú ublížením. 

Naráža na ne Ježiš vo svojej Reči na Hore: „Počuli ste, že otcom bolo povedané: 

“Nezabiješ!” Kto by teda zabil, pôjde pred súd.  No ja vám hovorím: Pred súd pôjde 

každý, kto sa na svojho brata hnevá. Kto svojmu bratovi povie: “Hlupák,” pôjde pred 

veľradu. A kto mu povie: “Ty bohapustý blázon,” pôjde do pekelného ohňa.“ (Mt 5,21-22 

SSV) 

Nezabiješ „dušu“ blížneho svojho! 

KKC 2284 Pohoršenie je postoj alebo správanie, ktoré privádza druhého k páchaniu zla. Kto 

pohoršuje, stáva sa pokušiteľom svojho blížneho. Spôsobuje škodu čnosti a počestnosti; môže 
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strhnúť svojho blížneho do duchovnej smrti. Pohoršenie je ťažkým previnením, keď niekto svojím 

konaním alebo zanedbaním vedome a dobrovoľne privádza druhého k ťažkému prehrešeniu. 

KKC 2287 Kto používa moc, ktorou disponuje, takým spôsobom, že podnecuje k páchaniu zla, 

previňuje sa pohoršením a je zodpovedný za zlo, ktoré priamo alebo nepriamo podporoval. 

KKC 2285 Pohoršenie nadobúda osobitnú závažnosť vzhľadom na autoritu tých, ktorí ho 

dávajú, alebo na slabosť tých, ktorí mu podliehajú. … pohoršenie je závažné, keď ho dávajú tí, 

ktorí od prírody alebo na základe poslania majú povinnosť učiť a vychovávať iných. 

KKC 2480 Treba zavrhnúť každé slovo alebo správanie, ktoré lichotením, pochlebovaním alebo 

povoľnosťou povzbudzuje a utvrdzuje druhého v jeho zlých skutkoch a v jeho skazenom správaní. 

Pochlebovanie je ťažkým previnením, ak sa človek stáva spoluvinníkom nerestí alebo ťažkých 

hriechov. Túžba preukázať službu alebo priateľstvo neospravedlňujú dvojakosť v reči. 

Pochlebovanie je všedným hriechom, keď vychádza iba z túžby byť príjemným, vyhnúť sa 

nejakému zlu, uspokojiť nejakú potrebu alebo dosiahnuť oprávnené výhody. 

Nezabiješ dôstojnosť blížneho svojho! 

KKC 2299 Umierajúcim treba venovať pozornosť a starostlivosť, aby sa im pomohlo prežiť 

posledné chvíle dôstojne a v pokoji. Ich príbuzní im majú pomáhať modlitbou. Majú sa postarať, 

aby chorí prijali vo vhodnom čase sviatosti, ktoré pripravujú na stretnutie so živým Bohom. 

KKC 2477 Rešpektovanie dobrého mena osôb zakazuje každý postoj a každé slovo, ktoré im 

môže zapríčiniť nespravodlivú škodu. Previňuje sa: nerozvážnym posudzovaním, kto hoci aj 

mlčky bez dostatočného podkladu pripúšťa ako pravdivú nejakú morálnu chybu blížneho; 

ohováraním, kto bez objektívne platného dôvodu odhaľuje chyby a previnenia blížneho osobám, 

ktoré o nich nevedia; osočovaním, kto tvrdeniami, ktoré sú v rozpore s pravdou, poškodzuje 

dobré meno druhých a dáva príležitosť k mylným úsudkom o nich. 

KKC 2478 Aby sa vyhlo nerozvážnemu posudzovaniu, každý sa má usilovať, pokiaľ je to možné, 

vysvetľovať si v priaznivom zmysle myšlienky, slová a skutky svojho blížneho. 

KKC 2479 Ohováranie a osočovanie ničia dobré meno a česť blížneho. Česť je totiž spoločenské 

svedectvo o ľudskej dôstojnosti a každý má prirodzené právo na česť svojho mena, na svoju 

dobrú povesť a na úctu. Preto ohováranie a osočovanie narúša čnosť spravodlivosti a lásky. 

Ani sebe neublíž! 

KKC 2288 Život a telesné zdravie sú vzácne dary, ktoré nám Boh zveril. Máme sa o ne rozumne 

starať a brať pritom do úvahy potreby iných a spoločné dobro. 

KKC 2289 Morálka síce nabáda k rešpektovaniu telesného života, ale nerobí z neho absolútnu 

hodnotu. Stavia sa proti novopohanskej mentalite, ktorá sa snaží rozvíjať kult tela, všetko mu 

obetovať, zbožňovať telesnú dokonalosť a športový úspech. 

KKC 2290 Čnosť miernosti robí človeka schopným vyhýbať sa každému prekročeniu miery, 

nemiernemu užívaniu jedla, alkoholu, tabaku a liekov. Tí, čo v stave opitosti alebo prepiatou 
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záľubou v rýchlosti ohrozujú na cestách, na mori alebo vo vzduchu bezpečnosť iných i svoju 

vlastnú, sa ťažko previňujú. 

OTÁZKA ZÁKONITEJ OBRANY 

KKC 2264 Láska k sebe samému je základným princípom morálnosti . Je teda oprávnené 

presadzovať rešpektovanie vlastného práva na život. Kto bráni svoj život, nie je vinný z vraždy, 

hoci je nútený zasadiť útočníkovi smrteľný úder. 

KKC 2263 Oprávnená obrana osôb a spoločností nie je výnimkou zo zákazu zabitia nevinného, 

ktoré je úmyselnou vraždou. „Z konania... toho, kto bráni seba samého, môže vzniknúť dvojaký 

následok: jedným je zachovanie vlastného života, druhým zabitie útočníka.“ „Nič neprekáža 

tomu, aby jeden čin mal dva následky, z ktorých iba jeden je úmyselný, kým druhý je mimo 

úmyslu.“ 

KKC 2264 A nie je potrebné na spásu, aby sa človek zriekol umiernenej obrany preto, aby sa 

vyhol zabitiu druhého; lebo človek je povinný viac sa starať o svoj život ako o cudzí. 

Inými slovami, rozdiel medzi vraždou a zabitím v sebaobrane je ten, že v prípade 

vraždy je zabitie chcené, v prípade sebaobrany je človek k obrane donútený a 

zabitie je nechcený (ale naozaj nechcený!) efekt sebaobrany, ktorému sa brániaca 

strana v tomto smere do poslednej chvíle usilovala vyhnúť a ktorého maximálne ľutuje. 

Preto súčasne platí nasledovné: 

KKC 2264 Ak niekto pri obrane svojho života používa väčšie násilie, ako je potrebné, je to 

nedovolené. Ak však umiernene odráža násilie, obrana je dovolená... 

Obrana môže byť nielen právom, ale aj povinnosťou. Bez spravodlivej sebaobrany 

nemôže vo svete, poznačenom hriechom, jestvovať žiadna spoločnosť. Preto je 

obrana seba nielen právom, ale aj povinnosťou: 

KKC 2265 Oprávnená obrana môže byť nielen právom, ale aj vážnou povinnosťou pre toho, kto 

je zodpovedný za život iných. Obrana spoločného dobra vyžaduje zneškodnenie nespravodlivého 

útočníka. Z toho dôvodu majú právoplatní predstavitelia moci právo použiť zbrane, aby odrazili 

útočníkov na občiansku spoločnosť, ktorá je zverená ich zodpovednosti. 

V každom prípade ale sebaobrana musí rešpektovať nasledovné pravidlá, zhrnuté v 

zásade tzv. spravodlivej vojny: 

KKC 2309 Dôsledne treba vziať do úvahy podmienky oprávnenej obrany vojenskou silou. Takéto 

rozhodnutie pre svoju závažnosť podlieha prísnym podmienkam morálnej oprávnenosti. 

Vyžaduje sa, a to súčasne: aby škoda spôsobená útočníkom národu alebo spoločenstvu národov 

bola trvalá, ťažká a istá; aby sa všetky ostatné prostriedky, ako tomu urobiť koniec, ukázali 

nepoužiteľné alebo neúčinné; aby sa vyskytli spolu seriózne podmienky na úspech; aby použitie 

zbraní nemalo za následok väčšie zlá a neporiadky, ako je zlo, ktoré sa má odstrániť. Pri 

hodnotení tejto podmienky veľmi zaváži sila moderných prostriedkov ničenia. Toto sú tradičné 
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prvky, ktoré sa uvádzajú v učení o takzvanej „spravodlivej vojne“. Hodnotenie týchto podmienok 

morálnej oprávnenosti patrí rozvážnemu úsudku tých, ktorí majú zodpovednosť za spoločné 

dobro. 

Sebaobrana človeka v tmavej uličke, alebo spor a hádka na pracovisku, či v škole – to 

všetko je vo svojej podstate vojna, akurát že nie medzi národmi, ale dvoma či 

niekoľkými ľuďmi. Pravidlá pre podobný konflikt sú teda obdobné – aj tu totiž 

dochádza k ublíženiu, ktoré v nijakom dôvode nesmie byť bezdôvodné… 

EŠTE JEDEN PRINCÍP NA LEPŠIE POCHOPENIE… 

Rôzni nepriatelia kresťanstva často poukazujú na to, že napríklad Potopou sa vlastne Boh 

prezentoval ako obludný masový vrah a že veriť v takéhoto obludného masovo 

vraždiaceho Boha je zvrátenosťou. 

V sekulárnom (resp. ateistickom) prostredí zabitie = koniec existencie človeka. Zabitím sa 

život človeka končí – končí akákoľvek jeho nádej, končia všetky jeho plány, jeho túžby, viac 

preň nejestvuje žiadna budúcnosť, okamihom zabitia človek definitívne zaniká, prestáva 

jestvovať. 

V tomto zmysle zabitie ani smrť v Biblii ako takej a ani v kresťanstve nejestvuje. Fyzickou 

smrťou – a je jedno, či je prirodzená, alebo násilná – osud, ani život človeka nijako nekončí, len 

sa mení jeho forma. Ak chápeme Nebo ako splnenie túžby Božích ľudí po večnom a dokonalom 

živote s Bohom… … a Peklo ako (bolestné) splnenie podobnej túžby bezbožných ľudí mať už 

raz a navždy pokoj od Boha a žiť si navždy a nerušene vo svojom hriechu,… tak potom smrť 

nielen že nie je koncom existencie človeka, ale nie je ani koncom jeho túžob, skôr ich naplnením 

– či už k jeho konečnej radosti, alebo bolesti… 

Ak je to tak – prečo je potom vražda odsúdená ako zlo? Prečo je človeku zakázané 

zavraždiť iného človeka? 

Predstavme si náš svet ako divadelnú scénu: život tu na zemi je ako vystupovanie na scéne. 

SMRŤ je potom niečo podobné, ako keď režisér odvolá herca zo scény do zákulisia. Má režisér 

právo odvolať herca zo scény? Ak to urobí, je to zločin? Má iný herec právo vyhnať svojvoľne 

iného herca zo scény? Ak to urobí, je to v poriadku? 

 Boh je vzhľadom na nás v postavení režiséra a my „hráme“ v Jeho hre. Je 

iste plne v kompetencii Boha určiť kedy, kto a ako scénu a „hru“ opustí – čiže 

povedané pozemsky: „zomrie“. Neprestáva tým ale existovať, ani sa jeho osud 

nekončí – len skončila jeho „rola“ v príbehu a nastáva čas „výplaty“ a jej 

užívania si na „dôchodku“ v Nebi, alebo v Pekle, podľa toho, čo si dotyčný 

človek slobodne vybral. Ak vezmeme do úvahy, že Boh v tomto vždy koná tak, 

aby to bolo na maximálny osoh jednotlivca i celého ľudstva, môžeme sa s 

dôverou spoľahnúť na to, že ono „kto, ako a kedy“ bude mať vždy svoj 
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zmysel… Preto Boh v žiadnom prípade nie je (vo svetskom zmysle tohto slova) 

žiaden „masový vrah“. 

 Človek je v situácii herca v hre, ktorá nie je jeho. Hrá v nej spolu s inými 

„hercami“ (= ľuďmi) a v tomto sú si navzájom všetci „herci“ rovní. Zabiť iného 

človeka síce neznamená zničiť jeho existenciu, ani jeho osud (ale môže ho to 

ohroziť a tento jeho ďalší osud veľmi neblaho, až tragicky ovplyvniť!) – je to 

ale obdobný akt, ako keby počas divadelnej hry jeden herec vyhodil zo scény 

iného herca. Je to niečo, na čo nemáme žiadne právo. Z tohto dôvodu je vražda 

človeka človekom vždy zločin! 

Obdobne to môžeme vztiahnuť na všetky formy ubližovania ako „nekorektnej hry v 

Božej hre“ nášho života a sveta, nielen na akt vraždy. 

 

Kým pôjdeš ďalej… 

UČIŤ SA Odpovedz na otázky: 

 Prečo ja zavraždenie človeka zlé? 

 Aký je rozdiel medzi zabitím a zavraždením? 

 Ako je to so sebaobranou? Aké všeobecné zásady ponúka 
koncept „spravodlivej vojny“? 

 Ako inak môžem inému človekovi ubližovať? 

Tieto otázky – a všetko ostatné, čo je potrebné – preber so 
svojim tútorom! 

HODNOTIŤ  Ako si na tom v tejto oblasti? 

 Hlavne v ubližovaní formou ponižovania, posmievania, 
robenia si vtipov z iného, ohovárania, osočovania, 
nadávania, zhadzovania,…? 

 Máš s niekým nejaký konflikt? Ako by si ho riešil podľa 
zásady „spravodlivej vojny“? 

 Ako si na tom s neubližovaním sebe – zdravý životný štýl, 
zdravá strava, primerané cvičenie, alebo iná fyzická 
námaha…? 

Výsledky zhrň spolu so svojim tútorom! 

RIEŠIŤ  Čo konkrétne zmeníš na svojom prístupe k ľuďom okolo 
seba, aby si im neubližoval? Preber tieto veci tiež so svojim 
tútorom! 

KONAŤ  Jeden týždeň si daj záležať na tom, aby si to čo najlepšie 
uviedol do praxe! 

VYVODIŤ ZÁVER  Spoločne s tútorom vyhodnoť, ako sa Ti to podarilo. 

 Ak si narazil na nejaké problémy, analyzuj ich príčinu s 
použitím techniky 5Prečo (porov. odborka Kľúčové 
kompetencie v prílohe). 

 Na základe toho prijmi  konkrétne a trvalé závery do svojho 
ďalšieho života. 

 

Splnené dňa: ___________, podpis tútora: ________________________________ 
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2. Neubližovať rodine! 

PREČO JE RODINA DÔLEŽITÁ? 

 Na rozdiel od mnohých ostatných živočíchov ľudské dieťa sa rodí úplne neschopné 

samostatného života a trvá mu celé roky, kým sa stane schopným prežiť samo, bez podpory 

rodičov. Ak by ho v tomto čase rodičia opustili, zahynulo by. 

 Človek je viac, než len živočích. Pre plný život mu nestačia iba pudy a inštinkty, či základné 

emócie. Potrebuje dosiahnuť omnoho vyšší stupeň duševnej zrelosti, aby tak mohol prežiť 

opravdivo ľudský život. Výsledkom je, že dieťa potrebuje rádovo 10 až 20 rokov trvajúcu 

výchovu, kým sa tieto schopnosti rozvinú natoľko, aby dieťa bolo dostatočne zrelé pokračovať v 

tomto sebazdokonaľovaní už samo. Bez rodiny je to veľmi ťažko až vôbec dosiahnuteľné. 

 Človek je nakoniec stvorený, aby vstúpil do spoločenstva s Bohom a prijal tak účasť na Božom 

živote v spoločenstve s Bohom. A k tomu je takisto kľúčový vplyv rodičov, ktorí sú akoby 

„prvým bohom dieťaťa“ a bránou ku vzťahu k Bohu. „Nábožensko-psychologické výskumy 

poukazujú na to, že predstava o Bohu vzniká už v prvých rokoch života a je ovplyvňovaná 

spoločensko-kultúrnym prostredím. Dieťa vo svojej predstave o Bohu nadväzuje na celkom 

konkrétne skúsenosti so svojim prostredím, tzn. s primárnymi osobami, ku ktorým má vzťah. Otec 

a matka majú tak podstatný podiel na vzniku rannej detskej predstavy o Bohu“ (Karl 

Frielingsdorf, psychológ, teológ). Dobrá a fungujúca rodina je vynikajúcou štartovacou pozíciou 

pre život s Bohom a zbožštenie sa v Bohu 

 Zo spoločenského hľadiska jednotlivec nie je schopný prežitia: bez rodiny sa nemá kde a komu 

narodiť  – a ak by aj osamotený prežil, nemá ako splodiť potomstvo a teda jeho smrťou všetko 

skončí… Základnou bunkou ľudstva je rodina. Dokáže sama osebe prežiť, reprodukovať sa a 

teda aj trvalo zachovávať život, ale aj kultúru, poznatky,… Čokoľvek nadto je príjemný bonus, 

výhoda – ale nie nevyhnutnosť. Aj bez akejkoľvek nadstavby civilizácie dokáže ľudský rod žiť a 

prežiť, pokiaľ žije a prežije rodina! 

Takže neprekvapuje, keď z rôznych strán počujeme: 

„Z vlastnej skúsenosti viem, že pozitívna hodnota šťastnej rodiny je jedným z faktorov 

ľudskej existencie, ktorý sa nezmenil. Najbližšia rodina, pozostávajúca zo starých 

rodičov, rodičov a detí, spolu s ich širším príbuzenstvom, je stále jadrom 

prekvitajúcej spoločnosti.“ 

(Alžbeta II. britská kráľovná) 

„Nikto nič lepšie ako rodinu nevymyslel.“ 

(Oľga Nemcová, sociologička) 

„Hovoríme, že dobrú nehnuteľnosť identifikujú tri veci: „lokalita, lokalita, lokalita.“ 

Teraz povieme, že mierou skutočne požehnanej budúcnosti pre kultúru je: rodina, 

rodina, rodina.“ 

(porov. Mary Eberstadtová, Ethics and Public Policy Center) 

„V souvislosti se ztrátou tempa našeho ekonomického rozvoje se správně připomíná, 

že jeho kořeny vězí v obecnějších dysfunkcích celého společenského systému, včetně 
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krize zásadní instituce naší civilizace, kterou je rodina. Může mít ale tato krize 

skutečně nějaké dopady na ekonomické zdraví společnosti? Může. Možná více a 

bezprostředněji, než si často uvědomujeme.“ 

(Ladislav Jakl, bývalý tajemník exprezidenta Václava Klause) 

„Z dlhodobého hľadiska nemá šancu prežiť režim, ktorý by sa systematicky snažil 

ničiť tradičnú kapitalistickú rodinu.“ 

(Tomáš Krištofóry, ekonóm) 

AKO TO VIDÍ PÍSMO 

Dnešné hrozby – napríklad pokusy o rôzne redefinície rodiny a manželstva, či pokusy 

nahrádzať rodinu štátom a sociálnou starostlivosťou – vo svete starozákonného človeka 

neexistovali. Preto sa ani podobnými bláznivinami ani nezaoberá.  

Rodine sa venujú (okrem iných noriem) hneď tri príkazy Desatora: Cti svojho otca a 

svoju matku, aby si dlho žil na zemi, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh; Nescudzoložíš; 

Nepožiadaš manželku svojho blížneho. Tieto príkazy odrážajú tri veci: 

 zachováš stabilitu a funkčnosť rodiny – pojem „ctiť rodičov“ v sebe obsahoval 

silný motív materiálneho postarania sa o nich až do ich smrti, neopustenia ich 

(pretože predstava, že by rodič opustil dieťa, bola v danej dobe rovnako 

nemysliteľná ako Marťania, Písmo sa tejto možnosti nevenuje, bolo predsa 

samozrejmé, že rodič sa stará o deti a starostlivo ich vychováva); 

 nebudeš ničiť vlastné manželstvo tým, že by si podvádzal svojho manžela, či 

manželku; 

 a nebudeš nijako ohrozovať ani cudzie manželstvo tým, že by si si chcel 

akokoľvek „pretiahnuť“ manželku (analogicky dnes aj manžela) svojho blížneho. 

ČNOSŤ ČISTOTY, ALEBO O OVLÁDNUTÍ SEXU 

KKC 2339 Čistota predpokladá naučiť sa sebaovládaniu, ktoré je výchovou k ľudskej slobode. 

Alternatíva je zrejmá: alebo človek ovláda svoje vášne a nadobudne pokoj, alebo sa nechá nimi 

zotročiť a stane sa nešťastným. „Dôstojnosť človeka si... vyžaduje, aby konal podľa vedomej a 

slobodnej voľby, čiže pohýnaný a vedený osobným presvedčením, a nie pod vplyvom slepého 

vnútorného popudu alebo z čisto vonkajšieho donútenia. Túto dôstojnosť človek nadobúda vtedy, 

keď sa oslobodí od akéhokoľvek zajatia vášní a ide za svojím cieľom slobodnou voľbou dobra, 

pričom si účinne a vynachádzavým úsilím zaobstaráva vhodné prostriedky.“  

KKC 2348 Každý pokrstený je povolaný k čistote. Kresťan si obliekol Krista vzor každej čistoty. 

Všetci veriaci v Krista sú povolaní, aby viedli čistý život podľa svojho osobitného životného 

stavu. Pri krste sa kresťan zaviazal, že bude žiť svoj citový život v čistote. 
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KKC 2349 „Vieme, že čnosť čistoty má tri formy: jednu manželskú, druhú vdovskú a tretiu 

panenskú. Nevychvaľujeme totiž jednu tak, aby sme vylučovali ostatné... V tomto je disciplína 

Cirkvi bohatá.“ (sv. Augustín) 

Nie je to bez námahy a bez tréningu sebaovládania, aby tak nie sex a jeho rozkoš 

ovládali mňa, ale ja bol pánom „vo svojom dome“, čiže vo svojom tele: 

KKC 2340 Kto chce zostať verný svojim krstným sľubom a odolávať pokušeniam, má si dať 

záležať, aby používal na to prostriedky, ako je sebapoznanie, praktizovanie askézy prispôsobenej 

situáciám, v ktorých sa nachádza, poslušnosť Božím prikázaniam, praktizovanie morálnych 

čností a vernosť modlitbe. 

KKC 2342 Sebaovládanie je dlhotrvajúca snaha. Nemožno ho nikdy pokladať za dosiahnuté raz 

navždy. Predpokladá úsilie začínať vždy znova vo všetkých obdobiach života. Vyžadované úsilie 

môže byť intenzívnejšie v určitých obdobiach, napríklad keď sa formuje osobnosť, v detstve a 

počas dospievania. 

Je toto ovládanie dôležité? 

Odpoveď nám dáva v úplne svetskej rovine Napoleon Hill, keď vo svojich radách ako 

byť bohatým a úspešným svetským človekom hovorí:  

„Pohlavná žiadostivosť je najmocnejšou ľudskou túžbou. Ľudia, hnaní touto túžbou, prejavujú 

intenzívnu obrazotvornosť, silu vôle, vytrvalosť a tvorivú schopnosť inokedy u nich 

nepredstaviteľnú. … Ak je spútaná a odvedená iným smerom, zachováva si táto motivačná sila 

všetky svoje schopnosti … ktoré môžeme využiť ako mocných tvorivých síl v literatúre, umení či v 

akejkoľvek inej profesii či povolaní, samozrejme vrátane hromadenia bohatstva.“  

Podobné rady nájdeme aj inde, napríklad: „Jedným z krokov k úspechu je sexuálna transmutácia. 

Aj napriek tomu, že vyznie veľmi zložito, je veľmi jednoduchá. Spočíta v prepnutí mysle z 

myšlienok na telesné uspokojenie na myšlienky vyššieho charakteru. Využitie sily vôle na 

presmerovanie sexuálnej energie niekam inam než len do postele je  veľmi dôležité pre 

dosiahnutie úspechu.“ (magazinzdravie.sk) 

Platí to aj o spoločnosti ako takej:  

„Britský antropológ Joseph Daniel Unwin… došiel k záverom…: 1.) Kultúry, vyznávajúce ideál 

voľnej lásky a ponechávajúce svojim členom sexuálnu slobodu, ustrnuli vo svojom vývoji na 

úrovni kmeňových spoločenstiev a ďalej sa nerozvíjajú. 2.) Kultúry, ktorých spoločenské normy 

uzatvárajú sexualitu do mantinelov monogamného manželstva, akoby vytvárali „expanzívnu 

energiu“, prispievajúcu k vzniku, rastu a pretrvaniu civilizácie. Takéto spoločnosti zrazu 

začínajú budovať veľké náboženské i svetské stavby, vytvárajú prepracované myšlienkové 

systémy, uskutočňujú nové objavy a expandujú kultúrne, ekonomicky i vojensky“ (aktuality.sk).  

Moderná antropológia dokonca predpokladá, že tým kľúčovým okamihom, ktorý 

spôsobil začiatok „premeny opice na človeka“ bolo práve monogamné manželstvo (jeden 

muž, jedna žena) a následne vznik rodiny a spoločenstva rodín – klanu. 
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KEĎ ČLOVEK PRESTANE BYŤ PÁNOM VO SVOJOM DOME… 

KKC 2351 Chlipnosť (luxuria) je nezriadená túžba po pohlavnej rozkoši alebo nezriadený 

pôžitok z nej. Pohlavná rozkoš je morálne nezriadená, ak sa vyhľadáva pre ňu samu, oddelene 

od jej cieľov plodenia a spojenia, ktoré sú vlastné manželskej láske. 

Katechizmus potom vymenováva veci, ktoré takejto nezriadenosti slúžia: 

 onania, čiže masturbácia – snaha čisto o rozkoš ako o cieľ (KKC 2351) 

 cudzoložstvo – „telesné spojenie slobodného muža so slobodnou ženou mimo manželstva“ – 

snaha o rozkoš sexu ako cieľ a to bez lásky, záväzkov, zodpovednosti,… (KKC 2353) 

 pornografia – „uráža čistotu, lebo znetvoruje manželský úkon, ktorý je vzájomným intímnym 

darovaním manželov. Ťažko uráža dôstojnosť tých, ktorí sa jej venujú … Jedných i druhých 

ponára do ilúzie neskutočného sveta.“ (KKC 2354) 

 prostitúcia – „uráža dôstojnosť osoby, ktorá sa prostituuje, čím sa znižuje na predmet pohlavnej 

rozkoše, ktorú poskytuje. Ten, kto platí, ťažko hreší proti sebe samému: porušuje čistotu, ku 

ktorej ho zaväzuje jeho krst“ (KKC 2355) 

 znásilnenie – „Je proti spravodlivosti a láske. Znásilnenie závažne porušuje právo každého 

človeka na úctu, na slobodu a na fyzickú a morálnu neporušiteľnosť. Spôsobuje ťažkú škodu“ 

(KKC 2356) 

 antikoncepcia – „už nejde o úplné darovanie sa druhému“, len o rozkoš (KKC 2370) 

 potrat – zavraždenie počatého dieťaťa – pretože chcená bola rozkoš, nie dieťa (KKC 2271) 

 

Kým pôjdeš ďalej… 

UČIŤ SA Odpovedz na otázky: 

 Prečo na rodine tak veľmi záleží? 

 Akú funkciu spĺňa rodina v živote jednotlivca i spoločnosti? 

 Ako sa správať k rodine podľa Písma? 

 Aký postoj by Písmo zaujalo voči moderným ohrozeniam 
rodiny, ak by jestvovali už v tej dávnej dobe? 

 Ako s tým súvisí čnosť čistoty a čo je jej podstatou? Prečo na 
nej záleží? 

Tieto otázky – a všetko ostatné, čo je potrebné – preber so 
svojim tútorom! 

HODNOTIŤ  Aký vplyv máš na svoju vlastnú rodinu? Upevňuješ ju svojim 
konaním a správaním sa? Alebo skôr naopak? 

 Ako vyzerá Tvoj vzťah so súrodencami? Voči rodičom? Ak nie 
je ideálny – v čom je príčina? Nakoľko je táto príčina na 
Tvojej strane? Čo môžeš priamo zmeniť? Čo ovplyvniť – ako? 
A čo len využiť – ako? 

 Si „pánom vo svojom dome“, vo svojom tele? Čo môžeš 
podniknúť pre to, aby si sa stal majstrom transformácie 
sexuálnej energie? 

Výsledky primerane zhrň spolu so svojim tútorom tútorom 
(alebo, ak by to bol problém, môžeš využiť aj inú osobu, 
napríklad vhodného spovedníka)! 

RIEŠIŤ  Čo zmeníš vo svojom konaní a postojoch v rámci svojej 
rodiny? 
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 Čo urobíš na poli čnosti čistoty? 

KONAŤ  Jeden týždeň si daj záležať na tom, aby si to čo najlepšie 
uviedol do praxe! 

VYVODIŤ ZÁVER  Spoločne s tútorom (alebo, ak by to bol problém, môžeš 
využiť aj inú osobu, napríklad vhodného spovedníka) 
vyhodnoť, ako sa Ti to podarilo. 

 Ak si narazil na nejaké problémy, analyzuj ich príčinu s 
použitím techniky 5Prečo (porov. odborka Kľúčové 
kompetencie v prílohe). 

 Na základe toho prijmi  konkrétne a trvalé závery do svojho 
ďalšieho života. 

 

Splnené dňa: ___________, podpis tútora: ________________________________ 

3. Neubližovať majetku 

PREČO NA MAJETKU A VLASTNÍCTVE ZÁLEŽÍ? 

„Používanie slobody človekom je jeho základným právom založeným na ľudskej 

dôstojnosti. Sloboda človeka môže byť obmedzená len vtedy, keď svojím rozhodnutím 

obmedzuje slobodu druhých.“ 

(YOUCAT 289) 

 „Zakladatelia USA vychádzali z toho, že je to práve vlastníctvo, ktoré umožňuje 

jednotlivcom aj organizáciám vykonávať ich ďalšie  práva a využívať slobodu, ktorú 

majetok umožňuje. Vlastníctvo majetku bolo … sudcami pôvodného Najvyššieho 

súdu USA stotožnené so zachovaním politických slobôd.“ 

(JUDr. Klára Veselá Samková, advokátka) 

 „1. Každý má právo vlastniť majetok ako sám, tak spolu s inými. 2. Nikto nesmie byť 

svojvoľne zbavený svojho majetku.“  

(článok 17 Všeobecnej deklarácie ľudských práv, schválený OSN dňa 10. 12. 1948) 

„Byť slobodný znamená vlastniť seba samého“ 

(Dominique Lacordaire, 1802-1861, dominikánsky kazateľ) 

Bez „vlastnenia seba samého“ nemôžem žiť svoj vlastný život, sledovať svoje šťastie a 

naplnenie, nemôžem vytvárať vzťahy, ani milovať (pretože dať sa niekomu k dispozícii 

vo vzťahu, či darovať sa niekomu v láske vyžaduje, aby som najprv vlastnil samého seba 

a mohol tak so sebou opravdivo nakladať). Právo vlastniť seba a následne rozhodovať 

o sebe a teda byť slobodnou a rešpektovanou osobou je tak nepochybne prvým a 

najzákladnejším ľudským právom. 
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Človek však toto „vlastnenie seba“ nemôže žiť vo vzduchoprázdne. K svojmu životu 

potrebuje nevyhnutne jedlo a pitie, nejaké bývanie, kde je sucho a teplo, oblečenie, 

následne teda aj niečo, čo mu tieto veci zabezpečí: obživu a s ňou súvisiace veci (farmár 

pole a pluh,… remeselník dielňu a náradie,… bojovník svoju výzbroj… atď.). 

Ak nemôže človek tieto veci vlastniť a slobodne s nimi narábať, stáva sa 

neslobodným a závislým na tom, kto ich vlastní a „požičiava“ mu ich. Dobre to môžeme 

vidieť na nasledovnom príklade: 

„Colorado 5. júna 2014 (TK KBS): Komisia pre občianske práva v americkom štáte Colorado 

rozhodla, že Jack Philips, kresťan, ktorý vlastní cukráreň na predmestí Denveru, je vinný z 

diskriminácie, pretože odmietol upiecť koláče na sobáš homosexuálneho páru. V dôsledku tohto 

rozhodnutia bude Phillips teraz musieť “predkladať počas obdobia dvoch rokov každé tri 

mesiace správu o tom, ako pokročil v zmene svojich diskriminačných praktík, ako upravil 

pravidlá svojej spoločnosti a ako prispôsobil zácvik zamestnancov,” informovali noviny Denver 

Post. “Phillips musí tiež zaznamenať mená všetkých klientov, ktorých odmietol.”  “Život nie je 

vždy fér,” povedal Phillips v reakcii na dané rozhodnutie. “Budem si stáť za svojím 

presvedčením, kým mi cukráreň nezatvoria.” 

Násilný zásah vládnej moci do vlastníctva človeka zbavuje tohto človeka slobody, 

prinajmenšom mu ju veľmi radikálne obmedzuje a je tak formou skutočného nátlaku. 

Dejiny ukázali, že v realite „nevykúpeného sveta“ je súkromné vlastníctvo základom 

prosperity a riadneho fungovania štátu i slobody jeho obyvateľov. Režimy, ktoré sa 

usilovali o opak, či už plošne (marxizmus), alebo voči časti obyvateľstva (nacizmus) boli 

bez výnimky diktátorské – a nakoniec aj nefungujúce. Bez úcty a rešpektovania majetku 

a bez férovosti v tejto oblasti nemôže ani ekonomika fungovať tak, ako by mala a 

zabezpečiť tak blahobyt pre spoločnosť. 

AKO TO VÍDI STARÝ ZÁKON 

Majetku a vlastníctvu sa venujú zhruba dve z prikázaní Desatora: Nepokradneš! a 

Nepožiadaš dom svojho blížneho, …  ani jeho sluhu, ani jeho slúžku, ani vola, ani osla, 

ani nič, čo je tvojho blížneho! Čiže: 

 nezmocníš sa cudzieho majetku ani krádežou, 

 ale ani žiadnou inou cestou, aj keby bola právne v poriadku. 

Právo vlastniť a užívať slobodne svoj majetok je pre Bibliu veľmi dôležité a to vo 

všetkých možných formách. Zvláštne normy zabezpečovali, aby žiadna rodina nemohla 

navždy prísť o dedičný majetok, ktorý sa raz za 50 rokov, počas Jubilejného roku, musel 

vrátiť späť dedičným majiteľom. Starý Zákon výslovne odmieta krádež – k tomu niet čo 

dodať –, podvod – napríklad „nesprávne miery a váhy“ pri obchodovaní, prehnane 
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nadsadené ceny,...;  nevyplatenie spravodlivej mzdy – čo je tiež forma okrádania iného 

človeka; „daňové úniky“ – v tej dobe zhmotnené v zákone o prvotinách a desiatkoch, 

vrátane poplatkov odvádzaných do kráľovskej pokladnice; majetkové podvody a túžby 

po cudzom majetku vôbec. 

AKO TO VIDÍ KATECHIZMUS 

KKC 2401 Siedme prikázanie zakazuje neprávom brať alebo si ponechať majetok blížneho a 

akýmkoľvek spôsobom spôsobovať blížnemu škodu na majetku. Prikazuje spravodlivosť a lásku 

pri spravovaní pozemských dobier a plodov ľudskej práce. Vzhľadom na spoločné dobro 

vyžaduje, aby sa rešpektovalo všeobecné určenie dobier a právo na súkromné vlastníctvo. 

Kresťanský život sa snaží zameriavať dobrá tohto sveta na Boha a na bratskú lásku. 

KKC 2402 Na začiatku Boh zveril zem s jej zdrojmi spoločnému spravovaniu ľudstva, aby sa o 

ňu staralo, ovládalo ju svojou prácou a tešilo sa z jej plodov. Stvorené dobrá sú určené celému 

ľudskému pokoleniu. No zem je rozdelená medzi ľudí, aby sa zaistila bezpečnosť ich života, ktorý 

je vystavený biede a ohrozovaný násilím. Nadobúdanie vlastníctva pozemských dobier je 

oprávnené, aby sa zabezpečila sloboda a dôstojnosť osôb, aby sa každému umožnilo postarať sa 

o svoje základné potreby a o potreby tých, ktorých má na starosti. Vlastníctvo má umožniť, aby 

sa medzi ľuďmi prejavovala prirodzená solidarita. 

KKC 2403 Bohatstvá zeme sú určené všetkým ľuďom, aby im pomohli zabezpečiť nielen obživu a 

slušnú existenciu, ale aj slobodu a dôstojnosť. Deje sa tak tým, že každý môže nadobúdať a 

súkromne vlastniť časť týchto dobier: „Právo na súkromné vlastníctvo, ktoré niekto získal alebo 

dostal, neruší pôvodné darovanie zeme celému ľudstvu. Všeobecné určenie dobier zostáva 

prvoradé, hoci zveľaďovanie spoločného dobra vyžaduje rešpektovanie súkromného vlastníctva, 

práva naň a jeho uplatňovania.“ 

KKC 2408 Siedme prikázanie zakazuje krádež, to jest neoprávnené prisvojenie si cudzieho 

vlastníctva proti rozumnej vôli majiteľa. Nie je krádežou, ak sa dá predpokladať jeho súhlas 

alebo ak je odmietnutie v rozpore s rozumom a všeobecným určením dobier. Taký je prípad 

zjavnej a naliehavej potreby, keď jediným prostriedkom, ako uspokojiť bezprostredné a základné 

potreby (jedlo, prístrešie, odev a pod.), je mať k dispozícii a použiť cudzie dobrá. 

2409 Každý spôsob neoprávneného prisvojenia a ponechania si cudzieho vlastníctva, aj keď to 

neprotirečí nariadeniam civilného zákona, je proti siedmemu prikázaniu. Napríklad  

 vedome si ponechať požičané veci alebo nájdené predmety,  

 podvádzať pri obchodovaní,  

 platiť nespravodlivé mzdy,  

 zvyšovať ceny, špekulujúc s nevedomosťou alebo núdzou druhých. …  

 špekulácia, ktorou niekto umelo mení ocenenie majetku s cieľom ťažiť z toho výhodu na 

škodu druhého;  

 podplácanie ktorým sa mení úsudok tých, čo majú rozhodovať podľa práva;  

 privlastnenie si a súkromné používanie spoločného majetku nejakého podniku;   

 zle vykonané práce;  
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 daňový podvod;  

 falšovanie šekov a faktúr;  

 prehnané výdavky a plytvanie.  

Úmyselne poškodzovať súkromný alebo verejný majetok je proti morálnemu zákonu a vyžaduje si 

odškodnenie. 

KKC 2426 Rozvoj ekonomických činností a rast výroby majú za cieľ uspokojiť potreby ľudí. 

Ekonomický život sa nezameriava len na zvýšenie produkcie a na zväčšenie zisku alebo moci; je 

predovšetkým zameraný na službu osobám, celému človekovi a celému ľudskému spoločenstvu. 

KKC 2427 Ľudská práca má pôvod bezprostredne v osobách stvorených na Boží obraz a 

povolaných na to, aby jedny s druhými a pre druhých pokračovali v diele stvorenia tým, že 

ovládnu zem. Práca je teda povinnosťou: „Kto nechce pracovať, nech ani neje“ (2 Sol 3, 10). 

Práca oslavuje Stvoriteľove dary a schopnosti, ktoré človek dostal. 

KKC 2429 Každý má právo na hospodárske podnikanie, každý má náležite používať svoje 

schopnosti, aby prispel k hojnosti osožnej všetkým a aby zbieral spravodlivé ovocie svojich 

námah. 

KKC 2434 Spravodlivá mzda je oprávneným ovocím práce. Odopierať ju alebo zadržiavať môže 

byť veľkou nespravodlivosťou. Pri posúdení spravodlivej odmeny za prácu treba brať do úvahy 

potreby a zároveň prínos každého: „Prácu treba odmeniť tak, aby sa človekovi a jeho rodinným 

príslušníkom poskytli prostriedky na dôstojné rozvíjanie materiálneho, spoločenského, 

kultúrneho a duchovného života, majúc na zreteli službu a produktivitu každého jednotlivca, ako 

aj situáciu podniku a spoločné dobro“ (Gaudium et spes). Dohoda medzi stránkami nestačí na 

morálne ospravedlnenie výšky mzdy. 

KKC 2515 Z etymologického hľadiska „žiadostivosť“ (concupiscentia) môže označovať každú 

silnú formu  ľudskej túžby. Kresťanská teológia jej dala osobitný význam hnutia zmyslovej túžby 

(appetitus sensibilis), ktorá odporuje činnosti ľudského rozumu. 

KKC 2535 Zmyslová túžba nás pobáda na to, aby sme túžili po príjemných veciach, ktoré 

nemáme. Túžime sa napríklad najesť, keď sme hladní, alebo sa zohriať, keď nám je zima. Takéto 

túžby sú samy v sebe dobré, ale často prekračujú rozumnú mieru a nutkajú nás, aby sme 

neprávom túžili po tom, čo nám nepatrí, ale patrí druhým alebo sa im to dlhuje. 

KKC 2536 Desiate prikázanie zakazuje chamtivosť a túžbu bez miery si privlastňovať pozemské 

dobrá. Zakazuje nezriadenú žiadostivosť pochádzajúcu z nemiernej túžby po bohatstve a jeho 

moci. Zakazuje aj túžbu dopustiť sa takej nespravodlivosti, ktorou by sa poškodilo blížnemu na 

jeho pozemskom majetku. 

KKC  2537 „Sú to... [tí] obchodníci..., ktorí si želajú nedostatok vecí a drahotu tovaru a ťažko 

znášajú, že okrem nich sú aj iní, ktorí predávajú alebo kupujú, a to preto, aby sami mohli drahšie 

predávať alebo lacnejšie kupovať. V tejto veci podobne hrešia aj tí, čo si želajú, aby druhí trpeli 

núdzu, aby sa takým spôsobom – či už predajom, alebo kúpou – sami obohatili. Podobne hrešia 

aj lekári, ktorí si želajú choroby, alebo právnici, ktorí túžia po dôležitých a početných súdnych 

sporoch a procesoch.“ (Rímsky katechizmus) Toto prikázanie sa neporuší, ak niekto túži 

nadobudnúť veci, ktoré patria blížnemu, pokiaľ to chce dosiahnuť spravodlivými prostriedkami. 
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(Čiže vo férovej obchodnej konkurencii firiem na voľnom trhu, ale aj kúpením za spravodlivú 

cenu a pod. – pozn. red.) 

KKC  2539 Závisť je jedným z hlavných hriechov. Označuje smútok, ktorý človek pociťuje nad 

dobrom blížneho, a nemiernu túžbu prisvojiť si toto dobro, hoci aj neoprávnene. Keď želá 

blížnemu veľké zlo, je to smrteľný hriech. 

KKC  2540 Závisť je jednou z foriem smútku, a teda je odmietnutím lásky; pokrstený má proti 

nej bojovať dobroprajnosťou. Závisť často pochádza z pýchy; pokrstený sa má usilovať žiť v 

pokore: „Chcel by som, aby bol Boh mnou oslávený. – Teš sa teda, keď brat vyniká, a Boh bude 

tebou oslávený. A všetci budú hovoriť ,Nech je zvelebený Boh‘, ktorý má takých služobníkov, čo 

úplne premohli závisť a vzájomne sa tešia z dobier druhých.“ (sv. Ján Zlatoústy) 

A NEZABÚDAJME ANI NA SVET! 

KKC  2415 Siedme prikázanie vyžaduje rešpektovanie neporušiteľnosti stvorenstva. Zvieratá, 

ako aj rastliny a neživé bytosti sú určené na spoločné dobro minulého, terajšieho i budúceho 

ľudstva. Využívanie nerastných, rastlinných a živočíšnych zdrojov sveta nemožno oddeľovať od 

rešpektovania morálnych požiadaviek. Vláda nad neživými a nad inými živými bytosťami, ktorú 

dal Stvoriteľ človekovi, nie je absolútna; je vymedzená starostlivosťou o kvalitu života blížneho, 

vrátane budúcich generácií; vyžaduje posvätnú úctu k neporušiteľnosti stvorenstva. 

KKC  2416 Zvieratá sú Božie tvory. Boh ich zahŕňa svojou prozreteľnou starostlivosťou. Už 

svojím jestvovaním ho velebia a oslavujú. Aj ľudia majú byť k nim láskaví. 

KKC  2418 Protirečí ľudskej dôstojnosti zvieratá zbytočne trápiť a márniť ich životy. Rovnako je 

nedôstojné utrácať na ne sumy peňazí, ktoré by mali prednostne zmierňovať ľudskú biedu. 

Zvieratá možno mať rád, ale nemá sa na ne zameriavať láska, ktorá patrí len ľuďom. 

„Boží stvoriteľský plán napĺňame vtedy, keď sa staráme o Zem v súlade s jej zákonitosťami 

života, s jej druhovou rozmanitosťou, s jej prirodzenou krásou a s jej obnovujúcim sa bohatstvom 

ako o svoj životný priestor a keď tento životný priestor múdro udržiavame, aby sa v ňom dobre 

žilo aj budúcim generáciám. Byť stvorený na Boží obraz znamená, že sa človek má starať o Božie 

stvorenie ako pastier a ochranca.“ (YOUCAT 436) 

 

Kým pôjdeš ďalej… 

UČIŤ SA Odpovedz na otázky: 

 Aký je súvis medzi slobodou a právom na vlastnenie 
súkromného majetku? 

 Aké konanie Písmo odsudzuje? 

 Prejdi si spoločne s tútorom všetky uvedené body KKC a 
Youcatu. Akú víziu spoločnosti Katolícka cirkev presadzuje? 
Ktoré z uvedených bodov sa ťa týkajú, alebo môžu týkať v 
Tvojej súčasnej situácii?  

 Nájdite spolu príklady, kedy spoločnosť tieto zásady 
rešpektuje – ale aj prípady, kedy ich porušuje! 

HODNOTIŤ  Túto tému si rozoberal už v časti SVITANIE, konkrétne v 
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odborke Skautský zákon. Ako si na tom za ten čas? 

 Máš úctu k vlastnému majetku? Primerane sa oň staráš, 
šetríš ho, aby vydržal čo najdlhšie? Alebo si podľahol 
„spotrebnej“ mánii mať vždy to najnovšie a trendy a meniť 
veci, aj keď ešte spoľahlivo a dobre slúžia? 

 Máš úctu k cudziemu majetku? Šetríš ho (ak ho máš 
napríklad požičaný, alebo je „školský“ a podobne)? Chániš 
ho pred poškodením, či zničením?  

 Máš problémy so závisťou? Túžiš po majetku, po bohatstve? 
Je to v miere únosnej a slúžiacej tvojej ambícii po 
dokonalosti a zbožštení? Alebo je to skôr túžba po veciach 
zbytočných, ktoré len oberajú o čas, zdroje a energiu, ale 
nášmu cieľu neslúžia (porov. časť skaut je sporivý a 
hospodárny z odborky Skautský zákon) 

Výsledky primerane zhrň spolu so svojim tútorom! 

RIEŠIŤ  Čo zmeníš vo svojom konaní a postojoch voči materiálnym 
veciam? Voči svojmu vlastníctvu, cudziemu vlastníctvu, v 
oblasti túžob a podobne? 

 Prekonzultuj svoje zámery so svojim tútorom! 

KONAŤ  Jeden týždeň si daj záležať na tom, aby si to čo najlepšie 
uviedol do praxe! 

VYVODIŤ ZÁVER  Spoločne s tútorom vyhodnoť, ako sa Ti to podarilo. 

 Ak si narazil na nejaké problémy, analyzuj ich príčinu s 
použitím techniky 5Prečo (porov. odborka Kľúčové 
kompetencie v prílohe). 

 Na základe toho prijmi  konkrétne a trvalé závery do svojho 
ďalšieho života. 

 

Splnené dňa: ___________, podpis tútora: ________________________________ 

  



Cesta Svetla Slovenského skautingu - 78 - Rád Svetla 

2. pravidlo: Spravodlivosť 

IDEÁL SPRAVODLIVOSTI 

Z Desatora sa jej dotýka jeden príkaz – Nevyslovíš krivé svedectvo proti svojmu 

blížnemu! – v skutočnosti ale všetky.  Pojem spravodlivosti je pre Bibliu kľúčový, 

pretože v sebe predstavuje zhrnutie všetkých ostatných požiadaviek Zákona. Preto je v 

starozákonným ideálom človek spravodlivý, čiže človek, ktorý dodržiava všetky 

príkazy a nariadenia zákona a má tak správny a bezúhonný vzťah voči Bohu i 

ľuďom a spoločnosti, v ktorej žije: 

„Blažený muž, ktorý sa bojí Pána a má veľkú záľubu v jeho príkazoch. Jeho potomstvo bude 

mocné na zemi; pokolenie spravodlivých bude požehnané. V jeho dome bude úspech a bohatstvo, 

jeho spravodlivosť ostane naveky. Spravodlivým žiari svetlo v temnotách, milosrdný, milostivý a 

spravodlivý. V obľube je človek, čo sa zľutúva a rád pomáha, čo svoj majetok čestne spravuje; 

nikdy nezakolíše. Vo večnej pamäti bude spravodlivý, nebude sa báť zlej zvesti. Jeho srdce je 

pevné, dôveruje v Pána, bezpečné je jeho srdce, nebojí sa, kým nepokorí svojich nepriateľov. 

Rozdeľuje a dáva chudobným; jeho dobročinnosť potrvá naveky a jeho moc a sláva budú stále 

rásť.“ (Ž 112,1-9 SSV) 

SPRAVODLIVOSŤ V PRAXI 

Spravodlivosť, právo, zákon a poriadok – to sú aj dnes základné predpoklady 

prosperity a blahobytu. Aj dnes voláme po „právnom štáte“ podobne, ako slová Biblie. 

Mohli by sme povedať, že idea spravodlivosti voči ľuďom predstavovala u Izraelitu 

zhruba tri veci: 

 Vernosť pravde, dodržiavanie práva 

 Plnenie si záväzkov povinností voči iným ľuďom i voči Bohu 

 Rešpektovania práv ostatných ľudí i príkazov a „nárokov“ Boha 

Uskutočnenie spravodlivosti bolo zhmotnené aj v detailných predpisoch o súdoch a 

súdení – tak, aby súdy naozaj smerovali k nastoleniu práva a spravodlivosti. 

Starý zákon vyslovene odmieta: 

 lož – v každej podobe: klamstvo, pretvárka, pokrytectvo, obzvlášť krivé svedectvo 

pri súde 

 porušovanie práva 

 ohováranie, osočovanie,... 
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 korupciu – niet k tomu čo dodať... 

 útlak – či už súkmeňovcov, alebo cudzincov 

 nespravodlivosť – hlavne pri súdení a vykonávaní spravodlivosti, nerešpektovanie 

práv iného človeka 

Všeobecne bol biblický ideál neskôr sformulovaný do slov: „Dať každému to, čo mu 

patrí“ – či už je to nárok na mzdu, majetok, zisk, ale aj nárok na práva, dôstojnosť,… a 

pod. 

„Nebudeš šíriť nepravdivú povesť! Nepodáš svoju ruku tomu, kto je v nepráve, aby si krivo 

nesvedčil! Nespojíš sa na zlú vec s väčšinou a pri spore nebudeš vypovedať podľa väčšiny, aby si 

neprekrúcal pravdu! Ani chudobnému nebudeš nadŕžať pri súde! ... Nebudeš prekrúcať právo 

chudobného v jeho spornej veci! Nepravdivej výpovedi sa budeš vyhýbať! Nevinného a toho, kto 

je v práve, nepripravíš o život, lebo ja neospravodlivím toho, kto je nespravodlivý! Dar 

neprijmeš, lebo dar zaslepí aj múdrych a prekrúti záležitosť tých, čo sú v práve! Nebudeš utláčať 

cudzinca; sami viete, ako mu to padne, veď aj vy ste boli cudzincami v egyptskej krajine!“  (Ex 

23,1–9) 

SLOVAMI KATECHIZMU 

KKC 1931 Rešpektovanie ľudskej osoby predpokladá rešpektovanie tohto princípu: „Každý má 

považovať svojho blížneho, nikoho nevynímajúc, za ,svoje druhé ja‘ a predovšetkým má brať 

ohľad na jeho život a na prostriedky, ktoré sú nevyhnutné, aby ho žil dôstojne.“ Nijaké 

zákonodarstvo nemôže samo osebe odstrániť obavy, predsudky, pyšné a sebecké postoje, ktoré 

prekážajú vytváraniu opravdivých bratských spoločností. Takéto správania odstraňuje iba láska, 

ktorá v každom človeku vidí „blížneho“, brata alebo sestru. 

KKC 2476 Falošné svedectvo a krivá prísaha. Ak sa nejaké tvrdenie, ktoré je v rozpore s 

pravdou, vyjadrí verejne, nadobúda osobitnú závažnosť. Pred súdom sa stáva falošným 

svedectvom. Ak sa koná pod prísahou, ide o krivú prísahu. Takéto správania prispievajú buď k 

odsúdeniu nevinného, alebo k ospravedlneniu vinníka, alebo k zvýšeniu trestu, do ktorého 

obžalovaný upadol. Vážne ohrozujú vykonávanie spravodlivosti a správnosť rozsudku 

vyneseného sudcami. 

KKC 2483 Lož je najpriamejším previnením proti pravde. Klamať znamená hovoriť alebo konať 

proti pravde s cieľom uviesť do omylu. Keďže lož narúša vzťah človeka k pravde a k blížnemu, 

poškodzuje základný vzťah človeka a jeho slova k Pánovi. 

KKC 2484 Závažnosť lži sa posudzuje podľa povahy pravdy, ktorú deformuje, podľa okolností, 

podľa úmyslu toho, kto sa jej dopúšťa, a podľa škôd, ktoré utrpeli tí, čo sú jej obeťou. Hoci lož je 

sama osebe len všedným hriechom, stáva sa smrteľným hriechom, keď vážne narúša čnosti 

spravodlivosti a lásky. 

KKC 2485 Lož je odsúdeniahodná svojou povahou. Je zneuctením slova, ktorého úlohou je 

komunikovať iným poznanú pravdu. Vedomý zámer priviesť blížneho do omylu tvrdeniami, ktoré 

sú v rozpore s pravdou, je priestupkom proti spravodlivosti a láske. Vina je väčšia, keď hrozí 
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nebezpečenstvo, že úmysel oklamať bude mať zhubné následky pre tých, čo sú takto odvedení od 

pravdy. 

KKC 2486 Lož – pretože je porušením čnosti pravdovravnosti – je skutočným násilím, 

spáchaným na blížnom. Zasahuje ho v jeho schopnosti poznania, ktorá je podmienkou každého 

úsudku a každého rozhodnutia. Obsahuje v zárodku rozdelenie duchov a všetko zlo, ktoré toto 

rozdelenie spôsobuje. Lož je škodlivá pre každú spoločnosť, podkopáva dôveru medzi ľuďmi a 

trhá tkanivo spoločenských vzťahov. 

KKC 2481 Chvastanie alebo vystatovanie je previnením proti pravde. To isté platí aj o irónii, 

ktorá má za cieľ znevážiť niekoho tým, že zlomyseľne zosmiešňuje niektorú črtu jeho správania. 

KKC 2410 Sľuby treba plniť a zmluvy dôsledne zachovávať v takej miere, v akej je prijatý 

záväzok morálne spravodlivý. Značná časť hospodárskeho a sociálneho života závisí od hodnoty 

zmlúv medzi fyzickými a právnickými osobami. Také sú napríklad obchodné zmluvy o predaji a 

nákupe; nájomné a pracovné zmluvy. Každú zmluvu treba uzatvárať a dodržiavať s čestným 

úmyslom. 

KKC 2411 Zmluvy podliehajú výmennej (komutatívnej) spravodlivosti, ktorá riadi výmeny medzi 

osobami a inštitúciami pri presnom rešpektovaní ich práv. Výmenná spravodlivosť prísne 

zaväzuje; vyžaduje ochranu vlastníckych práv; platenie dlžôb a plnenie slobodne uzavretých 

záväzkov. Bez výmennej spravodlivosti nie je možná nijaká iná forma spravodlivosti. Výmenná 

spravodlivosť (iustitia commutativa) sa rozlišuje od zákonnej spravodlivosti (iustitia legalis), 

ktorá sa týka toho, čím je občan zaviazaný voči spoločnosti, a od rozdeľujúcej spravodlivosti 

(iustitia distributiva), ktorá riadi to, čím je spoločnosť zaviazaná voči občanom úmerne k ich 

daniam a potrebám. 

KKC 2412 Na základe výmennej spravodlivosti náprava spáchanej nespravodlivosti vyžaduje 

vrátenie odcudzeného dobra jeho majiteľovi. 

KKC 2487 Každé previnenie proti spravodlivosti a pravde ukladá pôvodcovi previnenia 

povinnosť nápravy, a to aj vtedy, keď sa mu odpustilo. Keď nie je možné napraviť krivdu verejne, 

treba to urobiť tajne. Ak toho, kto utrpel škodu, nemožno odškodniť priamo, treba mu dať v mene 

lásky morálne zadosťučinenie. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na priestupky proti dobrému menu 

blížneho. Toto morálne a niekedy aj materiálne odškodnenie sa má ohodnotiť podľa veľkosti 

spôsobenej škody. Zaväzuje vo svedomí. 

 

Kým pôjdeš ďalej… 

UČIŤ SA Odpovedz na otázky a vyrieš tieto úlohy: 

 Aký obraz v sebe zahrňuje ideál „človeka spravodlivého“? 

 Čo všetko v sebe zahrňuje spravodlivosť? 

 Aký je rozdiel medzi komutatívnou, zákonnou a 
distributívnou spravodlivosťou? Je komutatívna 
spravodlivosť závislá od legislatívy, alebo „funguje“ aj mimo 
nej, či dokonca nad jej rámec? 

 Nájdi si príbeh Charlesa Arthura „Pretty Boy“ Floyda. Ľudia, 
ktorým zničil záznamy o hypotékach – čo myslíš, mali ich 
splatiť banke aj tak, dobrovoľne, aj keď už prakticky 
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nemuseli? Alebo nemuseli? Bolo to na ich dobrovoľnosti? 
Alebo nie?  

HODNOTIŤ  Ako si na tom s pravdovravnosťou? 

 Ako si na tom s dodržiavaním slova? 

 Ako si na tom s dodržiavaním záväzkov a sľubov – aj keď sa 
neskôr ukážu ako ťažké, či dokonca pre Teba nevýhodné? 

 Ako si na tom s plnením si svojich povinností, ktoré Ti plynú 
z Tvojich životných rolí (porov. Cech Svetla)? 

 Rešpektuješ iných ľudí, ich slobodu, samostatnosť,…? Alebo 
sa ich usiluješ viac, alebo menej manipulovať, ovládať, 
„tlačiť“ do svojich predstáv, či svojich plánov – namiesto 
opory, inšpirovania a dodávania odvahy k zmene tam, kde je 
to pre nich užitočné (porov. 5 krokov lásky v 6. úlohe 
SVITANIA)? 

Výsledky zhrň spolu so svojim tútorom! 

RIEŠIŤ  Čo zmeníš vo svojom konaní a tak, aby si bol po každej 
stránke človekom spravodlivým? 

 Vyžiada si to napríklad aj väčšiu uvážlivosť a rozvážnosť v 
tom, čo komu sľubuješ, alebo k čomu sa zaväzuješ, alebo 
nie? Ak si to premietneš na Štyri kvadranty podľa S. Coveya 
(porov. Cech Svetla) – ako to vyzerá? 

 Prekonzultuj svoje zámery so svojim tútorom! 

KONAŤ  Jeden týždeň si daj záležať na tom, aby si to čo najlepšie 
uviedol do praxe! 

VYVODIŤ ZÁVER  Spoločne s tútorom vyhodnoť, ako sa Ti to podarilo. 

 Ak si narazil na nejaké problémy, analyzuj ich príčinu s 
použitím techniky 5Prečo (porov. odborka Kľúčové 
kompetencie v prílohe). 

 Na základe toho prijmi  konkrétne a trvalé závery do svojho 
ďalšieho života. 

 

Splnené dňa: ___________, podpis tútora: ________________________________ 
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3. pravidlo: Solidarita 

Solidarita – odkiaľ, pokiaľ, koho, voči komu? 

Existujú dva nesmierne dôležité a navzájom sa vyvažujúce princípy: 

 SOLIDARITA – Spoločne využívame výhody, ale spoločne ich aj 

zabezpečujeme, zodpovedáme za ne a staráme sa o ne. 

 SUBSIDIARITA – Štát (spoločnosť) by mal na seba brať iba tie funkcie, ktoré 

samotné rodiny, ani žiadna iná neštátna spoločnosť / organizácia nedokáže 

vykonávať. Alebo, po zovšeobecnení: iní ľudia by nemali za nás robiť to, čo je v 

našich silách urobiť sami – a ani my by sme nemali robiť za iných to, čo môžu a 

mali by urobiť sami. Spomeňme si na slová psychológa Johna Powella: „Stal [som 

sa] obeťou klamu, že skutočná láska znamená robiť za iných to, čo by si mohli a 

mali urobiť sami. Nikdy som nenechal ľudí zápasiť dosť dlho, aby mohli sami pre 

seba alebo sami nad sebou dobyť víťazstvo. … Budeme si vytvárať klientelu 

postupne stále slabších „ľudí v núdzi". Vycvičíme ich v drogovej závislosti na nás. 

To však nie je láska.“ 

Prehnaná „solidarita“ na úkor subsidiarity môže spôsobiť veľké škody – 

jednotlivcom rovnako, ako národom. 

„Si bezdomovec a chceš peniaze? Mám, ale nedám! Ak chceš piť, nie u mňa. Ak máš na alkohol, 

máš aj na stravu, oblečenie, ubytovanie i hotel. Kúp si hotel. Keď odo mňa pýtajú chlapci 

bezdomovci peniaze, nikdy ich nedám. Aj dnes si odo mňa jeden vypýtal a povedal som mu, že 

nedám. Mám, ale nedám. Neklamem mu, ja mám, ale nedám. Prečo? Tie peniaze ti pretečú. 

Skvapalníš ich. Nedávajte im peniaze, môžete im dať jesť, pošlite ich ku mne. Spravíte lepšie. … 

U nás nesmie byť žiadny alkohol, žiadny trestný čin a každý musí pracovať podľa svojich 

možností a schopností. Svätý Pavol povedal, že kto nechce pracovať, nech neje. Ak chceš, no si 

na vozíčku, Boh ti to zaráta, akoby si pracoval.“ (Marián Kuffa, farár, zakladateľ 

resocializačného centra v Žakovciach) 

„Aj keď to môže znieť absurdne, rozvojová pomoc je jednou z príčin afrických problémov. Keby 

sa s ňou skoncovalo, malý človiečik by to ani nepocítil. Iba funkcionári by boli šokovaní. ... 

Potom sa na lodiach do Afriky vyvezú tony obilia a po istej dobe sa toto obilie privezie do 

prístavu v Mombase. Časť sa hneď dostane do rúk bezohľadných politikov, ktorí pomoc posunú 

svojmu kmeňu, aby si tak podporili volebnú kampaň. Ďalšia časť poputuje na čierny trh. Tam sa 

potom tony obilia predajú, za dumpingové ceny. Domorodý poľnohospodár môže hneď svoju 

motyku pustiť z ruky. S programom Spojenýchnárodov pre výživu nie je nikto schopný držať 

krok. A keďže domorodí poľnohospodári sú podtýmto enormným tlakom likvidovaní, nebude mať 

Keňa žiadne zásoby, ani keď budúci rok príde skutočný hladomor. Celé je to jednoduchý kolobeh 
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s ťažkými dôsledkami.” (James Shikwati, ekonóm, zakladateľ Region Economic Network v 

Nairobi) 

Tieto dva pojmy, solidarita a subsidiarita, nám pomôžu porozumieť aj logike Starého 

zákona ohľadom zodpovednosti, majetku a solidarity. 

Majetok a zodpovednosť 

Dôraz na vlastníctvo a jeho ochranu by mohol sám osebe viesť k bezbrehému 

individualizmu, ktorý by nakoniec viedol alebo k elitárskej spoločnosti (ktorá by zo 

seba vyhnala rôznych „neužitočnych“  a „menejcenných“ ľudí – slabých, bezmocných, 

postihnutých a pod.), alebo k rozpadu spoločnosti vôbec ako výsledok sledovania 

protichodných osobných záujmov. Proti tomu kladie SZ ideu zodpovednosti, ktorá zo 

„spravovania majetku“, ktorým ma „požehnal Pán“ a zveril mi ho tak vlastne len „do 

užívania“ vyplýva. 

Pohľad Biblie na majetok a bohatstvo je jasný: Ten, koho Boh požehnal veľkým 

majetkom, je nielen povinný, ale dokonca sa to chápe ako vyznačenie a privilégium, že 

môže byť ochrancom a podporovateľom chudobných, vdov, sirôt, cudzincov a 

bezbranných! Boháč nie je majiteľom, ale len správcom majetku, ktorý mu Boh 

daroval. Využívať ho len (alebo prevažne) pre seba rovná sa krádeži a sprenevere! 

„Bo keď bedár volal, iste som ho zachránil, aj osirelých, bezpomocných tiež. Ku mne sa nieslo 

požehnanie úbohých a radosť lial som vdove do srdca. Ja spravodlivosť odel som si, ona mňa, 

mne právo bolo rúchom, turbanom. Veď sťa oči bol som (vtedy) slepému a sťaby nohy pre 

kuľhavého. Ja otcom bol som všetkým chudobným, aj neznámeho vec som vyšetril. Zločincovi 

som rozbil čeľuste a z jeho zubov korisť vyrval som.“ (Job 29,12–17) 

Výsledkom je povinnosť byť – úmerne majetku a tým daným možnostiam – 

solidárny s tými, ktorí sa ocitli z akéhokoľvek dôvodu v núdzi a to vo veciach, ktoré sú 

bez ich momentálnej viny nad ich možnosti. 

Majetková solidarita 

Nebola to len záležitosť bohatých a mocných. Každý Izraelita mal dodržiavať zákony, 

ktoré zabezpečovali túto solidaritu: zanechávanie paberkov a snopov na poliach; 

almužna; pohostinnosť; zvláštne desiatky, určené na podporu chudobných, vdov a sirôt; 

atď. 

„Nežnite svoje pole až do kraja a keď zoberiete svoju úrodu, nepaberkujte. … nechajte to pre 

chudobných a cudzincov!“  (Lv 19,9-10 SSV) 
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„Pamätaj, že si ťažko robil v Egypte a že ťa odtiaľ vyviedol Pán, tvoj Boh. Preto ti nariaďujem, 

aby si robil toto:  Keď budeš kosiť obilie na svojom poli a zabudneš tam snop, nevráť sa vziať si 

ho, ale nechaj ho cudzincovi, sirote a vdove, aby ťa Pán, tvoj Boh, požehnal v každom podujatí 

tvojich rúk. Keď budeš oberať plody olivy, nevrátiš sa obrať, čo ostalo na strome, ale necháš to 

cudzincovi, sirote a vdove. Keď budeš oberať svoju vinicu, nepozbieraš aj posledné strapce, ale 

ostanú cudzincovi, sirote a vdove!“ (Dt 24,18–21) 

Všimnime si tri štandardné kategórie ľudí v núdzi: 

 cudzinec – človek, ktorý postráda oporu a podporu klanu a preto je vystavený 

nebezpečenstvu, rizikám choroby a neschopnosti postarať sa o seba sám. 

 sirota a vdova – presne to isté, kategórie ľudí, o ktorých sa nemôže postarať ich 

rodina, či ich klan, pretože nepriazňou osudu žiaden nemajú a sú preto mimoriadne 

zraniteľní.  

V takom prípade – presne podľa princípu subsidiarity: nedokáže sa nijako postarať o 

seba sám, ani niet rodiny, ktorá by sa o neho postarala – nastupuje solidarita. 

Právna solidarita 

Rovnako dôležitá však bola aj solidarita právna, schopnosť zastať sa toho, komu boli 

upierané práva a bol vystavený nespravodlivosti – a vôbec schopnosť postaviť sa 

akejkoľvek nespravodlivosti, aj keď sa človeka priamo nedotýkala. 

„Obmyte, očistite sa, odstráňte mi spred očí zlobu svojich skutkov, prestaňte robiť zlo! Učte sa 

robiť dobro, domáhajte sa práva, pomôžte utláčanému, vymôžte právo sirote, obhajujte vdovu!“ 

(Iz 1,16n SSV) 

„Toto hovorí Pán: Vysluhujte právo a spravodlivosť, vysloboďte utlačeného z rúk násilníka, 

cudzinca, sirotu a vdovu neprenasledujte a neutláčajte a nevinnú krv nevylievajte na tomto 

mieste.  … ak neposlúchnete tieto príkazy, prisahám na seba - hovorí Pán, že tento dom bude 

zboreniskom.“ (Jer 22,3.5 SSV) 

KAUZA CUDZINEC 

„Priateľský cudzinec“ mal v Izraeli nasledovné postavenie: 

 Nebol účastný na Zmluve – a preto sa na neho nevzťahovali (a ani 

nevyžadovali) náboženské povinnosti, hoci sa od neho, samozrejme, očakávalo 

dodržiavanie základných izraelských zákonov (napr. aj sobotný odpočinok a pod.). 

 Právo na neubližovanie, spravodlivosť a solidaritu požíval rovnako, ako 

členovia národa. Mohol zastávať v praxi všetky úrady, okrem úradu kráľa. 
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 „Cudzinec, ktorý sa bude u vás zdržovať, nech je medzi vami ako domorodec. Milujte ho ako 

seba…“ (Lv 19,34 SSV) – porov. aj už spomenutý text z Dt 24,18–21. 

Písmo jednoznačne odmieta…: 

V praxi Biblia jasne zavrhuje všetko to, čo by sme dnes zhrnuli pod pojem 

individualizmus: 

 hľadanie vlastných záujmov na úkor ostatných, alebo celku – vrátane 

podvodov, nespravodlivosti, daňových a odvodových únikov (napr. čierna práca, 

rôzne služby „bez faktúry“ a pod.) 

 ľahostajnosť voči potrebám iných – zanedbávanie charity, podpory slabých, 

trpiacich, prenasledovaných, ale aj širšia neochota deliť sa so svojim bohatstvom 

 nezastávanie sa prenasledovaných, utláčaných, poškodzovaných, slabých, či 

dokonca kolaborácia s tými, ktorí ich utláčajú. 

„Nepomsti sa a neprechovávaj hnev voči príslušníkom svojho ľudu, ale miluj svojho blížneho ako 

seba samého! Ja som Pán!“ (Lv 19,18) 

„Ak uvidíš stratené dobytča alebo ovcu svojho brata, neprejdi pomimo, ale priveď ich k svojmu 

bratovi, aj keď ti tento brat nie je rodinou; a keď ho nepoznáš, dovedieš ich do svojho domu a 

zostanú u teba, kým ich tvoj brat nenájde a neodvedie si ich. To isté urobíš s oslom, s odevom a 

so všetkým, čo by tvoj brat stratil; keď to nájdeš, neobíď to ako cudziu vec. Ak uvidíš, že osol 

alebo býk tvojho brata spadol na ceste, neobracaj oči inde, ale pomôž mu ich zdvihnúť.“ (Dt 

22,1–4) 

Rečou Katechizmu 

KKC 1939 Princíp solidarity, označovaný aj ako „priateľstvo“ alebo „sociálna láska“, je 

priamou požiadavkou ľudského a kresťanského bratstva: Omyl, „ktorý sa dnes tak veľmi a 

nebezpečne rozšíril, je zabúdanie na ten zákon ľudskej solidarity a lásky, ktorý vyžaduje 

spoločný pôvod a rovnosť rozumovej prirodzenosti všetkých ľudí, nech patria ku ktorémukoľvek 

národu, a prikazuje vykupiteľská obeta, ktorú priniesol Kristus Pán na oltári kríža svojmu 

nebeskému Otcovi na vykúpenie duší.“ (Pius XII., Summi pontificatus) 

KKC 1932 Povinnosť stať sa blížnym druhému a aktívne mu slúžiť sa stáva tým naliehavejšou, 

čím väčšia je núdza druhého, a to v akomkoľvek ohľade. „Čokoľvek ste urobili jednému z týchto 

mojich najmenších bratov, mne ste urobili“ (Mt 25, 40). 

KKC 1940 Solidarita sa prejavuje predovšetkým pri rozdeľovaní dobier a pri odmene za prácu. 

Predpokladá aj úsilie o spravodlivejší sociálny poriadok, v ktorom by sa na základe rokovaní 

mohli lepšie odstraňovať napätia a ľahšie urovnávať konflikty. 
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KKC 1941 Sociálno-ekonomické problémy možno riešiť iba pomocou všetkých foriem solidarity: 

vzájomnej solidarity medzi chudobnými, solidarity medzi bohatými a chudobnými, medzi 

pracujúcimi navzájom, medzi zamestnávateľmi a zamestnancami v podniku, solidarity medzi 

štátmi a medzi národmi. Medzinárodná solidarita je požiadavkou morálneho poriadku. Od nej 

čiastočne závisí svetový mier. 

KKC 2239 Povinnosťou občanov je prispievať spolu s občianskou mocou k dobru spoločnosti v 

duchu pravdy, spravodlivosti, solidarity a slobody. Láska k vlasti a služba vlasti vyplývajú z 

povinnosti vďačnosti a z poriadku lásky. Podriadenosť právoplatným autoritám a služba 

spoločnému dobru vyžadujú, aby občania plnili svoju úlohu v živote politického spoločenstva. 

KKC 2402 … Nadobúdanie vlastníctva pozemských dobier je oprávnené, aby sa zabezpečila 

sloboda a dôstojnosť osôb, aby sa každému umožnilo postarať sa o svoje základné potreby a o 

potreby tých, ktorých má na starosti. Vlastníctvo má umožniť, aby sa medzi ľuďmi prejavovala 

prirodzená solidarita. 

KKC 2404 „Človek, ktorý používa tieto dobrá, má považovať veci, ktoré oprávnene vlastní, 

nielen za svoje, ale aj za spoločné v tom zmysle, aby mohli byť na osoh nielen jemu, ale aj iným“ 

Vlastníctvo nejakého majetku robí z jeho vlastníka správcu Prozreteľnosti, aby ho urobil 

výnosným a podelil sa o jeho výnos s inými, predovšetkým so svojimi príbuznými. 

KKC 2448 „Vo svojich mnohorakých formách – materiálna núdza, nespravodlivý útlak, telesné 

a psychické choroby a nakoniec smrť – je ľudská bieda zjavným znakom vrodeného stavu 

slabosti, v ktorom sa človek nachádza po prvotnom hriechu, a jeho potreby spásy. Preto tak 

priťahovala súcit Krista Spasiteľa, ktorý ju vzal na seba a stotožnil sa s najmenšími zo svojich 

bratov (Porov. Mt 25, 40. 45). Preto tí, ktorých tlačí bieda, sú predmetom uprednostňujúcej 

lásky Cirkvi, ktorá už od začiatku, aj napriek previneniam mnohých svojich údov, neprestala 

plniť svoju úlohu uľaviť im, brániť ich a oslobodiť. Robila tak nespočetnými dobročinnými 

dielami, ktoré sú vždy a všade nevyhnutné. 

KKC 2407 V hospodárskej oblasti si rešpektovanie ľudskej dôstojnosti vyžaduje praktizovanie 

čnosti miernosti, aby sa miernila pripútanosť k dobrám tohto sveta, čnosti spravodlivosti, aby sa 

chránili práva blížneho a dalo sa mu, čo mu patrí, a solidárnosti podľa zlatého pravidla a podľa 

štedrosti Pána, ktorý, „hoci bol bohatý, stal sa pre“ nás „chudobným“, aby sme sa my „jeho 

chudobou obohatili“ (2 Kor 8, 9). 

… V ŠIRŠÍCH OBZOROCH 

KKC 2438 Medzi národmi, ktorých politiky sú už navzájom závislé, je nevyhnutne potrebná 

solidarita. Je ešte nevyhnutnejšia, keď ide o to, aby sa zastavili „zvrátené mechanizmy“, ktoré 

prekážajú rozvoju menej vyvinutých krajín. Nezákonné alebo dokonca úžernícke finančné 

systémy, nespravodlivé obchodné vzťahy medzi národmi a preteky v zbrojení treba nahradiť 

spoločným úsilím zmobilizovať prostriedky na dosiahnutie cieľov morálneho, kultúrneho a 

ekonomického rozvoja. 

KKC 2439 Bohaté národy majú veľkú morálnu zodpovednosť voči tým národom, ktoré si samy 

nemôžu zabezpečiť prostriedky svojho rozvoja alebo im v tom zabránili tragické dejinné udalosti. 
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Je to povinnosť solidarity a lásky; je to aj záväzok spravodlivosti, ak blahobyt bohatých národov 

pochádza zo zdrojov, za ktoré sa spravodlivo nezaplatilo. 

KKC 2440 Priama pomoc je primeranou odpoveďou na bezprostredné mimoriadne potreby 

zapríčinené napríklad prírodnými pohromami, epidémiami atď. Lenže táto pomoc nestačí na 

nápravu ťažkých škôd, vyplývajúcich zo situácií núdze, ani na trvalé uspokojenie potrieb. Je 

potrebné reformovať aj medzinárodné ekonomické a finančné inštitúcie, aby účinnejšie 

podporovali spravodlivé vzťahy s menej vyvinutými národmi. Treba napomáhať úsilie 

chudobných národov, ktoré pracujú na svojom rozvoji a na svojom oslobodení. Toto učenie treba 

celkom osobitne aplikovať v oblasti poľnohospodárstva. Roľníci, najmä v treťom svete, 

predstavujú prevažnú masu chudobných. 

 

Kým pôjdeš ďalej… 

UČIŤ SA Odpovedz na otázky spoločne so svojim tútorom: 

 Čo je to solidarita a čo je to subsidiarita? Ako spolu súvisia? 
Ako sa prejavujú na úrovni štátu – a ako by si ich mohol 
uplatniť na svoju vlastnú pomoc a službu iným ľuďom? Ako 
súvisia s 5 krokmi lásky z etapy SVITANIE? 

 Aký záväzok, zodpovednosť a privilégium nesie so sebou 
majetok, ktorý vlastníme? 

 Čoho všetkého sa týka solidarita? 

 Ako vníma solidaritu Katechizmus a ako Písmo? Skús na ich 
základe zhrnúť zásady solidarity čo najstručnejšie! 

HODNOTIŤ  Ako si na tom s majetkovou solidaritou? Čo je v Tvojich 
možnostiach? Napĺňaš svoje možnosti? Napríklad aj formou 
fyzickej pomoci a podobne? 

 Ako si na tom s právnou solidaritou – napríklad aj veci ako 
zastať sa spolužiaka, keď je ponižovaný, šikanovaný, 
vysmievaný? Alebo podpísať petíciu na internete, zapojiť sa 
do manifestácie na podporu prenasledovaných? 

 Na druhej strane – ako je to so subsidiaritou? Nie je to 
niekedy len „pohodlné riešenie“ v štýle „hoď desať centov 
žobrákovi“, ktoré tomu druhému veľmi nepomôže, len Tebe 
to dá akýsi sebecký pocit „Aha, aký som súcitný!“? Alebo 
pocit nenahraditeľnosti, keď Ti iní ďakujú za to, čo si mali 
vykonať sami a čo by bolo pre nich len užitočné, keby si to 
vykonali? 

Výsledky zhrň spolu so svojim tútorom! 

RIEŠIŤ  Vyber jeden konkrétny prípad, kedy môžeš byť s niekým 
právne solidárny – napríklad spolužiaka, ktorý je šikanovaný, 
alebo ponižovaný, či odstrkovaný. S pomocou metódy 
5Prečo skús zistiť, v čom je príčina tohto stavu – nevynechaj 
pritom v žiadnom prípade možnosť, že príčina môže byť do 
veľkej miery na jeho strane, jednoducho je pre nejaké svoje 
vlastnosti „ľahkým terčom“ pre ostatných! Ako by si mu 
dokázal pomôcť? 

 Z odborky Kľúčové kompetencie si naštuduj SWOT analýzu. 

 Zisti, kto v Tvojom okolí skutočne potrebuje materiálnu 
pomoc, lebo je v skutočnej núdzi. Spolu s tútorom s 
pomocou 5Prečo skús zistiť korene jeho problému. S 
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pomocou SWOT analýzy zisti, aké sú Tvoje možnosti. Na 
základe nich skús nájsť aspoň nejaký spôsob, ako mu byť 
nápomocný.  

 V obidvoch prípadoch dbaj na zohľadnenie aj subsidiarity! 

KONAŤ  Obidva plány uskutočni! 

VYVODIŤ ZÁVER  Vyhodnoť, ako Tvoje pokusy o solidaritu dopadli. 

 Na základe toho prijmi  konkrétne a trvalé závery do svojho 
ďalšieho života. 

 

Splnené dňa: ___________, podpis tútora: ________________________________ 
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4. pravidlo. Veľkorysosť 

S nepriateľom sa Izraelita mohol stretnúť: 

 alebo vo vojne, kde platilo právo na zákonitú obranu; 

 alebo v mieri, kde bol Izraelita nabádaný, aby dokázal prejaviť svoju dobrú 

vôľu aj voči nepriateľom. 

Bol to prvok, ktorý Izrael pripravoval už na čosi nové: na Novú Zmluvu, ktorá prišla na 

svet s Ježišom Kristom. 

„Ak natrafíš na býka alebo osla, čo sa zatúlal tvojmu nepriateľovi, 

priveď mu ho späť! Ak zbadáš, že osol tvojho odporcu padol pod svojím 

bremenom, neobídeš ho, ale pomôžeš mu ho zdvihnúť!“  

(Ex 23,4–5) 

„Neteš sa, keď padne tvoj nepriateľ a keď sa potkne, nech ti srdce 

neplesá, aby (to) vari nepobadal Pán a (nevyvolalo to) v jeho očiach 

neľúbosť... Ak je ten, kto ťa nenávidí, hladný, daj mu chleba jesť, ak je 

smädný, daj mu vody piť.“  

(Prísl 24,17n; 25,21) 

Dôležité rozlíšenie 

„Miluj hriešnika, ale nenáviď hriech.“ 

(sv. Augustín) 

 Nemôžeme milovať zlo, máme a musíme ho celým srdcom nenávidieť. 

 Ale súčasne nikdy nesmieme nenávidieť človeka, akokoľvek zlé by bolo jeho 

zmýšľanie, či skutky! 

Toto je základný postoj Písma i kresťanstva. 

Povinnosť rešpektu a veľkorysosti 

KKC 1933 Táto povinnosť (rešpektovať druhého – pozn. red.) sa vzťahuje aj na tých, ktorí 

zmýšľajú alebo konajú inak ako my. Kristovo učenie ide až tak ďaleko, že vyžaduje odpustenie 

urážok. Rozširuje prikázanie lásky, ktoré je prikázaním nového, evanjeliového zákona, aj na 
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všetkých nepriateľov. Oslobodenie v duchu evanjelia je nezlučiteľné s nenávisťou k nepriateľovi 

ako ľudskej osobe, nie však s nenávisťou k zlu, ktoré ako nepriateľ pácha. 

KKC 2303 Úmyselná nenávisť protirečí láske. Nenávisť k blížnemu je hriechom, ak mu človek 

vedome a dobrovoľne chce zlo. Nenávisť k blížnemu je ťažkým hriechom, ak sa mu vedome a 

dobrovoľne želá veľká škoda. „Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za 

tých, čo vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach“ (Mt 5, 44-45). 

Preto aj voči zlým a nepriateľským ľuďom sme povolaní byť veľkorysí. Iste, sú prípady, 

keď je potrebné sa zákonite a oprávnene brániť – ale aj tam to musí byť bez nenávisti 

voči tomuto človekovi. A mimo nutnosti obrany sme stále pozvaní „dobrom 

premáhať zlo“ (porov. Rim 12,21) a byť veľkorysí a ústretoví aj k tým, ktorí nás 

považujú za nepriateľov a správajú sa k nám ako k nepriateľom. 

 

Kým pôjdeš ďalej… 

UČIŤ SA Odpovedz na otázky spoločne so svojim tútorom: 

 Čo sa musíme naučiť rozlišovať? 

 Aký by mal byť náš postoj ku zlu? 

 A aký by mal byť náš postoj k človekovi, ktorý zlo koná? 

 O čom je výzva k veľkorysosti? 

HODNOTIŤ  Aký je môj postoj k ľuďom, ktorí mi pripadajú zlí? Odlišujem 
ich zlo od nich samotných? 

 Ako sa správam k ľuďom, ktorí ma nemajú radi? 

 Ako sa správam k ľuďom, ktorí mi pripadajú nesympatickí? 

 Nakoľko sa v týchto prípadoch rozchádzam s ideálom Písma?  
Výsledky zhrň spolu so svojim tútorom! 

RIEŠIŤ  Vyber si jedného človeka, ktorý je k Tebe zlý a jedného, 
ktorý Ti je nesympatický. 

KONAŤ  Počas jedného týždňa k nim obom skús byť čo najviac 
veľkorysý a prajný. 

VYVODIŤ ZÁVER  Vyhodnoť, ako Tvoj pokus dopadol. 

 Pokiaľ si s tým mal nejaké problémy, s pomocou techniky 
5Prečo skús zistiť, kde v Tebe tento problém korení. Čo treba 
zmeniť? 

 Na základe toho prijmi  konkrétne a trvalé závery do svojho 
ďalšieho života. 

 

Splnené dňa: ___________, podpis tútora: ________________________________ 

 

Tak. A práve sme dokončili aj druhú časť nášho začiatočníckeho vzťahu rešpektu voči 

Bohu: dodržiavanie „domového poriadku“ obyvateľov Zeme. 

Ak si dosiahol túto úroveň, srdečne Ti blahoželáme! 
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Súčasne Ti ale určite jasné, že toto je ešte len začiatočná štartovacia pozícia smerom ku 

kresťanstvu, nie ešte kresťanstvo samotné. 

Si pripravený isť ďalej? 

Ak áno, tak v tom prípade ťa čaká ešte posledná, rozhodne nie najmenšia úloha ako 

panoša… 
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Učeník Ježiša Krista 

„Ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov, 

nevojdete do nebeského kráľovstva“  

(Mt 5,20 SSV) 

Pokiaľ si dôkladne absolvoval celý doterajší program panoša Rádu Svetla, si teraz niekde 

tu: na úrovni spravodlivosti farizejov. Ja viem, dnes má slovo farizej nádych nadávky. 

Ale nič nemení na fakte, že farizeji boli veľmi horliví čo sa dodržiavania Božieho zákona 

týka. Vlastne, keby sme dnes mali vo farnosti nejakú katolícku verziu farizejov, asi by 

sme s uznaním pokyvovali hlavou a hovorili si: Páni, to sú kresťania, berte si z nich 

príklad, pozrite, ako vážne to berú, skutoční kresťania! 

Napriek tomu Ježiš hovorí, že ak chceme získať to, čo priniesol On – naše zbožštenie sa v 

Bohu – tak musíme ísť ďalej. Omnoho ďalej. Tu, kde by iní končili, my ešte len 

začíname! 

Čo teda ďalej? 

„V Antiochii učeníkov prvý raz nazvali kresťanmi.“ 

(Sk 11,26 SSV) 

Prvým a základným krokom je učiť sa od Krista. 

Apoštoli, Ježišovi učeníci, sa od Neho učili vyše troch rokov, kým sami dozreli k svojmu 

druhému obráteniu a mohli prijať Ducha Svätého a stať sa kresťanmi. 

 Druhé obrátenie totiž vyžaduje, aby si si Krista skutočne zamiloval a celým 

srdcom zatúžil žiť s Ním a pre Neho. 

 Nemôžeš ale milovať, čo nepoznáš. 

 A nemôžeš spoznať, čo aktívne a usilovne nespoznávaš. 

Znova si pripomeňme slová španielskej mystičky a učiteľky Cirkvi sv. Terézie Veľkej 

Avilskej, ktoré už poznáš z odborky Katolík: „Nakoľko to ja chápem, vstupnou bránou 

[do kresťanstva]... je modlitba a rozjímanie.“ 

Presne toto teraz budeš robiť: intenzívne študovať a skúmať Krista, prenikať až do hĺbky 

Jeho učenia, Jeho myslenia, Jeho osobnosti, aby si Ho čo najviac spoznal, dôverne a 

dôkladne. 
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Pomôckou Ti bude ďalšia odborka – tentoraz odborka LECTIO DIVINA, nazvaná 

podľa starobylej metódy rozjímania Božieho slova, ktorej sa, okrem iného, v nej 

postupne naučíš.  

Záverečné svedectvo 

Keď ukončíš túto odborku na jej zelenom stupni, bude Tvoj výcvik panoša 

ukončený – aj keď asi nie ešte Tvoja cesta ako panoša. 

Posledná vec, ktorú Ti Tvoj tútor potvrdí, je to, že veci, ktorým si sa počas výcviku 

panoša naučil, si aj naďalej konal i počas plnenia odborky LECTIO DIVINA.  

 

Splnené dňa: ___________, podpis tútora: ________________________________ 

A potom bude už len na Tebe, kedy a ako sa odhodláš urobiť ďalší krok – smerom k 

druhému obráteniu a k stupňu rytiera Rádu Svetla. 
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Červený stupeň Rádu Svetla, 

alebo na ceste osvietenia 

 

RYTIER 
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Druhé obrátenie – čo je to? 

Stupeň RYTIERA RÁDU SVETLA sa začína tzv. druhým obrátením. Aspoň k tomu 

je stavaný. O čo pri tomto obrátení ide?  

Katechumenát 

Ak si bol pokrstený ako dieťa (čo si asi bol), tak normálne by si mal prvým, asketickým 

obrátením prechádzať v čase Tvojho pristúpenia k Prvému svätému prijímaniu. Aj 

preto cirkevné právo nestanovuje nejaký vek, kedy by sa to malo stať, ale všeobecne 

hovorí, že zhruba v siedmom roku života sa dieťa má začať na tento krok pripravovať a 

potom, keď je pripravené – môže to byť v 9., 12., 17., alebo aj 47. roku života, závisí od 

človeka – pristupuje k tejto sviatosti, aby tak slávením Eucharistie spečatilo svoje prvé 

rozhodnutie sa nasledovať Krista a byť služobníkom Božím. 

Po prvom obrátení by mal nasledovať pokrstový katechumenát, ako o ňom hovorí 

Katechizmus:  

KKC 1231 Krst detí už svojou povahou vyžaduje katechumenát po krste. 

KKC 1248 Katechumenát alebo formácia katechumenov má za cieľ umožniť im, aby ako 

odpoveď na Božiu iniciatívu a v spojení s určitým cirkevným spoločenstvom priviedli k zrelosti 

svoje obrátenie a svoju vieru. Ide o formáciu celého kresťanského života, ktorou „sa učeníci 

spájajú s Kristom, svojím Učiteľom.“ 

KKC 1247 Katechumenát … má pripraviť na prijatie Božieho daru v krste, birmovaní a 

Eucharistii. 

Istú formu takéhoto pokrstového katechumenátu (či skôr príspevku k nemu) si práve 

absolvoval v etapách SVITANIE a CECH SVETLA a teraz v etape PANOŠ RÁDU 

SVETLA. Ako hovorí Katechizmus, jeho zmyslom je priviesť Ťa k zrelosti obrátenia 

– čiže k onomu druhému obráteniu. Ním sa začína kresťanstvo. A, ako znova naznačuje 

Katechizmus, z príležitosti tohto rozhodnutia sa, z príležitosti druhého obrátenia, sa slávi 

aj posledná sviatosť kresťanskej iniciácie (čiže trojice sviatostí, ktorými sa človek úplne 

začleňuje do Kristovho Tela, do Cirkvi) a tou je birmovanie. Tak, ako je u tých, ktorí boli 

pokrstení ako malé deti, prvé sväté prijímanie slávením prvého obrátenia a začiatkom ich 

pokrstového katechumenátu, tak je zase birmovanie slávením druhého obrátenia a 

zakončením ich katechumenátu. 
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Druhé obrátenie 

Je to „obrátenie zo stavu nedokonalosti k vážnemu rozhodnutiu veľkomyseľne zápasiť o 

kresťanskú dokonalosť, uskutočňovať obraz, ktorý má o mne Boh.“ (sv. Katarína Sienská, 

mystička a učiteľka Cirkvi, 14. st. po Kr.) 

 „Druhé obrátenie je rozhodnutie k dokonalosti; je celobytostným odovzdaním sa; je úplným 

vydaním sa.“ (Heinz Schürmann, teológ, 20. st. po Kr.) 

„Je to ten najdôležitejší krok v živote kresťana. Kresťanom som vlastne iba vtedy, keď som prijal 

toto obrátenie. Je mi ponúknuté v krste, ale nie je mi vnucované. Boh čaká na moje slobodné 

áno, čaká, až skutočne a poctivo akceptujem jeho plán s mojím životom. Druhé obrátenie je 

krokom do stavu konečného obrátenia. Boh sa skutočne stáva Pánom môjho života, jeho plány sa 

stávajú mojimi plánmi. Pád do ťažkého hriechu (do vedomého sa odlúčenia od Boha) už 

prakticky neprichádza do úvahy. Už sa uskutočnilo bezpodmienečné a nezvratné odovzdanie sa 

Bohu, ktorým začala cesta k svätosti.“ (Hans Buob, exercitátor, 20. st. po Kr.) 

„Skutočné obrátenie spočíva v tom, že už sami nechceme vôbec nič.“ (majster Ján Eckhart, 

mystik, 14. st. po Kr.) 

Celobytostné odovzdanie sa… vydanie sa… uskutočniť obraz, ktorý má o mne Boh… 

sami nechceme vôbec nič… Aby sme tomu všetkému porozumeli, nevyhneme sa troche 

teórie. Poďme teda na to! 

ČNOSŤ ČISTOTY NIELEN… VEĎ VIETE KDE… 

Mihaly Csikszentmihalyi, americký psychológ maďarského pôvodu je pôvodcom tvrdenia, že v 

samom jadre stavu šťastia je tzv. „prúdenie“ (angl. flow), ktoré popisuje ako stav, „ve kterém 

jsou lidé tak ponořeni do určité činnosti, že nic jiného se jim nezdá důležité. Tento prožitek sám 

je tak radostný, že se ho lidé snaží dosáhnout dokonce i za velkou cenu, pro pouhé potěšení, 

které jim přináší.“ Prúdenie je teda stav maximálnej sústredenosti, maximálneho uchvátenia, 

ponorenia sa do toho, čo robíme, takže celé naše bytie je zrazu zjednotené a upriamené jedným-

jediným smerom k tomu, čo robíme. Je jasné, že bez tohto sústredenia na jednu jedinú vec nie je 

prúdenie možné. Ak je naša pozornosť – a naša túžba! – roztrieštená, výsledkom je nie flow, ale 

povrchnosť, možno dokonca nervozita, podráždenosť, dokonca hnev, keď protichodné túžby v 

nás kolidujú. Preto ľudia, ktorí usilujú o túto sústredenosť, či už vedome, alebo nevedome, 

vyhľadávajú miesta, kde ich nikto a nič neruší – a ak ich niekto ruší v ich sústredení a pohltení 

prácou, nahnevane kričia: „Odpáľte preč! Nechajte ma na pokoji! Nerušte ma!“ 

Skúste si teraz predstaviť, že toto prúdenie sa netýka len nejakej jednotlivosti, ktorú 

robíte, ale preniká celý Váš život, Vašu existenciu, je spôsobom Vášho bytia – a 

dostanete predstavu o tom, čo sám v sebe žije Trojjediný Boh: Dokonalý stav 

nekonečne intenzívneho prúdenia, prameniaceho z dokonalej a nekonečne intenzívnej 

lásky troch božských Osôb, spojených v kruhu Trojice. Už chápeme, prečo je Boh 

nekonečne blažený sám v sebe? Pretože je celý, úplne a nerozdelene, nekonečne 
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intenzívne pohrúžený do nekonečne intenzívneho a večného stavu prúdenia, ktorého 

podstatou je láska, celou pozornosťou uprená k ostatným osobám tohto svätého 

Spoločenstva. 

Sme stvorení na to, aby sme spoločne s Bohom prežívali tento život, stav 

dokonalého, nekonečne intenzívneho a nekonečne blaženého prúdenia lásky v kruhu 

Trojice.  

To od nás ale vyžaduje rovnaký stupeň sústredenosti  lásky smerom od nás k Bohu. 

Neprekvapuje, že presne túto požiadavku v sebe obsahuje podľa Ježiša absolútne prvé a 

najdôležitejšie prikázanie: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej 

svojej duše, zo všetkých svojich síl a z celej svojej mysle“ (Lk 10,27 SSV). To znamená, že 

musíme byť v stave, kedy naozaj je Boh našou jedinou láskou (a spolu s Ním a z lásky k Nemu 

potom milujeme aj „svojho blížneho ako seba samého“ (Lk 10,27 SSV)) – a tejto láske a tomuto 

darovaniu, tejto túžbe a pozornosti nekonkuruje absolútne nič! Inak by výsledkom nebolo 

prúdenie, ale konflikt, nie blaženosť, ale nervozita, hnev, podráždenosť, rozpoltenosť a 

podobne – veci, ktoré bežne vidíme u ľudí, ktorí sa pre túto úplnú lásku nerozhodli, ako 

konštatuje už Jakub, keď hovorí: „Taký človek nech sa nenazdáva, že dostane niečo od Pána; - 

muž s rozpoltenou mysľou, nestály vo všetkom svojom počínaní“ (Jak 1,7-8 SSV) Preto v Nebi 

už okrem Boha nie je nič, vôbec nič, iba Boh sám, ako svedčí Písmo: „Keď ľudia vstanú z 

mŕtvych, už sa ani neženia, ani nevydávajú, ale sú ako anjeli v nebi“ (Mk 12,25 SSV), alebo 

inde: „Veď Božie kráľovstvo nie je jedlo a nápoj“ (Rim 14,17 SSV) a pod. 

Preto Pavol hovorí: „o telo [= o starého svetského človeka] sa nestarajte podľa jeho 

žiadostí“ (Rim 13,14 SSV), pretože „Tí, čo patria Kristovi Ježišovi, ukrižovali telo s 

vášňami a žiadosťami“ (Gal 5,24 SSV) – aby sme tak mali „čisté srdce“, o ktorom Ježiš 

hovorí: „Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha“ (Mt 5,8 SSV) – čiže srdce, v 

ktorom už niet žiadne inej, postrannej túžby a lásky, okrem tej jedinej, k Bohu a skrze 

Boha ku všetkým Božím stvoreniam. 

A presne o tomto je čnosť čistoty, ktorá sa ani náhodou a ani zďaleka netýka iba sexu, 

ako si niekedy niektorí myslia a už vôbec sa netýka len kňazov a mníchov a podobných 

ľudí, ktorí si zvolili život v celibáte. Je určená a potrebná pre všetkých bez rozdielu, 

pretože nie je ničím iným, než dokonalou slobodou od všetkého, čo nie je Boh – a bez 

toho nie je prúdenie Božieho života a teda spása možná:  

Čistota v sexe, kedy nás jeho rozkoš už ani trochu neláka, pokojne ho použijeme, keď ide o 

splodenie detí, či nepoužijeme ako tí, ktorí žijú v celibáte, ale už po ňom nijako nedychtíme, je 

nám ľahostajný, nechýba nám, sme od neho slobodní.  

Jeme a pijeme, aby sme žili, ale samotné jedlo a potešenie z neho je nám ľahostajné.  

Vieme, ako hovorí Pavol, „žiť skromne … aj oplývať … byť sýty aj hladovať, mať hojnosť i núdzu 

trieť“ (Flp 4,12 SSV). Užívame peniaze i majetok, ale už po ničom z toho ani trochu netúžime, 

sú to už len nástroje, sami o sebe ľahostajné.  
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Rovnako nám je ľahostajná chvála či hana sveta, ako hovorí otec Makários: „Buď mrtvolou a 

nedbej ani na lidské bezpráví, ani na lidskou chválu jako mrtví a budeš spasen“ (Apoftegmata 

476).  

A to všetko nie preto, žeby sme upadli do nejakej mŕtvej apatie stoikov, ale preto, že 

sme uchvátení Kristom, uchvátení nádherou Trojice a celým svojim bytím „kričíme“ 

na všetky tieto veci: „Dajte pokoj! Nerušte ma! Nevidíte, že som zahľadený, zamilovaný 

už len do Krista a chcem patriť už len Jemu, jedine Jemu a nikomu a ničomu, než 

Jemu?!“ 

OD „PÁNA“ K „ŽENÍCHOVI“ 

„...ani jeden z vás, ak sa nezriekne všetkého, čo má, nemôže byť mojím učeníkom!“ 

(Lk 14,33 SSV). Takto to Ježiš hovorí. Prečo tá požiadavka? A prečo je podmienka toho 

byť práve učeníkom? Odpoveď znova môžeme nájsť v modeli, ktorým je manželstvo. 

Pretože kresťanstvo je manželstvo, je to jednota Ženícha a nevesty, ako píše Pavol: 

„Zasnúbil som vás jednému mužovi, aby som vás odovzdal Kristovi ako čistú pannu“ 

(2 Kor 11,2 SSV). 

Hovorí sa, že manžel sa musí zrieknuť všetkých ostatných žien. Prečo? Sú vari zlé? Podlé, 

zločinné? Nehodné? Ani náhodou! Sú medzi nimi mnohé-premnohé dobré, krásne, ušľachtilé, 

múdre a čnostné! Tak prečo sa ich potom zriekať? No preto, lebo manželstvo znamená patriť už 

len tej jedinej. Vlastne to nie je zrieknutie sa všetkých, ako skôr vyvolenie jedinej, aby bola 

Jedinou! Rovnako to platí potom aj o ostatných veciach: muž „opustí svojho otca i svoju 

matku“ (Gn 2,24 SSV), svoju vlasť, zamestnanie, priateľov, záľuby,... všetko, len aby uskutočnil 

ono „prilipne k svojej manželke a budú jedným telom“ (Gn 2,24 SSV) – v hebrejskej terminológii 

„jednou bytosťou“, „jedným človekom“. 

Možno poviete: Ale moment! Naozaj toto všetko opúšťa? Mnohé z toho mu predsa 

ostáva, nie? Stále má svoju rodinu, priateľov, často dokonca si ponechá i svoje 

zamestnanie, či vlasť, nie? Tak ako to je? 

Odpoveď je v podstate tohto zanechania.  

Dovtedy to bol priamy vzťah: Ja a moji rodičia. Ja a moje zamestnanie. Ja a moji priatelia. Ja a 

moje záľuby. Ja a moja vlasť.  

Všetko toto teraz nahrádza – ak je to opravdivá manželská láska! – len jediné: Ja a moja 

manželka, moja milovaná! A všetko ostatné sa posúva o úroveň ďalej, k všetkému ostatnému 

odteraz pristupuje už len cez a skrze svoju manželku. Jeho rodinou je jeho manželka – a k 

rodičom chodí už len na návštevy. Jeho záľuby sú merané záujmom a osobou manželky: ak sú 

prospešné, ponechá si ich, ale nie preto, že ho bavia, ale preto, že slúžia manželke a ich láske, 

jednote, ich rodine,.... A ak neslúžia, nemajú v jeho novom svete miesto, zanecháva ich. To isté 

zamestnanie. Priatelia. Vlasť. Dovtedy to všetko boli samostatné veci, ktoré chcel kvôli ním 

samotným. Ale teraz je už len Jedna, ktorú chce pre ňu samotnú: Milá, Nevesta! Je jediná a pre 
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ňu všetko opustil v zmysle, že už nič z toho viac nechce, nevlastní, neprijíma, ani nekoná kvôli 

tomu samotnému, ale len kvôli manželke, pre ňu, s ňou,... ona je jediným dôvodom všetkého.  

Takže, áno. Ak je to opravdivá manželská láska, v ktorej sa dvaja stali jedným 

bytím, potom manžel pre svoju manželku vskutku opustil a zanechal všetko. 

Zanechal všetko, aby mohol vlastniť, úplne, celkom, bytostne, jedno: ju. Ona je 

jediné, čomu patrí a jediné, čo mu patrí, čo má, čomu žije. Všetko ostatné už len 

využíva, ale viac to už nevlastní, nelipne k tomu, neslúži tomu, jeho vernosť a oddanosť 

už viac nepatrí ani otcovi, ani matke, ani zamestnávateľovi, ani vlasti,... jedine jej! 

Chápeme tento model? A teraz späť k Ježišovi.  

 Ježiš hovorí: Ja a Otec sme Jedno. My sme touto dokonalou láskou. Patríme 

jeden druhému. Úplne. Dokonale. Bezvýhradne. Som Syn svojho Otca a nepatrím 

nikomu, iba Otcovi. „Mojím pokrmom je plniť vôľu toho, ktorý ma poslal, a 

dokonať jeho dielo“ (Jn 4,34 SSV), nič iné. Moja láska a oddanosť Otcovi je tak 

úplná a dokonalá, že preň som zanechal všetko, strácam všetko, nevlastním nič, 

vôbec nič... iba Otca a Otec mňa. A preto som šťastný. Blažený. Nekonečne 

blažený. „Boh nekonečne blažený sám v sebe“ (KKC 1) – kvôli tejto láske, kvôli 

tejto jednote, v ktorej vlastním a som vlastnený len JEDINÝM, slúžim 

JEDINÉMU, som SLOBODNÝ od všetkého... a preto dokonalý v láske! Chápete? 

 A potom sa Ježiš obracia k nám a hovorí: Môžem vás to naučiť. Buďte mojimi 

učeníkmi a ja vás naučím žiť Boží blažený život. Naozaj vás to naučím. Ale musíte 

pochopiť: Nemôžete žiť Boží Trojičný život, Božiu Trojičnú lásku, Božiu Trojičnú 

blaženosť bez toho, aby vaša láska a vaše darovanie sa Bohu bolo výlučné. 

Dokonale výlučné. Ak sa chcete naučiť žiť môj život, musíte byť ochotní naozaj 

zanechať všetko. Vyprázdniť úplne samých seba od všetkého, čo nie je Boh: vašu 

myseľ, váš život, konanie,... celého seba! Všetko, čím ste a čo máte. Nie preto, že 

by všetko bolo zlé. Hanebné. Zavrhnutia hodné. Nie, to ani náhodou. Svet je 

dobrý. Mnoho vecí v ňom sú dobré veci. Ale ak chcete vlastniť a byť vlastnení 

Jediným – musíte toto všetko ostatné zanechať práve tak, ako manžel zanecháva 

všetky ženy sveta pre tú jedinú. Musíte sa zrieknuť svojej mysle s jej fantáziami, 

túžbami, snami,... aby tak mohla celá vaša myseľ patriť Jedinému a byť naplnená 

Jediným, ktorý nekonečne presahuje všetky vaše myšlienky, sny, túžby, či 

predstavy... Musíte sa zrieknuť všetkých vecí, nevlastniť nič, aby ste mohli celí 

patriť, byť vlastnení Bohom úplne celí a Boha tak vlastniť úplne celého v tomto 

akte darovania a oddanosti – a On nekonečne presiahne všetko, čo ste preň stratili. 

Ale musíte to urobiť. Odteraz všetko vo vašom živote budú už iba nástroje. K 

ničomu už nebudete pristupovať priamo, ale len „skrze Krista, s Kristom a v 

Kristovi“ a kvôli Kristovi. Nič už nebudete vlastniť, len to využívať – pre Krista, 

ak Kristus a vaša oddanosť k Nemu dá na využívanie dôvod. Ak nie, zabudnete na 
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to rovnako, ako dieťa v okamihu zabudne na zahodený papierik od žuvačky, či 

fajčiar na odhodený špak cigarety...  

Toto znamená zanechať všetko. Je to podmienka Božieho života, ktorým je dokonalá 

jednota lásky s Bohom v dokonalej jednote Trojice. Ježiš nás môže tomuto všetkému 

naučiť. Môže nás do tejto jednoty voviesť ako svojich žiakov, učeníkov, podľa svojich 

vlastných slov: „aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v 

nás jedno“ (Jn 17,21 SSV). Áno, môže to urobiť a urobí to. Ak chceme. Ak potom 

túžime. A ak sme uzrozumení s cenou a sme ochotní ju zaplatiť: „...ani jeden z vás, ak sa 

nezriekne všetkého, čo má, nemôže byť mojím učeníkom!“ (Lk 14,33 SSV). 

MOMENT… ZNAMENÁ TO, ŽE SA NA VŠETKÝCH OSTATNÝCH VYKAŠLEME? 

Dobre, vieme si predstaviť, že sa pre Boha zriekneme vecí, zdravia, dokonca samých 

seba... ale čo ostatní ľudia? Kam sa v tomto vzťahu „zmestia“ oni? Nezaváňa  táto 

požiadavka lásky akousi ľahostajnosťou voči ostatným ľuďom, kedy proste milujeme 

Boha, sme na Neho upnutí úplne celí – a všetko a všetci ostatní tak ostávajú niekde 

mimo, vlastne ich už ani nevnímame, pretože sme v tomto vzťahu výlučnej lásky k Bohu 

úplne ponorení a uzavretí v tomto vzťahu, v ktorom je tak už len Boh a ja a všetko 

ostatné je preč, von, vytesnené za dverami, zanechané a zabudnuté? To nám znie až 

obludne a zvrátene, o to viac, že požiadavka lásky k blížnemu je v Písme zdôraznená ešte 

viac, než sama viera! Ako to teda je? 

Začnime láskou Boha k ľuďom. Ako vraví Písmo, Trojjediný Boh všetkých ľudí 

predpoznal ešte skôr, než bol stvorený svet. Slobodne sa rozhodol stvoriť ich a slobodne 

sa rozhodol ako Trojica milovať ich, všetkých a do jedného. Je to teda Jeho voľba ako 

Boha a má na ňu svoje vlastné dôvody. 

Ale čo my? My sme si predsa nikoho z ľudí okolo nás nestvorili, ani slobodne nevyvolili. 

Boh nám môže prikázať milovať ich – ale nie je náš postoj skôr bližší Mojžišovmu: „Či 

som ja nosil všetok tento ľud vo svojom lone? Ja som ho priniesol na svet, že odo mňa 

žiadaš: “Zanes ho na svojich prsiach, ako dojka nosí dojča, do krajiny, ktorú si ty 

prisahal dať ich otcom?““ (Nm 11,12 SSV)? Nie je nám bližší postoj Ježišových 

súkmeňovcov: „Milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa“ 

(Mt 5,43 SSV)? Odpoveď na túto otázku nám dáva Mojžiš, ktorý nakoniec toto 

bremeno nesie. Nie zo sympatií k Izraelu. Nie preto, že by si ich vyvolil. Ale preto že 

si vyvolil Boha, ktorý si ako prvý vyvolil jeho. Zamiloval si Boha – a to slobodne. A 

preto akoby celým svojim životom vraví: „Pane, Adonaj, nemám najmenší dôvod 

milovať tento spurný ľud tvrdej šije. Ale mám dôvod milovať Teba, Adonaj. Milujem Ťa 
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a volím si Teba. A pre Teba, kvôli Tebe... dobre. Z lásky k Tebe budeme teda slúžiť aj 

tomuto ľudu, áno, z lásky k Tebe ho dokonca budem... milovať...“ 

Toto je prvý základ pre opravdivú lásku ku všetkým ľuďom bez rozdielu. Láska, to 

nie je cit, ani sympatia. Je to omnoho viac, než sympatia, či cit. Je to akt vôle, záväzok 

vôle. Kto teda prijíma tento záväzok, tak už miluje. A ak ho prijíma z lásky k Bohu...  

Väčšina ľudí takýto záväzok lásky nikdy v živote neprijme, pretože bez Boha a mimo Boha 

preň nie je dôvod ani racionálny základ: prečo by som mal obetovať seba kvôli ľuďom, ktorí 

mi sú nesympatickí, obtiažni, ktorí mi nič nedávajú, možno sú dokonca nevďační, škodia mi – a 

ja mám pre nich strácať a obetovať svoj čas, sily, peniaze… dokonca dať za nich život, ako 

hovorí Písmo? Prečo? Keď príde na lámanie chleba, skôr od nich dostanete odpoveď, akú mi dal 

jeden môj ateistický priateľ, citujem: „Ja mam svoj život rád lebo je len jeden ktorý mám, ja 

neverím na vaše rozprávky o sedemdesiatich pannách alebo archanjeloch čo ma čakajú pri 

nebeskej bráne. Ja smrť neberiem ako niečo super, ja mám rád tento svet a život v ňom takže rád 

v ňom zostanem tak dlho ako sa len dá a duplom sa z neho nechcem dostať pre vaše bájky a 

povesti.“  

Ale pozor! Ešte nie sme na konci! Ešte je tu Kristus!  

Ježiš sa nám stal podobným vo všetkom. A teda aj v našej situácii lásky. Sám hovorí, že aj 

motívom jeho služby a obety nie sme my, ale Otec, láska k Otcovi, ktorého vôľu a dielo prišiel 

vykonať. Ale potom Ježiš pomaly smeruje k niečomu ešte viac, keď hovorí: „Ako mňa miluje 

Otec, tak ja milujem vás. Ostaňte v mojej láske! ... Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj 

život za svojich priateľov.  Vy ste moji priatelia...” (Jn 15,9.13n SSV). V tejto chvíli Ježiš hovorí: 

Už nielen kvôli Otcovi, ale pre Vás samotných, kvôli Vám robím to, čo robím. Dávam život 

nielen za Otcovo dielo, ale rovnako aj za Vás! 

Ako sme povedali, Boh má svoje dôvody, prečo sa slobodne rozhodol stvoriť a milovať 

všetkých ľudí na tomto svete, dobrých, aj zlých (porov. Mt 5,45). Takisto je faktom, že 

povoláva ľudí, aby sa zbožštili, aby boli vo všetkom ako On: „Vy teda buďte dokonalí, 

ako je dokonalý váš nebeský Otec!“ (Mt 5,48 SSV). A teda postupne nás vedie aj k 

svojim dôvodom tejto lásky. Na začiatku, kým Boha nepoznáme, žijeme si naozaj podľa 

onoho ľudského: „Milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa“ 

(Mt 5,43 SSV) – aj keď to nenazveme „nenávisť“, ale častejšie „nezáujem“, 

„nesympatia“, „odpor“, atď. Potom, keď spoznáme Boha, sa pre Boha a kvôli Bohu 

dokážeme obetovať pre týchto ľudí, nie ešte kvôli nim, ale z lásky k Bohu, ako hovorí 

Pavol: „Lebo nás ženie Kristova láska, keď si uvedomíme, že ak jeden zomrel za všetkých, 

teda všetci zomreli“ (2 Kor 5,14 SSV). Ale úmerne tomu, ako nás preniká Duch 

Svätý, postupne nás prenikajú aj Božie dôvody tejto lásky k ľuďom, dôvody 

nadprirodzené – a v nás sa pomaly vzmáha už nielen láska k Bohu a kvôli Bohu, ale 

opravdivá Božia láska, podľa slov Písma: „Božia láska je rozliata v našich srdciach 

skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali.“ (Rim 5,5 SSV). A v nej sa završuje naše 

zbožštenie, podľa slov Klementa Alexandrijského: „Človek sa stáva Bohom preto, že 
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miluje všetko to, čo miluje Boh!“ – a v tej chvíli, poučení a preniknutí Bohom, naozaj 

milujeme: rovnako, ako Boh, všetkých ľudí tak, ako Boh, z rovnakých motívov, ako 

Boh... Sme zbožštení! 

Takže v podstate máme len dve možnosti:  

 Alebo nemilovať Boha celým srdcom, celým bytím a celou silou – a bez Neho a 

mimo Neho nemilovať ani všetkých ostatných ľudí (a možno v skutočnosti ani 

žiadneho).  

 Alebo milovať Boha celým srdcom, celou silou a celým bytím – a v Ňom a s 

Ním a skrze Neho byť schopní skutočne a opravdivo milovať aj všetkých a 

každého človeka tak, ako Boh. A iné možnosti naozaj nejestvujú...! 

ČÍM SA TO TEDA ZAČÍNA A ČÍM SA TO SKONČÍ? 

„Hriech nie je túžba po zlých veciach, ale zrieknutie sa lepších.“  

(sv. Augustín z Hippo, 4. st. po Kr,) 

Celá duchovná cesta je cestou zo stavu hriechu, kedy nie sme ako Boh a nežijeme 

ako Boh, do stavu svätosti, zbožštenia sa v Bohu, kedy sme ako Boh a žijeme ako 

Boh. 

O hriechu Katechizmus hovorí: „Týmto hriechom človek dáva prednosť sebe samému 

pred Bohom a tým pohŕda Bohom“, namiesto darovania v láske si volí pýchu, čiže 

sebastrednosť, kedy sám seba robí stredom všetkého svojho života, chcenia, 

rozhodovania, konania…  

 Východiskovým bodom našej cesty k zbožšteniu je tak stav ťažkého, čiže 

smrteľného hriechu: „Smrteľný hriech – vážnym prestúpením Božieho zákona – 

ničí v srdci človeka lásku. Odvracia človeka od Boha, ktorý je jeho posledným 

cieľom a jeho blaženosťou, a to tým, že človek dáva prednosť nejakému nižšiemu 

dobru pred Bohom.“ (KKC 1855). Boha v tejto fáze alebo vôbec nepoznáme a je 

nám ľahostajný úplne (napr. ateisti, agnostici); alebo Boha síce poznáme, ale On 

sám nás nezaujíma.  Zaujíma nás Jeho pomoc.  Zaujíma nás, čo všetko nám môže 

darovať. Zaujíma nás, aby sme sa spasili a mali sa dobre. Ale nezaujíma nás Boh 

ako taký. Nepýtame sa, či sa Mu páčime, či Mu nelezieme na nervy. Nezaujímame 

sa o to, čo by si azda On od nás želal. Po čom On túži. Čo si On o nás myslí…  Ak 

robíme niečo zlé, tak si povieme: „Veď nám odpustí!“ – a o Neho sa viac 

nestaráme! Správame sa k Nemu ako k sluhovi, či k predavačovi v obchode – tam 

nás tiež nezaujíma osoba predavača, ale tovar, ktorý od neho chceme, ak s ním 

komunikujeme, tak len v rovine :Prosím vás, máte tu ten a ten tovar, ktorý 
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chcem?“ Presne o tom je ono „tradičné formálne zvykové kresťanstvo“, o ktorom 

hovorí Hans Buob. Mnoho ľudí v tejto etape prežije pokojne celé svoje 

kresťanstvo. Ešte aj ich obvyklé vyznanie života s Bohom znie zvyčajne takto 

nejako: „Ale veď MNE Boh veľmi pomáha! JA sa k Nemu veľmi utiekam! Vždy a vo 

všetkom Ho prosím, aby MI pomáhal!“ Je to snaha využívať Boha namiesto toho, 

aby sme Mu slúžili my a milovali Ho. Po úvodných úvahách je nám už jasné, prečo 

je tento postoj skutočným problémom. 

 Prvým obrátením sa púšťame na cestu s Bohom – ale Boh ešte stále nie je na 

prvom mieste, stále ešte nie ja našou prvou láskou. Milujeme Ho – ale ešte nie 

nadovšetko. Sme ochotní mu slúžiť – ale stále my rozhodujeme kde, v čom a ako. 

Sme ochotní pre Neho niečo obetovať – ale stále sú oblasti (možno zdravie, 

kariéra, niektoré záľuby,…), ktorých by sme sa ani kvôli Bohu nezriekli. Sme 

dobrí ľudia a máme férový vzťah s Bohom ako s Pánom, ktorého rešpektujeme, ale 

ešte stále to nie je Ženích. Stále to ešte nie je cesta zbožštenia sa v Bohu. „Prvé 

obrátenie je „pripravenosť k službe." Chcem Boha uznávať, slúžiť mu, dodržiavať 

jeho prikázania. Toto prvé obrátenie je vedomé rozhodnutie. Boh je prijímaný ako 

Pán môjho života. … Ale tento prvý krok, pri ktorom sa človek rozhoduje, ešte nie 

je dostatočne hlboký. To sme už videli pri apoštoloch. Po tomto prvom obrátení je 

naše ja (ja chcem, ja som poznal, ja som zakúsil) úplne v popredí. Môže to znieť 

dokonca tiež zbožne: Ja predsa chcem iba to, čo robí Ježišovi radosť! A pritom je 

tu opäť počuť to „ja chcem".“ (Heinz Schürmann, teológ, 20. st. po Kr.) 

 Druhé obrátenie je potom okamihom zanechania ťažkého hriechu. Sme 

zaľúbení do Krista. A už Mu veríme. Dôverujeme Mu. Úplne. Bezvýhradne. A 

preto Ho kladieme na úplne prvé miesto v našom živote. Skutočne Mu 

podriaďujeme všetko. Boh už viac nie je spolujazdec v aute nášho života. 

Usádzame Ho za volant a dávame Mu plnú kontrolu nad našim životom, aby ho 

viedol ako chce, kadiaľ chce a kam chce, lebo sme uverili, že to, čo On pre nás 

pripravil, je to najlepšie možné a my sami by sme to mohli akurát len pokaziť. A 

súčasne je to požiadavka našej lásky k Nemu. Odteraz Boh už nie je v dome nášho 

života na návšteve, usadený v obývačke, kde sa s Ním milo zhovárame. Stáva sa 

pánom a majiteľom nášho domu, aby sa v ňom zariadil, ako sa Mu zapáči, pretože 

tak po tom túži naša láska. Toto je oná vydanosť viery a lásky: „Bojím sa iba 

jedného, že si ponechám svoju vôľu. Vezmi si ju teda, lebo ja si vyberiem všetko, čo 

ty chceš!“ (Sv. Terezka z Lisieux) 

 Cieľom cesty osvietenia, ktorú druhým obrátením nastupujeme, je potom 

zanechanie aj ľahkého hriechu, o ktorom Katechizmus hovorí: „Ľahkého hriechu 

sa dopustí ten, kto v menej závažnej  veci nezachová mieru predpísanú mravným 

zákonom, alebo kto neposlúchne mravný zákon hoci v závažnej veci, ale bez  

plného poznania a úplného súhlasu.“ (KKC 1862) a pridáva názor sv. Tomáša 
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Akvinského: „Keď sa však vôľa hriešnika niekedy upriami na  vec, ktorá síce už 

sama osebe obsahuje určitý  neporiadok, ale neprotiví sa láske k Bohu a k 

blížnemu  napr. zbytočné reči, nevhodný smiech a podobne, vznikajú  hriechy 

všedné.“ Ľahký hriech je hriechom nedokonalosti. Milujeme Boha na prvom 

mieste – ale ešte stále nie je našou úplne jedinou láskou. Ešte sú tu iné, menšie 

lásky, v skutočnosti skôr závislosti, ktoré narušujú našu jednotu s Bohom, našu 

úplnú vydanosť a robia ju nedokonalou. Kým ale trvajú, nie je možné ono 

dokonalé prúdenie, flow Božej lásky a Božieho Života v kruhu Trojice, do ktorého 

sme pozvaní. Túžime teda a pracujeme na tom, aby sa v nás nakoniec stal „všetko a 

vo všetkom … Kristus“ (Kol 3,11 SSV), aby všetko v našom živote bolo a prúdilo 

už len „skrze Krista, s Kristom a v Kristovi“ (doxológia omšovej liturgie), aby tak 

On bol nielen najväčšou, ale už jedinou láskou nášho života. Túžime tak zo 

svojho života úplne vylúčiť „akúkoľvek trvalú záľubu k akémukoľvek hriechu, aj k 

ľahkému“ (porov. Indulgentiarum doctrina) a usilovať o opravdivú svätosť a 

dokonalosť. 

Čo Ťa teda čaká? 

 DOTERAZ to bol Boh, ktorý vstupoval do Tvojho života. TERAZ už cítiš, že Boh 

Ťa volá, aby si pre zmenu Ty vstúpil do Jeho života. 

 DOTERAZ si Bohu slúžil, TERAZ ale cítiš, že Ťa Boh volá k veľmi dôvernému 

vzťahu. 

 DOTERAZ si sa usiloval byť dobrým a zbožným človekom, TERAZ sa ale v Tebe 

vzmáha túžba byť opravdivo svätým a dokonalým synom (dcérou) Boha na obraz 

Krista. 

 DOTERAZ bol Boh viac Pánom a Riaditeľom Vesmíru, ktorého si rešpektoval a 

poslúchal, TERAZ sa ale stále viac stáva skutočným Otcom a milovaným, 

vytúženým Ženíchom. 

 DOTERAZ bolo v popredí Tvoje „Ja“ a Tvoja vôľa a rozhodnutia, ktorými si 

slúžil Bohu, TERAZ sa ale do popredia dostáva Božie „Ty“ a túžba, aby sa vo 

všetkom diala vôľa Boha, ty sám už nechceš nič, ako hovorí Eckhardt, len aby sa 

diala vôľa toho, ktorému miluješ. 

 DOTERAZ boli v Tvojom živote oblasti, o ktorých akoby si Bohu hovoril: „Pane, 

prosím, toto nie… na toto mi nesiahaj… toto mi neber…“, ale TERAZ už nemáš 

výhrady, veríš Bohu a úplne a túžiš, aby si bol Bohom úplne premenený podľa 

Jeho predstáv, aby si sa tak „znova narodil“ (porov. Jn 3,7) a stal sa tak úplne 

„novým stvorením“ (2 Kor 5,17 SSV).  
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Aby si pochopil: Otázka nie je, či to už teraz dokážeš. Otázka je, či po tom už teraz 

túžiš. 

Dobre to vidieť na príklad apoštolov. Svojim prvým obrátením prešli dávno pred stretnutím sa s 

Ježišom. Boli to horliví a nábožní ľudia, prví z nich dokonca stretli Ježiša v čase, keď boli sami 

učeníkmi Jána Krstiteľa, pretože sa od neho túžili naučiť byť čo najlepšími nájomníkmi v Božom 

dome. Potom prišlo druhé obrátenie – keď sa rozhodli nasledovať Krista ako svojho Majstra a 

Pána a kvôli Nemu zanechali svoj život a opustili všetko (Mt 19,27). Vidíme však tiež, ako vyše 

troch rokov zápasia o toto svoje rozhodnutie: niekedy Krista nechápu, dokonca jeden Ho 

nakoniec úplne opustí a zradí a ostatní Ho tiež opustia v hodine najťažšej… ale nakoniec sa 

prehupli cez tú pomyselnú hranicu, vtedy, vo Večeradle pred Turicami. Ale až do konca života 

bojovali a zápasili o dokonalosť v tomto svojom rozhodnutí pre Krista – ako pekne ilustruje 

legenda Quo vadis, Domine? zo života apoštola a prvého pápeža, Petra. 

Takže, je to to, čo cítiš? K čomu Ťa srdce volá? Po čom túžiš a čo chceš? 

 

STOPKA: 

Dôkladne preskúmaj svoje pohnútky. 

 Pokiaľ toto ešte nie je to, po čom túžiš – daj tomu čas. Pokračuj v zbližovaní sa s 
Kristom aj prostredníctvom rozjímania, slúž Mu podľa svojich síl a schopností – až 
kým v Tebe toto rozhodnutie nevyklíči. 

 Ak je ale toto to, čo práve cítiš, potom je čas, aby si nastúpil cestu Rytiera Rádu 
Svetla. A, ak si ešte birmovku neprijal, zakončil túto svoju etapu práve prijatím 
tejto sviatosti a tým spečatil svoje oddanie a vydanie sa Kristovi, svojmu Kráľovi, 
staršiemu Bratovi a Ženíchovi v jednom. 
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Nová identita 

Evanjeliová zvesť 

Už vieme jednu dôležitú vec: Ježiš neprišiel povedať, čo máme robiť. Neprišiel nám 

odovzdať nejakú novú sadu prikázaní, ktoré by sme mali dodržiavať. Nič podobné. 

Ježiš nám prišiel oznámiť radostnú zvesť o novej identite: o tom, kým sme! Kým 

sme sa stali, pretože Boh radikálne, úplne a veľmi dramaticky zmenil našu situáciu tým, 

že nás adoptoval za svojich synov (dcéry) a dedičov. Jeho Syn Ježiš Kristus radikálne, 

úplne a veľmi dramaticky zmenil našu situáciu tým, že sa o nás prišiel uchádzať ako 

ženích o svoju nevestu, milovanú, za ktorú dal svoj život, obetoval samého seba. 

Druhé obrátenie je posunom k tejto novej identite: 

 DOTERAZ sme boli ľudia, ktorí slúžia Bohu; 

 ODTERAZ „Boží vyvolenci, svätí a milovaní“ (Kol 3,12 SSV), synovia a dcéry 

Boha, domáci Boha, dedičia Kráľovstva a občania Neba. 

Doteraz sme na seba hľadeli 

možno takto nejako podobne: 

 Ale teraz sa náš pohľad na nás samotných 

radikálne zmenil: 

Som človek. Moja vlasť a domov je 

tu, na zemi, v mojej dedine (meste). 

Tu žijem svoj život. Tu smerujú 

moje sny, túžby, želania,… tu mám 

svoje záľuby, svoju kariéru, svoje 

predstavy o tom, ako prežijem a 

strávim svoj život. Mojim cieľom je 

prežiť tento život čo 

najpríjemnejšie. Dúfam, že Boh mi 

v tomto pomôže a bude žehnať 

mojim túžbam. Keď zomriem, tak 

bude koniec tohto všetkého – 

opustím a stratím to všetko – a 

preto by som chcel žiť tu na zemi 

čo najdlhšie a dožiť sa vysokého 

veku v zdraví a v pokoji a v 

splnených túžbach a tak.... Po smrti 

rozhodne netúžim! 

 Som Boží syn (dcéra). Boh je môj skutočný 

otec. Ježiš je môj skutočný brat a súrodenec. 

Cirkev je moja rodina. Nebo je môj domov. Tu, 

na zemi, som len cudzinec, ktorý tadiaľto iba 

prechádza, nie som tu doma, ani sa tu 

neusádzam. Tento svet je pre mňa len ako 

„zamestnanie“: pracujem tu, ale môj život tu 

už nespočíva! Je to svet krásny a nádherný, 

veď ho vytvoril môj Otec – ale je len tieňom 

sveta, do ktorého ma môj Otec pozýva a ktorý 

už teraz ochutnávam a po ktorom smädí a 

vzdychá moje srdce. Preto nemám v tomto 

svete už žiadne túžby, ani želania…  Mojim 

cieľom je splniť svoje poslanie, svoj „job“, 

ktorý ako syn (dcéra) Boha na zemi mám.  A 

keď zomriem, bude to pre mňa iba ako fajront: 

čas môjho „zamestnania“ ma zemi sa skončil a 

ja sa plný radosti vrátim domov! Kiež by to 

bolo čím skôr! Už sa teším domov...! 
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Kým pôjdeš ďalej… 

UČIŤ SA  Premysli si dôkladne celý obsah novej identity, do ktorej si 
pozvaný, porovnaj si to s Písmom, či s inými textami (porov. 
nižšie, ale nielen s tými, ktoré nájdeš tu). 

HODNOTIŤ  Čo z toho si už doteraz prežíval? A čo ešte nie? A ak to aj nie 
je pre Teba úplne nové, nie je to ešte úplne z Tvojej strany 
prijaté? 

RIEŠIŤ  S pomocou metódy 5Prečo skús odhaliť príčinu prípadných 
problémov – môžu nimi byť aj démonické predstavy o Bohu, 
ktorým budeme venovať hneď nasledujúcu lekciu! 

KONAŤ  S pomocou nástroja vizualizácie, ktorej si sa učil v CECHU 
SVETLA skús do hĺbky prežiť, precítiť túto svoju novú identitu 
– aby dotknutý nebol len Tvoj intelekt, ale aj srdce! 

VYVODIŤ ZÁVER  Si pripravený „dorásť“ do tohto daru, ktorý Ti už bol daný? 
Stať sa tým, čím už zo strany Boha dávno si? 

 

Splnené dňa: ___________, podpis tútora: ________________________________ 

Texty na doplnenie 

KDE TO NÁJDEŠ V PÍSME: 

 Som synom (dcérou) samého Boha a patrím do Rodiny Boha: Jn 1, 12; Rim 8, 14-16; Gal 3, 26; Gal 

4, 6n; Ef 1, 5; Ef 2, 19; Kol 3, 12; Hebr 12, 1; 1 Pt 2,9n; 1 Jn 3, 1n; 

 Všetky moje hriechy sú mi Bohom odpustené: Rim 3, 23-24; Rim 5, 9n; Kol 1, 14; 1 Jn 1, 7-9;  

 Som v Kristovi slobodným: Jn 8, 31-36; Gal 5, 13; 

 Som novým stvorením, mám moc žiť bez hriechu a zvíťaziť: Rim 6, 2-18; Rim 8, 2.37; 1 Kor 15, 

57; 2 Kor 3, 18; 2 Kor 4, 8-11; 2 Kor 5, 17; Gal 3, 27; Gal 5, 24; Ef 1, 4; Ef 2, 10; Ef 5, 8; Ef 6,10n; 

Flp 4, 13; 1 Sol 4, 7; 1 Sol 5, 5; 1 Pt 1, 15; 1 Pt 2, 24; 1 Jn 1, 14;  1 Jn 4, 4; 1 Jn 5, 4-5; 

 Môžem žiť s Bohom bez strachu a v pokoji: Rim 5, 1; Rim 8, 1; Ef 3, 12; Ef 4, 30; Kol 1, 22;  

 Sám Boh je môj milujúci a starostlivý Otec: Mt 7, 11; Mt 10, 30; Mt 23, 9; Mk 11, 25; Lk 12, 30; Jn 

20, 17; Rim 1, 7;  

 Som Božím dedičom: Jn 3, 16; Rim 6, 4; Rim 8, 17; Ef 3, 6; Kol 1, 12; Hebr 3, 14; Hebr 10, 34; 1 Pt 

1, 3-4; 1 Pt 3, 9;  

 Boh mi všetko už daroval: 2 Pt 1, 3; Rim 8, 32;  

 Je pre mňa pripravený Večný Boží život: 2 Kor 1, 10; Ef 1, 3; Kol 3, 3; 1Tim 6, 12; 1 Pt 5, 10; 2 Pt 

1, 4; 1 Jn 2, 25; 

 Mojou novou vlasťou je Nebo: 2 Kor 5, l; Ef 2, 6; Ef 2, 22; Kol 1, 5; Kol 1, 13; Hebr 3, 1; Flp 3,20; 

Hebr 12, 22-24; 1 Pt 2, 11;  

 Ježiš Kristus je môj skutočný brat a súrodenec: Mt 12, 49-50; Jn 20, 17; Rim 8, 29; 

 Ježiš Kristus je môj Ženích a uchádza sa o mňa: 2 Kor 11,2; 

 Božia moc a milosť, ktorá mi bola daná: Mt 10, 1; Rim 5, 2; 1 Kor 12, 4-11; Ef 1, 3;  
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 Sám Duch Svätý mi bol darovaný: Rim 5, 5; 1 Kor 3, 16; 1 Kor 6, 19; 2 Kor 5, 5; 2 Kor 6, 16;  

 Môžem byť v tele Cirkvi úplne jedno s Kristom: Rim 12, 5; 1 Kor 6, 15; 1 Kor 12, 13.27; Ef 5, 30; 

 Patrím Bohu a Zlý ani svet nado mnou nemá moc: 1 Kor 3, 23; 1 Kor 6, 20; 2 Kor 1, 22; 

PÁR TEXTOV OD SVÄTÝCH… 

„Prečo sa krehký človek zdráha uveriť, že raz budú ľudia žiť s Bohom? Omnoho neuveriteľnejšie sa už 

stalo: Boh zomrel za ľudí. Veď kto je Kristus, ak nie „Slovo“, ktoré „bolo na počiatku a Slovo bolo u 

Boha a to Slovo bol Boh“? Toto Božie Slovo „sa telom stalo a prebývalo medzi nami“. Lebo samo v 

sebe nemalo nič, z čoho by bolo mohlo za nás zomrieť, keby si nebolo z nás vzalo smrteľné telo. Tak 

mohol nesmrteľný zomrieť, tak chcel smrteľným darovať život: chcel dať účasť na svojom živote tým, s 

ktorými mal účasť najprv na ich živote. My sme nemali nič svoje, z čoho by sme žili, on zasa nič svoje, z 

čoho by bol zomrel. A tak s nami vzájomnou účasťou vykonal obdivuhodnú výmenu: naše bolo, z čoho 

on zomrel, jeho bude, z čoho my máme žiť. Nielenže sa teda nemáme hanbiť za smrť Pána, nášho Boha, 

ale máme do nej vkladať bezhraničnú nádej a máme sa ňou zanietene chváliť: veď tým, že od nás prijal 

smrť, ktorú v nás našiel, dal nám neotrasiteľnú istotu, že nám v sebe dá život, ktorý sami zo seba mať 

nemôžeme. Lebo keď nás tak miluje, že on, bez hriechu, trpel za hriešnikov, čo sme si my hriechom 

zaslúžili, ako nám nedá, čo vyžaduje spravodlivosť, ten, ktorý ospravedlňuje?! Ako nedá odmenu 

svätých ten, ktorý verne plní slovo, keď úplne nevinne znášal trest za ničomníkov?!“ (sv. Augustín, 4. st. 

po Kr.) 

„Pán hovorí o sebe, že je vinič. Tým chce ukázať, že sa treba celkom oddať láske k nemu a aký úžitok 

máme zo spojenia s ním. Tých, čo sú s ním zjednotení, prirovnáva k ratolestiam. Oni sú istým spôsobom 

doň vsadení a vštepení a už majú účasť na jeho prirodzenosti skrze spoločenstvo Svätého Ducha (lebo 

svätý Kristov Duch nás zjednocuje s ním).  Tí, čo sa pripájajú k viniču, pripútavajú sa k nemu vôľou a 

úmyslom; jeho s nami spája náklonnosť a láska. My sme sa pridali ku Kristovi s dobrým úmyslom 

prostredníctvom viery. Stali sme sa jeho pokolením a dostali sme od neho hodnosť adoptívnych detí. 

Veď podľa svätého Pavla „kto sa spája s Pánom, je s ním jeden duch“.  A ako ho inde prorok nazýva 

podkladom a základom, (lebo my sme na ňom vbudovaní, a volajú nás živými a duchovnými kameňmi, 

do svätého kňazstva a do Božieho príbytku v Duchu; a nijako by sme doň nemohli byť vbudovaní, keby 

Kristus nebol naším základom), tak tu v tom istom zmysle nazýva sám seba viničom, akoby matkou a 

živiteľkou ratolestí, čo z neho vyrastajú.  Veď z neho a v ňom sme sa znovuzrodili v Duchu, aby sme 

prinášali ovocie života, no nie toho starého a prekonaného, lež toho, čo spočíva v novosti života a v 

láske voči nemu. Sme udržovaní v bytí tým, že sme určitým spôsobom naštepení na neho, a celou silou sa 

držíme svätého prikázania, ktoré sme dostali, a usilujeme sa udržať si vznešené dobro, čo znamená, že 

nepripustíme, aby sme, čo i len v najmenšom, zarmútili Ducha, ktorý prebýva v nás, lebo vieme, že skrze 

neho v nás prebýva Boh.  Ako sme v Kristovi a on v nás, to nám vysvetľuje sám múdry svätý Ján takto: 

„Že ostávame v ňom a on v nás, poznávame podľa toho, že nám dal zo svojho Ducha.“  Lebo ako koreň 

dáva svojim ratolestiam svoju prirodzenú akosť, tak jednorodený Syn, Božie Slovo, vštepuje svätým 

akúsi príbuznosť s prirodzenosťou Boha Otca i svojou tým, že štedro dáva Ducha najmä tým, čo sú s 

ním spojení vierou a dokonalou svätosťou. Vychováva ich v nábožnosti a privádza ich k poznaniu každej 

čnosti a každého dobra.“ (sv. Cyril Alexandrisjký, 5. st. po Kr.) 

„Ako hlava a telo jedného človeka sú jeden človek, tak aj Syn Panny a jeho vyvolené údy sú jeden človek 

a jeden Syn človeka. Písmo hovorí: „Celý a úplný Kristus je hlava a telo.“ Veď všetky údy dohromady 

sú jedno telo a ono so svojou Hlavou je jeden Syn človeka; on s Božím Synom je jeden Boží Syn, on s 
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Bohom je jeden Boh. Teda celé telo s Hlavou je Syn človeka i Boží Syn i Boh. Odtiaľ je aj to: „Otče, 

chcem, aby aj oni boli jedno s nami, ako sme ja a ty jedno.“ A tak podľa tohoto významného chápania 

podloženého Písmom ani telo bez Hlavy ani Hlava bez tela ani Hlava a telo bez Boha nie je celý 

Kristus. Preto i všetko s Bohom je jeden Boh; ale Boží Syn je s Bohom prirodzene; Syn človeka je s ním 

osobne a jeho telo je s ním sviatostne. Teda veriace a rozumom obdarené Kristove údy môžu o sebe 

pravdivo povedať, že sú tým, čím je on sám, aj Božím Synom aj Bohom. Lenže čím je on prirodzenosťou, 

tým sú oni pridružením. Čím je on plnosťou, ony sú účasťou. A napokon, čím je boží Syn zrodením, tým 

sú jeho údy adopciou, ako je napísané: „Dostali ste Ducha adoptívneho synovstva, v ktorom voláme: 

Abba, Otče!“ Podľa tohoto Ducha „dal im moc stať sa Božími deťmi“, aby sa každý z nich od toho, 

ktorý je „prvorodený medzi mnohými bratmi“, naučil hovoriť: „Otče náš, ktorý si na nebesiach.“ A 

inde: „Vystupujem k môjmu Otcovi a vášmu Otcovi.“ A mocou toho Ducha, z ktorého sa z lona Panny 

narodil Syn človeka, naša Hlava, aj my sa znova rodíme z krstného prameňa ako Božie deti, ako jeho 

telo. A ako sa on narodil bez akéhokoľvek hriechu, tak sa my znova rodíme na odpustenie všetkých 

hriechov. Lebo ako na svojom tele z mäsa vyniesol všetky hriechy celého tela na drevo kríža, tak cez 

milosť znovuzrodenia dal duchovnému telu, že sa mu nezapočítava nijaký hriech, ako je napísané: 

„Blažený človek, ktorému Pán vinu nepripočíta.“ Tento blažený človek je bezpochyby Kristus. On 

odpúšťa hriechy, veď hlavou Krista je Boh. Jemu sa nič neodpúšťa, lebo hlavou tela je on, jediný človek. 

A pretože telo hlavy tvoria mnohí, jemu sa nič nepripočítava. Sám v sebe je spravodlivý a sám seba 

ospravedlňuje. On, jediný Spasiteľ a jediný spasený, na svojom tele vyniesol na drevo kríža to, čo sňal 

zo svojho tela vodou. Znova zachraňuje skrze drevo kríža a vodu, „Baránok Boží, ktorý sníma“ to, čo 

vyniesol, teda „hriechy sveta“. Kňaz, obeta i Boh, ktorý sa obetoval sám sebe, a tým skrze seba zmieril 

sám seba so sebou aj s Otcom aj s Duchom Svätým.“ (bl. Izák de Stella, 19. st. po Kr.) 

Krátko a stručne 

Kresťanstvo je o novej identite. Neznamená niečo praktizovať, robiť, dokonca 

ani nie žiť. Znamená niekým sa stať. Prijať od Boha darovanú úplne novú 

identitu Božieho syna (dcéry) – presne tú, ktorú má Ježiš. Doslova sa stať 

Kristom, byť tým, čím je On. 

Všetko ostatné – život, skutky, diela,… – je už len logický a nevyhnutný 

dôsledok toho, kým sme sa stali, je predsa len samozrejmé, že žijeme to, čím 

sme.  

Bez novej identity by boli kresťanský život i skutky iba divadlom, 

nepresvedčivým a veľmi náročným, pretože by sme sa nasilu snažili žiť a 

správať ako niekto, kým nie sme, za koho sa nepovažujeme. Preto väčšina 

„kresťanov“ na kresťanský život rezignovala: Nepovažujú sa za skutočných 

synov (dcéry) Boha, preto im pripadá nezmyselné tak žiť a konať – a preto tak 

ani nežijú. Namiesto toho konajú náboženské úkony a dúfajú, že po smrti ich 

Boh akosi zázračne prenesie na nejaké „miesto“ zvané „Nebo“… 

 

„Potrebuje žralok nejakú motiváciu? Nepotrebuje! Skoro ráno vstáva, po všetkom 

chniape, za všetkým sa naháňa, všetkým naháňa strach, pretože on tým veľkým 

sprepadeným žralokom JE!“ 

(internet, T-nation.com)  



Cesta Svetla Slovenského skautingu - 110 - Rád Svetla 

Možná prekážka:  

Démonické predstavy o Bohu 

Prvá a podvedomá predstava Boha 

Prvá predstava o Bohu sa tvorí už od najranejšieho detstva. Dieťa si totiž prvú 

predstavu Boha tvorí na obraz svojich rodičov a na obraz pomerov, ktoré zažíva v rodine 

a vo svojom okolí. A korene vnímania rodičov a sveta sa formujú v čase od počatia cez 

narodenie až do obdobia troch rokov, kedy sa toto najdôležitejšie obdobie života človeka 

končí. Táto predstava bude vždy pokrivená nedostatkami rodičov. Ak sú rodičia dobrým 

obrazom boha, bude toto skreslenie len minimálne. Ak rodičia takí nie sú, bude často 

veľmi veľké. Výsledkom je potom démonická predstava Boha, ktorá sa ukladá do nášho 

podvedomia a ktorá s Bohom v podstate má len veľmi málo spoločného. 

Neskoršia naučená predstava o Bohu 

Tá sa tvorí podstatne neskôr vplyvom čítania Biblie, vyučovania náboženstvu doma 

a v škole, prípravy na sviatosti… Má nasledovné znaky: 

 je spravidla povrchná a iba na úrovni rozumu a vedomostí; 

 veľmi často je tragicky neúplná a detsky deformovaná, keďže u mnohých 

„katolíkov“ náboženská výchova v podstate skončila vo veku 7 rokov 1. sv. 

prijímaním (birmovka – to bol potom často iba formálna a nič neriešiaca výnimka 

z pravidla a ňou u väčšiny „katolíkov“ náboženské vzdelávanie definitívne 

skončilo) 

V praxi sa to potom prejavuje tým, že: 

 na jednej strane vieme „odrecitovať“ naučené vedomosti o tom, kto je Boh; 

 na druhej strane o našom skutočnom vzťahu s Bohom rozhoduje naše 

podvedomie, v ktorom ale pevne sídli démonická predstava o Bohu – často vôbec 

nerozoznaná, potlačená a nepoznaná… 
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Démonická predstava o Bohu 

1) VYŽADUJÚCI, NÁROČNÝ A PREŤAŽUJÚCI BOH VÝKONU: 

Vznik: od malička od nás svet niečo vyžaduje: rodičia, škola, zamestnanie… spravidla 

to, čo nám nariaďujú, nie je ani príjemné, ani ľahké. Sme zvyknutí, že ak chceme získať 

odmenu (cukrík, dobrá známka, výplata), musíme najprv podať výkon a splniť 

nepríjemné nároky a príkazy. Obraz je ešte viac zosilnený pseudokresťanskou výchovou, 

ktorá namiesto toho, aby človeka najprv priviedla ku skúsenosti živého Boha 

a k spoločenstvu s Duchom svätým, iba moralizuje, Ježiša nahrádza „kresťanskými 

hodnotami“ a kladie na ľudí bremeno, ktoré bez tejto skúsenosti a bez sily Božieho 

Ducha nie je možné niesť. Dostojevskij sa o takejto snahe vyslovuje veľmi trefne 

v hlavnej myšlienke diela Idiot: samotný mravný zákon evanjelia bez prítomnosti živého 

Krista by bol číra ilúzia, ktorá vedie k šialenstvu. 

Aby som pred týmto Bohom obstál, musím pracovať a podávať výkon, musím si Nebo 

zaslúžiť svojou prácou a námahou. Boh má na mňa nároky a nikdy si nemôžem povedať, 

že som urobil pre Boha dosť. Dokonca ak by som mal splniť všetky božie nároky, tak by 

som musel asi zanedbať zamestnanie, rodinu, určite záľuby a zábavu – na to jednoducho 

nie je čas!  

2) TRESTAJÚCI A ODSUDZUJÚCI BOH: 

Vznik: Trest za priestupok je denná skúsenosť: od často veľmi nešťastnej „výchovy“ 

v rodine (ktorej jediným cieľom je, aby mali rodičia od detí čo najviac pokoja a nesleduje 

inak žiadnu koncepciu, či cieľ) cez školu, zamestnanie až po štát so svojim policajným 

a súdnym aparátom. Ešte posilnený výchovou typu: „Nerob to! Ježiško to vidí!“ 

a prezentáciou Boha ako trestajúceho sudcu, nemilosrdne zvrhávajúceho hriešnikov do 

pekla a „optimistickým“ pohľadom typu: „Bože, čo som urobil, že ma takto tresceš?“ 

a pod. Boh je ten, ktorý všetko sleduje, všetko zaznamenáva, každému to spočíta a každý 

bude musieť odpykať trest za to, čo vykonal. „Božie mlyny melú pomaly, ale isto“ a „na 

každého raz príde“.  

Ak chcem pred týmto bohom obstáť, musím sa usilovať bezchybne dodržiavať všetko, 

čo prikázal. Boh ma neustále sleduje a určite ma potrestá za každý hriech, ktorým sa voči 

nemu previním. 
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3) VZDIALENÝ A NEKONKRÉTNY BOH – MANIPULÁTOR: 

Vznik: od malička sme si zvykli, že rodičia ani iní ľudia nemôžu byť stále s nami. Majú 

aj iné povinnosti a my sme často museli ostať sami, bez ich opory. A spravidla práve 

vtedy, keď sme mali skutočný problém (napr. šikan v škole), boli nedostupní a museli 

sme si pomôcť sami. Tiež nás často vôbec nechápali (hlavne v puberte – aspoň sa nám to 

tak zdalo) a často sme sa cítili nimi jednoducho ovládaní a manipulovaní. Predstava je 

ešte viac zosilnená obrazmi Boha ako „deduška na oblaku“ – starý (= nerozumejúci 

mladému človekov) na obláčku (= ďaleko, mimo bežného ľudského života a jeho 

starostí)  

Boh je „tam hore“ na nebi. Je príliš ďaleko od nás, ľudí. Možno si ma tu, dole, v tej 

mase ľudí, ani veľmi nevšíma. Má nakoniec na starosti celé ľudstvo. A možno „tam 

hore“ ani dobre nechápe, čo to vlastne znamená byť človekom a žiť tu, dole, na zemi. Ak 

potrebujem jeho pomoc… no, iste nezaškodí poprosiť ho v modlitbe o pomoc, ale 

nakoniec si človek spravidla aj tak musí pomôcť sám. Boh je skôr ako nejaký riaditeľ 

a správca sveta. Jednotlivci ho možno ani veľmi nezaujímajú – hlavne keď svet funguje, 

ako má. 

4) SKÚPY A OBMEDZUJÚCI BOH SMÚTKU A SMRTI: 

Vznik: Nikto nám nemohol dať všetko, po čom sme túžili. Obmedzovanie sa 

a nedostatok (či už skutočný, alebo len vzhľadom na naše prehnané túžby) bol našou 

bežnou skúsenosťou.  

Ešte posilnené praxou rôznych deviatníkov a iných ľudových pobožností, ktoré človeka 

vopred presviedčajú o tom, že ak nebude najmenej deväť dní žobrať o nejaký dar od 

boha, nedostane ho…  

Boh ľudí obmedzuje svojimi príkazmi a zákazmi. Keby sme mali žiť iba podľa 

Evanjelia, tak to by sme si vlastne ani nikdy nič neužili. To by sme museli byť stále 

smutní a len sa kajať za hriechy a stále len odriekať modlitby a ani nikam nechodiť 

a nič… Kresťania, to sú takí vážni a smutní ľudia, nad všetkým sa len pohoršujú a na 

všetko len zvolávajú božie tresty… A keď od Boha predsa len niečo chcem, tak to od 

neho musím strašne dlho prosiť a žiadať a postiť sa a modliť – a aj tak nemám istotu, že 

mi to boh dopraje. Boh zvyčajne kresťanom veľa nedopraje – skôr chudobu 

a odriekanie… 
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5) SLABÝ A SENILNÝ BOH – „DEDO MRÁZ“: 

Tento obraz Boha je trošku zvláštny a, myslím, stojí mimo štyroch základných modelov. 

Vznik: Ako reakcia na pomery, keď sú už príliš ťažké na to, aby sme ich akceptovali. Ak 

sa situácia okolo nás stáva neúnosne zlou a z toho plynúca predstava Boha 

neznesiteľnou, môže sa stať, že si ako formu protestu vytvoríme predstavu boha, ktorý je 

presným opakom. Alebo môže vzniknúť aj ako reakcia na slabú výchovu, kedy rodičia 

všetko prepáčia, nikdy dieťaťu nič nevyčítajú, vždy sa ho vo všetkom zastávajú… 

Boh je strašne dobrý. On sa na mňa nikdy nehnevá. On ma chápe. On vie, že som, aký 

som a on mi to vždy odpustí. Vždy už nado mnou nejako zavrie oči, pochopí ma… 

V podstate si môžem robiť, čo chcem a mať vždy istotu, že boh mi to nakoniec odpustí 

a zase ma príjme k sebe. Veď je tak strašne dobrý! 

Výsledný obraz má v sebe niečo pravdy – ale na druhej strane robí z Boha senilného 

deduška, ktorý sa nechá „ukecať“ našimi modrými očami, cez ktorého nám všetko prejde 

a ktorý je zredukovaný na akúsi bútľavú vŕbu, do ktorej sa môžeme vyrozprávať 

a uľahčiť si tak. Takýto „pánbožtek“ sa potom stáva súčasťou kresťanstva, 

zredukovaného na folklór. Najlepšie takéhoto Boha dokáže charakterizovať veta 

Douglasa Adamsa: „Prevažne neškodný…“ 

Čo v nás tieto predstavy spôsobujú? 

Tieto predstavy o Bohu sú zakorenené v podvedomí každého človeka. Spravidla je naša 

osobná predstava o Bohu mixom viacerých týchto predstáv dohromady, zvyčajne 

ale jedna z nich je taká dominantná, hlavná. 

Ak si túto falošnú, démonickú predstavu Boha neuvedomíme, ak ju neobjavíme 

a nevytiahneme na svetlo sveta, môže v nás byť a škodiť bez toho, aby sme si to 

uvedomili. Nesmierne ničivý účinok týchto predstáv spočíva v tom, že v našej mysli 

stoja na mieste Boha. Kedykoľvek sa teda obrátime na Boha, namiesto neho vidíme iba 

takúto démonickú predstavu – a tá nám bráni vytvoriť vzťah so skutočným, 

živým Bohom. 

Dôkazom toho je aj list, ktorý tomuto vymyslenému bohu počas kurzu, ktorý sa 

zameriaval práve na odkrytie týchto predstáv, napísal istý 56-ročný rehoľný kňaz: 

„Bože! Dnes chcem s tebou po 56 rokoch konečne zúčtovať a povedať ti, čo som sa zo strachu 

nikdy neodvážil vysloviť. Teraz sa mi konečne otvorili oči. V minulosti si bol moje „útočište“. 

Keď som v tom hroznom živote zlyhával, hľadal som útechu v Tebe, príčina celej mojej biedy! 

Kde si bol, keď som bol počatý ako „produkt náhody“ a keď si moji rodičia priali, aby som bol 
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mŕtvy a len s nechuťou ma brali na vedomie? Nikdy a nikde som nemal domov, ani u teba nie. 

Pri posledných sľuboch som si vravel: „Považujem svoj život za cestu k tebe“. Nie je to pustý 

výsmech, ak sa obzriem dozadu na svoj doterajší život? Veď som vôbec nežil, skočil som na tvoje 

zasľúbenia. Až doteraz som sa životom vliekol a stále znova si prial, aby som sa vôbec nenarodil, 

alebo konečne mohol žiť. Život sa pre mňa stal takou trýzňou, že som si prial zomrieť. nemal som 

ale odvahu ukončiť svoj život, nato som sa ťa príliš bál! Bože, tak často som si vo vnútri vravel, 

že som skrachovaná existencia. Môj život je totálne sfušovaný. Kde je ten zasľúbený „život v 

plnosti“, ktorý údajne každému dávaš?  

Čo si na mňa za tých 56 rokov dopustil? Žalujem ťa, ó, bože, pretože si mi uprel môj život. Vieš 

ty vlastne, aké utrpenie môj život bol? Nenávidím ťa, pretože mne to pripadá, akoby si ma 

preklial: „Budeš sa plaziť po bruchu!“ Áno, to si zo mňa urobil a moji rodičia boli tvojimi 

drábmi. Už ako dieťa som sa cítil ako červ druhými pohŕdaný, ponižovaný a utláčaný. A v reholi 

som pokračoval so svojou stratégiou „Ako prežiť“. Nechal som si všetko páčiť a ešte som sa k 

tomu usmieval, hoci mi bolo všelijako! A to som považoval za pokoru a poslušnosť! V skutočnosti 

to bolo masochistické sebaničenie. Ty si na vine, lebo si ma preklial. Prečo si mi tak ukrivdil? 

Počnúc mojim vonkajším vzhľadom až po moje nepatrné schopnosti? Prečo si ma tak zničil? Kde 

je život v plnosti, ty podvodný bože? vysmievaš sa mi aj ty? Pasieš sa na mojom utrpení? Máš 

radosť, keď sa plazím pred tebou a kňučím? Môj bože, čo si to za boha? Teraz sa proti tebe 

búrim, ty sadistický bože, volám ťa k zodpovednosti! Už sa nekrčím, ty hrozný diktátor! Urobil si 

zo mňa žijúci vrak! Ale ty sa budeš diviť, už sa nenechám umlčať! Píšem ti svoje obžaloby a 

svoju nenávisť do tváre, aby to každý videl. Striasam ťa, nebudeš mi už sedieť v pätách so svojim 

pocitom viny. Chcem žiť a budem žiť. Aj na to existuje Jeden BOH – ale ty to nie si!“ (Karl 

Frielingsdorf, Falošné predstavy o Bohu) 

Čo na ne Boh sám? 

AD 1) DARUJÚCI SA A OSLOBODZUJÚCI BOH – VYKUPITEĽ: 

 Oslobodzujúci a vykupujúci: 

Ježiš v synagóge slávnostne vyhlasuje svoje poslanie: Duch Pána je nado mnou, lebo ma 

pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným. Poslal ma oznámiť zajatým, že budú 

prepustení, a slepým, že budú vidieť; utláčaných prepustiť na slobodu a ohlásiť Pánov milostivý 

rok. (Lk 4,18–19) Milostivý (jubilejný) rok: sláviť sa mal podľa Biblie v Izraeli každých 

päťdesiat rokov (Lv 25,8–16). V tomto roku mal byť zadarmo prepustený na slobodu každý 

izraelský otrok a mal byť tiež zdarma vrátený dedičný majetok tomu, kto ho v núdzi musel 

niekomu predať. Takisto v tomto roku sa neplatili dane a dokonca sa ani neobrábala pôda, aby si 

mohla odpočinúť a s ňou i národ.  

 Boh darujúci sa: 

Čo teda na to povieme? Ak je Boh za nás, kto je proti nám? Keď on vlastného Syna neušetril, ale 

vydal ho za nás všetkých, akože by nám s ním nedaroval všetko!? (Rim 8,31n) 
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 Boh milujúci bezpodmienečne: 

Z toho nakoniec vyplýva aj posledná vlastnosť Boha darujúceho sa: Jeho Láska nie je 

podmienená tým, že spĺňame Jeho predstavy a nároky. Naopak, Boh miluje naprosto 

bezpodmienečne, bez ohľadu na to aký som a čo robím. Jeho Lásku ku mne nemôže zmenšiť 

ani ten najstrašnejší zločin, ktorý by som spáchal. A nemôže ju už zväčšiť ani ten najdokonalejší 

a najobetavejší život, aký by som kedy žil. Veľmi pekne túto bezpodmienečnosť Božej Lásky 

vidíme v tomto slove: 

Veď Kristus zomrel v určenom čase za bezbožných, keď sme boli ešte bezmocní. Sotvakto 

zomrie za spravodlivého; hoci za dobrého by sa azda niekto odhodlal umrieť. Ale Boh dokazuje 

svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešnici. Tým skôr sa teda 

skrze neho zachránime od hnevu teraz, keď sme už ospravedlnení jeho krvou! Lebo ak sme boli 

zmierení s Bohom smrťou jeho Syna vtedy, keď sme boli nepriateľmi, tým skôr už ako 

zmierení budeme spasení jeho životom. 
11

 A nielen to: ešte sa aj chválime Bohom skrze nášho 

Pána Ježiša Krista, skrze ktorého sme teraz obsiahli zmierenie. (Rim 5,6–11) 

AD 2) BOH ODPÚŠŤAJÚCI A OSPRAVODLIVUJÚCI 

Ak si pozrieme Bibliu, určite nám neujde, že Boh akoby sa zo všetkých síl usiloval vyhnúť súdu 

a odsúdeniu človeka. Už v Starom zákone čítame: Či môžem mať záľubu v smrti hriešnika? – 

hovorí Pán, Boh – a či nie v tom, aby sa odvrátil od svojich ciest a žil? (Ez 18,23) 

V Novom Zákone potom vidíme niečo ako „ping - pong“ medzi Otcom a Synom. Otec nechce 

nikoho súdiť a preto súd prenecháva Synovi: 

Lebo ako Otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj Syn oživuje, koho chce. A Otec nikoho ani nesúdi, 

ale všetok súd odovzdal Synovi, aby si všetci ctili Syna tak, ako si ctia Otca. (Jn 5,21–23) 

Lenže ani Syn – Ježiš Kristus – nie je vyhliadkou na súd nijako nadšený. Jasne zavrhuje 

myšlienku odsúdenia a vraví: Ak niekto počúva moje slová a nezachováva ich, ja ho nesúdim, 

lebo som neprišiel svet súdiť, ale svet spasiť. (Jn 12,47) 

Ešte presnejšie to vystihuje Katechizmus katolíckej cirkvi, keď o „Božích trestoch“ vraví: Aby 

sme pochopili túto cirkevnú náuku a prax, treba si  uvedomiť, že hriech má dvojaký následok. 

Ťažký hriech nám  odníma spoločenstvo s Bohom, a tým nás robí neschopnými  večného života, 

ktorého strata sa nazýva "večným trestom" za  hriech. Na druhej strane, každý hriech, aj ľahký,  

zapríčiňuje nezdravé pripútanie k stvoreniam, ktoré  potrebuje očisťovanie tak tu na zemi ako aj 

po smrti,  v stave, ktorý nazývame očistec. Toto očisťovanie  oslobodzuje od takzvaného 

"časného trestu" za hriech. Oba  tieto tresty sa nemajú chápať ako nejaký druh pomsty, ktorú  

Boh ukladá zvonku, ale ako čosi, čo vyplýva zo samej povahy  hriechu. Obrátenia, ktoré 

pochádzajú z vrúcnej lásky, môže  dosiahnuť úplné očistenie hriešnika, takže už niet nijakého  

trestu. (KKC 1472) 

Boh teda nikomu neukladá nijaké tresty. Znamená to teda, že ani nikoho neodsudzuje. 

Namiesto toho Boh odpúšťa a ospravodlivuje. Veľký objav Nového zákona spočíva v tom, že 

objavil, v čom vlastne spočíva Božia spravodlivosť: 
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Ale teraz sa zjavila Božia spravodlivosť bez zákona a dosvedčujú ju Zákon i Proroci: Božia 

spravodlivosť skrze vieru v Ježiša Krista pre všetkých, čo veria. Lebo niet rozdielu: veď všetci 

zhrešili a chýba im Božia sláva; ale sú ospravedlnení zadarmo jeho milosťou, vykúpením v 

Kristovi Ježišovi. Jeho Boh ustanovil ako prostriedok zmierenia skrze jeho krv prostredníctvom 

viery, aby ukázal svoju spravodlivosť, lebo v minulosti prehliadal predošlé hriechy vo svojej 

božskej zhovievavosti, aby v tomto čase ukázal svoju spravodlivosť: že sám je spravodlivý a že 

ospravedlňuje toho, kto verí v Ježiša. (Rim 3,21–26) 

Božia spravodlivosť sa teda neprejavuje (v prvom rade) tým, že by Boh podľa spravodlivého 

odsúdenia rozdával odmeny a tresty, ale hlavne tým, že Boh ospravodlivuje človeka: teda 

z nespravodlivého hriešnika ho robí v Kristovi spravodlivým a svätým! 

 Je teda Boh Sudcom? 

Ako potom ale chápať to, že Biblia na mnohých miestach výslovne vraví o Bohu ako o sudcovi 

a aj sám Ježiš na iných miestach vraví, že v konečnom dôsledku prichádza súdiť tento svet? 

Podstatu tohto súdu osvetľuje sám Ježiš, keď vraví v už spomenutom citáte: Ježiš zvolal: „Kto 

verí vo mňa, nie vo mňa verí, ale v toho, ktorý ma poslal. A kto vidí mňa, vidí toho, ktorý ma 

poslal. Ja som prišiel na svet ako svetlo, aby nik, kto verí vo mňa, neostal vo tmách. Ak niekto 

počúva moje slová a nezachováva ich, ja ho nesúdim, lebo som neprišiel svet súdiť, ale svet 

spasiť. Kto mnou pohŕda a neprijíma moje slová, má svojho sudcu: slovo, ktoré som hovoril, 

bude ho súdiť v posledný deň. Lebo ja som nehovoril sám zo seba, ale Otec, ktorý ma poslal, ten 

mi prikázal, čo mám povedať a čo mám hovoriť. A viem, že jeho príkaz je večný život. Čo teda 

hovorím, hovorím tak, ako mi povedal Otec.“ (Jn 12,44–50). A inde zase konštatuje: Veď Boh 

tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby 

mal večný život. Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet 

spasil. Kto v neho verí, nie je súdený. Ale kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno 

Jednorodeného Božieho Syna. A súd je v tomto: Svetlo prišlo na svet, a ľudia milovali tmu 

viac ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé. Veď každý, kto zle robí, nenávidí svetlo a nejde na 

svetlo, aby jeho skutky neboli odhalené. Ale kto koná pravdu, ide na svetlo, aby bolo vidieť, že 

svoje skutky koná v Bohu. (Jn 3,16–21) 

Podľa Ježiša každý človek, kto od Neho príjme spásu, je spasený a preto nemôže byť súdený 

a ani odsúdený (v. 18). Naopak, kto od Ježiša spásu neprijal, sám sa odsúdil na jej stratu 

a nevlastnenie (v. 19). Ježiš ako sudca vlastne iba konštatuje a potvrdzuje toto samoodsúdenie sa 

človeka. Aby sme to lepšie pochopili, uvedomme si, že aj v našom bežnom živote rozoznávame 

dve formy súdu: 

- Tou prvou je prax trestného súdu. Na tomto súde – ak sa dokáže vina obžalovaného – sudca 

svojou autoritou odsúdi obvineného na súd, ktorý mu sám vymyslí (v intenciách zákona) a uloží 

podľa svojho úsudku. Tento trest nie je logickým následkom zločinu. Je uložený zvonka a sudca 

– keby sa tak rozhodol – by ho vôbec nemusel uložiť. 

- Druhou je prax rozhodcu (nazývaného v staršej literatúre často a príhodne aj „sudcom“) napr. 

pri futbalovom zápase. On nie je ten, kto na základe nejakého ukazateľa rozhodne, ktoré mužstvo 

a o koľko za trest prehralo. Prehra je logickým dôsledkom mizernej hry mužstva a rozhodca 

(sudca) iba potvrdzuje, že mužstvo naozaj a práve o toľko a toľko gólov prehralo. 
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Podľa Biblie Boh súdi týmto druhým spôsobom. Neukladá trest zvonka. Ponecháva človekovi 

slobodu, aby sa sám slobodne rozhodol prijať Ním ponúkanú spásu, alebo sa rozhodol ju 

odmietnuť. Ak človek spásu príjme, Boh svojim „sudcovským výrokom“ tento fakt potvrdí – 

spolu s Neho plynúcim a darovaným „nárokom“ na spoločenstvo Neba. Ak človek tento Dar 

odmietne, Boh opäť svojim výrokom – a s veľkou bolesťou – túto jeho voľbu potvrdí a umožní 

mu tak žiť zatratenie, ktoré si človek slobodne a vedome vyvolil ako „lepšiu alternatívu“. Filozof 

J. P. Moreland na to vraví: „Peklo bude večným monumentom ľudskej dôstojnosti a veľkosti 

samostatného rozhodovania sa človeka. Je to chránené miesto, kde Boh hovorí dve dôležité veci: 

,Slobodu rozhodovať sa rešpektujem až tak, že nikoho nebudem nútiť ísť tam, kam ja chcem, a 

nositeľov mojej podoby si tak veľmi vážim, že ich nikdy nezničím'.“ A preto každý človek, ktorý 

si toto riešenie zvolí, môže ho slobodne prežívať až naveky… Písmo hovorí, že podkladom na 

náš súd budú naše skutky. Nový zákon používa dva pojmy: praxis označuje našu bežnú dennú 

prax, náš všedný životný štýl, ergata zase označujú diela, ktorým sa venujeme, to, do čoho 

investujeme svoj čas, námahu a peniaze, pretože nám na tom záleží. Ak teda milujeme Boží 

život, Božie diela a Boha samotného, bude tomu úplne samozrejme zodpovedať aj náš praxis, 

ktorý bude Boží, podobný Kristovmu (porov.: „Vypestujte dobrý strom a bude dobré aj jeho 

ovocie, alebo zasaďte zlý strom a bude zlé aj jeho ovocie. Lebo strom možno poznať po ovocí“ 

(Mt 12,33 SSV)), ako aj naše ergata, pretože práve do Božích diel, na ktorých nám nadovšetko 

záleží, poplynú aj naše peniaze, čas i námaha, budú to teda aj naše diela (porov.: „Hľadajte teda 

najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše“ (Mt 6,33 SSV)). 

Naše skutky, praxis i ergata, tak neomylne odrážajú to, čo skutočne milujeme. A Boh nám to 

svojim „sudcovským výrokom“ dopraje a splní naše túžby – či už nás povedú do Neba, alebo do 

Pekla… Katechizmus Katolíckej cirkvi je v tomto smere tiež jasný: Kristus je Pán večného 

života. Jemu, ako Vykupiteľovi  sveta prináleží plné právo konečného súdu skutkov a ľudských  

sŕdc. Toto právo "nadobudol" skrze svoj Kríž. Aj Otec  "odovzdal celý súd Synovi" (Jn 5,22).
607 

No Syn neprišiel  súdiť, ale spasiť, rozdávať život, ktorý má v sebe. Odmietnutím milosti sa v 

tomto živote už súdi každý sám,  dostane podľa svojich skutkov
 
a dokonca sa môže odsúdiť  aj 

naveky, keď odmietne Ducha lásky. (KKC 679) 

AD 3) BLÍZKY A OSOBNÝ BOH, KTORÝ MÁ SO MNOU OSOBNÝ VZŤAH 

 Blízky a osobný Boh vzťahu 

Biblia od počiatku vraví o Bohu ako o niekom, kto má s každým človekom úzky a veľmi 

osobný vzťah. V žalmoch môžeme čítať nádherné vyznanie: Pane, ty ma skúmaš a vieš o mne 

všetko; 
 
ty vieš, či sedím a či stojím.  Už zďaleka vnímaš moje myšlienky:

 
či kráčam a či 

odpočívam, ty ma sleduješ. A všetky moje cesty sú ti známe.
 
Hoci ešte slovo nemám ani na 

jazyku, ty, Pane, už vieš, čo chcem povedať.
 
Obklopuješ ma spredu i zozadu a kladieš na mňa 

svoju ruku.
 
Obdivuhodná pre mňa je tvoja múdrosť; je taká veľká, že ju nemôžem pochopiť.

 
Kam 

môžem ujsť pred tvojím duchom a kam utiecť pred tvojou tvárou?
 
Ak vystúpim na nebesia, ty si 

tam; ak zostúpim do podsvetia, aj tam si.
 
I keby som si pripäl krídla zorničky a ocitol sa na 

najvzdialenejšom mori,
 
ešte aj tam ma tvoja ruka povedie a podchytí ma tvoja pravica.

 
Keby som 

si povedal: „Azda ma tma ukryje a namiesto svetla ma zahalí noc,“
 
pre teba ani tmy tmavé 

nebudú a noc sa rozjasní ako deň. Tebe je tma ako svetlo.
 
Veď ty si stvoril moje útroby, utkal si 

ma v živote mojej matky.
 
Chválim ťa, že si ma utvoril tak zázračne; všetky tvoje diela sú hodny 

obdivu a ja to veľmi dobre viem.
 
Moje údy neboli utajené pred tebou, keď som vznikal v skrytosti, 
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utkávaný v hlbinách zeme.
 
Tvoje oči ma videli, keď som ešte nebol stvárnený, a v tvojej knihe 

boli zapísané všetky moje dni, len pomyselné, lebo som ešte ani jeden neprežil.
 
Bože, aké vzácne 

sú pre mňa tvoje myšlienky a ich počet aký je obrovský.
 
Keby som ich všetky chcel porátať, je ich 

viac ako zŕn piesku; a keby som prišiel na koniec, ešte stále som pri tebe. (Ž 139,1–12) 

Pavol apoštol vraví o Bohu niečo veľmi podobné: Boh, ktorý stvoril svet a všetko, čo je v ňom, 

pretože je Pánom neba i zeme, nebýva v chrámoch zhotovených rukou, ani sa mu neslúži 

ľudskými rukami, akoby niečo potreboval, veď on dáva všetkým život, dych a všetko a z jedného 

urobil celé ľudské pokolenie, aby obývalo celý povrch zeme; určil im vymedzený čas a hranice 

ich bývania, aby hľadali Boha, ak by ho dajako nahmatali a našli hoci od nikoho z nás nie je 

ďaleko. Lebo v ňom žijeme, hýbeme sa a sme. (Sk 17,24–28) 

Je to ozvena Ježišových slov: Vy však máte aj všetky vlasy na hlave spočítané. (Mt 10,30). 

A inde: Keď sa modlíte, nehovorte veľa ako pohania. Myslia si, že budú vypočutí pre svoju 

mnohovravnosť. Nenapodobňujte ich; veď váš Otec vie, čo potrebujete, prv, ako by ste ho 

prosili. (Mt 6,7n) 

 Otec 

Nič ale asi nedokáže tento osobný vzťah vyjadriť lepšie, ako slovo, ktoré sa ozýva v celom 

Novom zákone: Otec. Boh je môj skutočný Otec a má so mnou skutočný a osobný vzťah ako 

k svojmu milovanému synovi, či dcére: 

Ani Otcom nevolajte nikoho na zemi, lebo len jeden je váš Otec, ten nebeský. (Mt 23,9) 

„Môj telesný otec nie je vlastne mojim otcom, iba ak malým kúskom svojej prirodzenosti, a ja 

som do neho oddelený; on môže zomrieť a ja žiť. Preto je Nebeský Otec naozaj mojím otcom, 

pretože som Jeho syn a všetko, čo mám, mám od neho“ (majster Ján Eckhardt, 14. st. po Kr.) 

 Skúsenosť byť človekom 

Okrem toho, že ma Boh pozná a má so mnou veľmi úzky a osobný vzťah, má Boh v Ježišovi 

Kristovi aj osobnú skúsenosť ľudského života: 

Keďže teda máme vznešeného veľkňaza, ktorý prenikol nebesia, Ježiša, Božieho Syna, držme sa 

svojho vyznania. Veď nemáme veľkňaza, ktorý by nemohol cítiť s našimi slabosťami; veď bol 

podobne skúšaný vo všetkom okrem hriechu. Pristupujme teda s dôverou k trónu milosti, aby 

sme dosiahli milosrdenstvo a našli milosť a pomoc v pravom čase. (Hebr 4,14–16) 

V Ježišovi Kristovi sa Boh navždy stal človekom. Nielen prijal podobu človeka na nejaký čas, 

ale skutočne sa stal človekom – aj s nesmrteľnou a večnou ľudskou dušou a so vzkrieseným 

ľudským telom. Určite teda nie je niekým, kto by nemohol pochopiť, čo to znamená byť 

človekom a žiť ako človek na zemi… 

AD 4) UZDRAVUJÚCI BOH HOJNOSTI, RADOSTI A PLNOSTI ŽIVOTA: 

 Uzdravujúci Boh 
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Sú hriechy, u ktorých sú ich následky – zotročenie – veľmi viditeľné: alkoholizmus, drogy, 

výherné automaty… V skutočnosti takto zotročuje každý hriech. A každý spôsobuje vnútorné 

zranenie. V súčasnosti už aj medicína začína prichádzať na to, že i telesné choroby majú 

psychické príčiny – inými slovami, sú následkom hriechu v živote človeka. 

Ježiš je ten, kto ma uzdravuje z týchto zranení a z tejto spútanosti. Nakoniec – správy 

o uzdraveniach sú nosnou témou Evanjelií a sám Ježiš ich uvádza ako dôkaz, že je Mesiáš 

(porov. Mt 11,2–6). Podľa Ježiša Mesiáš je ten, kto uzdravuje človeka. 

Carlos Amaya bol dobrý človek a snažil sa byť aj dobrým kresťanom. Žiaľ, ako mnohí iní mal 

jednu chybu, ktorej sa nemohol zbaviť. Bol alkoholik. Napriek všetkým svojim snahám nevedel 

odolať alkoholu. Často prichádzal do Domu zvestovania, aby sme sa za neho modlili, lebo 

naozaj chcel zmeniť svoj život. Vo svojej horlivosti urobiť niečo pre druhých snažil sa 

kolportovať a predávať moje knihy evanjelizácie. Vždy, keď si prišiel po ďalšie, využili sme čas a 

pomodlili sme sa za neho. Zdalo sa však, že Ježiš sa nezaujíma natoľko o jeho uzdravenie, ako sa 

on zaujíma o predávanie kníh, keďže sme nevideli nijaký výsledok. Jedného dňa prišiel Carlos do 

Domu zvestovania unavenejší a zúfalejší ako inokedy. Nemohol už viac bojovať proti tomu 

hroznému návyku. Nebol som doma, a tak vošiel do kaplnky, kde bola vyložená Sviatosť oltárna. 

Ľahol si na zem pred Pána, odovzdávajúc mu svoj alkoholizmus, prosil ho, aby sa nad ním 

zmiloval. Priznal sa, že nevie premôcť túto slabosť, ale si bol istý, že Boh môže všetko a že len on 

ho môže oslobodiť. O krátky čas zistil, že už nepije. Po dvoch týždňoch celkom stratil záujem o 

alkohol. Nebola to jednoduchá zdržanlivosť, ale skutočné odmietanie alkoholu. Také hlboké bolo 

uzdravenie, ktoré urobil Pán. (Emiliano Tardiff, V ohni Lásky Ducha Svätého) 

 Plnosť života: 

Ak ideálom súčasnosti je „žiť naplno“, potom naplnením tohto ideálu je Ježiš. Ježiš je ten, kto 

prichádza, aby ľudia mali v sebe plnosť života: 

Zlodej prichádza, len aby kradol, zabíjal a ničil. Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali 

hojnejšie.
 
 (Jn 10,10) – gr. slovo pre „hojnejšie“ perissós značí množstvo, ktoré presahuje 

obvyklú mieru; čo preteká; plnosť niečoho. Byť kresťanom teda neznamená zriekať sa života, ale 

naopak, mať ho viac, než ostatní ľudia, ktorí ešte Ježiša neprijali a neuverili Mu. 

 Plnosť radosti: 

Plnosť života nás nakoniec otvára plnosti radosti. Celé Evanjelium je vlastne radostnou správou 

o veľkej Božej Láske. A na mnohých miestach vraví práve o radosti ako 

o charakteristickom znaku kresťanov: 

Ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás. Ostaňte v mojej láske! Ak budete zachovávať moje 

prikázania, ostanete v mojej láske, ako ja zachovávam prikázania svojho Otca a ostávam v jeho 

láske. Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja radosť a aby vaša radosť bola úplná. (Jn 

15,9–11); Doteraz ste o nič neprosili v mojom mene. Proste a dostanete, aby vaša radosť bola 

úplná. (Jn 16,24); Deň čo deň svorne zotrvávali v chráme, po domoch lámali chlieb a s radosťou 

a úprimným srdcom požívali pokrm. (Sk 2,46); Veď Božie kráľovstvo nie je jedlo a nápoj, ale 

spravodlivosť, pokoj a radosť v Duchu Svätom. (Rim 14,17); Ale ovocie Ducha je láska, 

radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť. Proti tomuto 
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zákona niet. (Gal 5,22n); Vy ho milujete, hoci ste ho nevideli. Ani teraz ho nevidíte, ale veríte a 

jasáte nevýslovnou radosťou, plnou slávy, že dosahujete cieľ svojej viery - spásu duší. (1 Pt 

1,8–9) 

 Hojnosť a obdarovanie: 

Boh je Bohom štedrosti. Nemá dôvod, aby nás držal v chudobe a v nedostatku. Môže sa stať, že 

my sami nie sme schopní uniesť bremeno toľkého bohatstva a požehnania, zlomilo by nás – 

a potom Boh musí „priškrtiť kohútik“ – ale inak Božím cieľom je to, aby sme v slobode 

a radosti mali hojnosť: Tu sa ozval Peter: „Pozri, my sme opustili všetko a išli sme za tebou.“ 

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, aby nedostal stonásobne viac; 

teraz, v tomto čase, domy, bratov, sestry, matky, deti i polia, hoci s prenasledovaním, a v 

budúcom veku večný život. A mnohí prví budú poslednými a poslední prvými.“ (Mk 10,28–31) 

AD 5) CIEĽAVEDOMÝ BOH MOJEJ SPÁSY: 

Hoci ma Boh miluje, odpúšťa mi a zahŕňa ma svojimi darmi, predsa nie je nejakým slabochom, 

ktorý by ma rozmaznával, lebo nemá to srdce zaobchádzať so mnou ak treba „ráznejšie“. To nie. 

Už vieme, že láska nie je cit a už tobôž nie slabosť, ale hlboké a hlavne premyslené 

a inteligentné rozhodnutie, ktoré cieľavedome sleduje moje dobro a moje požehnanie. Preto 

aj Boh je pripravený vystaviť ma aj tvrdšiemu zaobchádzaniu, ak vie, že je to potrebné pre môj 

rast a pre moju spásu: Je na vašu nápravu, čo znášate. Boh s vami zaobchádza ako so synmi. A 

ktorého syna by otec nekarhal? Ak ste mimo výchovy, na ktorej dostali účasť všetci, potom ste 

nemanželské deti, a nie synovia! A potom aj naši telesní otcovia nás vychovávali a vážili sme si 

ich. Nepodriadime sa tým viac Otcovi duchov a budeme žiť?! A oni nás karhali na krátky čas a 

tak, ako sa im videlo, on však kvôli tomu, čo je užitočné, aby sme mali účasť na jeho svätosti. 

Pravda, každá výchova v prítomnosti sa nezdá radostná, ale krušná; neskôr však prináša 

upokojujúce ovocie spravodlivosti tým, ktorých ona vycvičila. (Hebr 12,7–11) 

Ako naložiť s démonickou predstavou o Bohu? 

Dôležité je uvedomiť si, že hlavne démonické predstavy o Bohu sú skôr podvedomé, 

než vedomé a nemusíme si ich vôbec ani vedome uvedomovať – až kým sa na ne 

vedome nezameriame. O to viac ale ovplyvňujú náš reálny život a reálny vzťah s 

Bohom! Navonok vyznávame skutočného „Boha Biblie“, Boha Ježiša Krista – ale vo 

vnútri, v podvedomí, sa ukrýva iná, temná predstava…! 

 Najprv musíme vôbec odhaliť a popísať temnú predstavu Boha, ktorá sa ukrýva v 

našom srdci… – o čo sa práve teraz pokúšaš. 

 Potom ju vytiahnuť na „svetlo Božie“, na vedomú rovinu, kde si ju môžeš 

uvedomiť a konfrontovať sa s ňou! 
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 Odvrhnúť „démona“, ktorého sme doteraz podvedome považovali za Boha! 

Jasne a jednoznačne! Môže to byť pre nás ťažké a môžeme mať z toho podvedomý 

strach – veď doteraz sme tohto démona so strachom uctievali ako boha!  

 Posledným krokom je vyznať vieru v skutočného Boha a jeho „dosadiť“ na 

uprázdnený trón nášho srdca! Pomôcť s týmto procesom nám môže aj lectio 

divina, hlavne jeho meditatívna časť, ku ktorej sa v našom programe už čoskoro 

dostaneš! 

Môžeš to urobiť napríklad aj takto: Napíš charakteristiku svojho „démonického boha“ na 

papier! Urob to čo najfarbistejšie, najpresnejšie, najpodrobnejšie, dokonca emotívne a 

expresívne. Potom napíš tomuto „démonovi“ list, v ktorom ho vyhadzuješ zo svojho života – 

inšpirovať sa môžeš listom onoho rehoľného kňaza, ktorý sme tu už uviedli! Prečítaj list jasne a 

nahlas! Potom napíšte svoje vyznanie v skutočného Boha, Boha Biblie, Boha – Otca Ježiša 

Krista, Boha – Tvojho Otca, skutočného a milujúceho Otca! Aj toto vyznanie prečítaj a vyznaj 

pevne a nahlas! Každé ráno (aspoň jeden – dva týždne) nahlas znova prečítaj svoje vyznanie 

viery v skutočného Boha, až kým sa Ti nevryje do mysle a hlavne do srdca! 

 

Kým pôjdeš ďalej… 

UČIŤ SA  Preštuduj si všetky hlavné tipy démonických predstáv o 
Bohu 

HODNOTIŤ  Dôkladne skúmaj, ktoré z nich Ti znejú povedome.  Pýtaj sa, 
či niektorý z týchto obrazov zaznieval v náboženskej 
výchove, ktorú si dostával od svojich rodičov. Alebo z úst 
Tvojho katechétu v škole. Možno aj teraz zaznieva z úst 
kňazov, ktorých kázanie v Božom chráme počúvaš. Možno už 
teraz a hlavne vedome je Tvoja predstava o Bohu iná – ale 
aká bola kedysi? Čo je možno ešte stále usídlené v hĺbke 
tvojho podvedomia? 

 Keď nájdeš – ktorá z týchto predstáv je najsilnejšia? Ktoré 
ďalšie ju ešte dopĺňajú? 

 Ako ovplyvňujú tvoj vzťah k Bohu? Nevytvárajú v Tvojej 
mysli bariéry a prekážky, strach, nedôveru? 

RIEŠIŤ  Opíš čo najpresnejšie túto démonickú podvedomú predstavu 
Boha! 

KONAŤ  Vhodným spôsobom sa s ňou vyporiadaj – čiže ju vyhoď zo 
svojho života preč! 

VYVODIŤ ZÁVER  Čo urobíš, aby si v sebe čo najviac upevnil skutočnú 
predstavu o Bohu? Aké techniky, naučené v CECHU SVETLA, 
by si mohol využiť? Vizualizáciu? Alebo ešte niečo? 

 

Splnené dňa: ___________, podpis tútora: ________________________________ 
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Koniec „cukríkového kresťanstva“  

a zákony zbožštenia sa 

Možno u Teba skončilo už prv. Vlastne by aj malo a mohlo. Ale keby náhodou… tak 

dnes, tu a teraz, by malo definitívne a úplne zomrieť. Že Ti nie je jasné o čo ide? Hneď to 

napravíme! 

Cukríkové kresťanstvo 

Predstava, v ktorej je Nebo niečo ako „cukrík za odmenu“ a Peklo niečo ako „bič za trest“. Ak sme 

dobrí, dodržiavame Desatoro, plníme si náboženské povinnosti a uverili sme v Ježiša Krista ako v 

svojho osobného Spasiteľa (a dokonca sa pomodlili tzv. Modlitbu hriešnika – nájdete ju napríklad na 

zadných stranách niektorých biblií od Gedeoncov a pod.), tak sme splnili Božie požiadavky. Za odmenu 

dostaneme „cukrík“, čiže Boha nás vpustí do Neba. Ak sme to nesplnili, stále môžeme dúfať, že Boha 

nejako „ukecáme“, že sa nad nami nakoniec nejako zmiluje (veď je vraj nekonečne milosrdný, nie?) a 

do toho Neba nás nakoniec aj tak pustí. Nie sme predsa konečne žiadni zločinci, ani nič podobné, že? Ak 

sa to ale nestane, ak Boh usúdi, že si zaslúžime trest, dá nám namiesto „cukríku za odmenu“ „bič za 

trest“ a pošle nás pykať za naše hriechy do strašlivého Pekla, plného mučenia a dymu a bolesti a 

kvílenia, kde budeme môcť v pekelnom ohni naveky rozjímať o svojej vlastnej hlúposti, hriešnosti a 

nekonečnej Božej spravodlivosti… Cukríkové kresťanstvo je zrejme najrozšírenejšia „verzia“ 

kresťanstva na svete, vskutku ekumenická a prítomná zrejme vo všetkých vetvách kresťanstva. 

Spása je v tejto predstave vždy niečo, nejaká vec, ktorú dáva len a jedine Boh. Len a 

jedine od Neho závisí, či sa spasíme – čiže či nás „pustí do Neba“ a „daruje nám večný 

život“, akoby to bola nejaká vec za odmenu.  

 Na jednej strane by Mu nič nebránilo vpustiť do Neba všetkých ľudí, zadarmo a bez 

rozdielov. Keby chcel, isto by mohol, nie? Je predsa to len na ňom, nie? 

 Z nejakého dôvodu sa však rozhodol neurobiť to až tak úplne zadarmo a pre všetkých, 

ale obmedziť to na tých, ktorí si to nejako predsa len zaslúžia. V protestantsko-

cukríkovej verzii je podmienkou, citujem: „Ak vyznáme naše hriechy a uveríme v 

Pána Ježiša, ak budeme prosiť Boha o odpustenie na základe Kristovej obeti, budeme 

spasení, Boh nám odpustí, očistí nás a zasľúbil nám večný domov v nebi. Boh nás 

miloval natoľko, že nám poskytol spásu. Ale ak jeho dar večného života odmietneme, 

budeme čeliť večným dôsledkom tohto rozhodnutia“ (gotquestions.org). Cukríkoví 

katolíci potom k tomuto pridávajú ešte hmlistú podmienku „mať na poriadku 

sviatosti“, „plniť si náboženské povinnosti“, „nezabíjať, nekradnúť,…“ – aspoň nie 
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moc a vo veľkom, len tak, trochu… a vždy sa z toho riadne vyspovedať – a „chodiť v 

nedeľu do kostola“.  

Všeobecne sa ale cukríkoví kresťania spoliehajú na to, že nie sú až tak zlí – a, nakoniec, 

veria predsa v Pána Boha – tak aj keby si úplne až tak veľmi to Nebo nezasluhovali, veď 

hej, nie sú žiadni Jánovia z Kríža ani Terézie Avilské, to nie – ale zase nie sú ani takí zlí, 

aby si zaslúžili večné trestania od Boha v Pekle, nie? Nikoho predsa nezabili, nikoho 

neokradli, Žijú poctivý statočný život, modlia sa, plnia si náboženské povinnosti, v piatok 

sa postia… tak hádam ich už len Pán Boh do toho Pekla nepošle! To by predsa bolo 

strašne kruté, nie? Boh nie je krutý, Boh je milosrdný. Takže nakoniec ich vpustí do toho 

Neba – ako raz povedal istý človek, „hoci len tam, kde v Nebi smeti vyvážajú“, ale 

predsa do Neba… 

DÉMONICKÉ KRESŤANSTVÁ? 

Od cukríkovej vízie  kresťanstva sa v spojení s démonickými predstavami o Bohu môžu 

odvíjať démonické predstavy o kresťanstve, napríklad: 

 Náročné a preťažujúce kresťanstvo, v ktorom si spásu musíme oddrieť tvrdou 

drinou až do odpadnutia. Dobrou ilustráciou tohto „kresťanstva“ je vtip: „Čo je to 

absolútna smola? Keď stojíš v rade na Posledný súd, pred Tebou čaká Matka 

Tereza a Ty počuješ, ako jej Boh hovorí: No, milá dcéra, ale to si sa mohla aj viac 

snažiť…“ Alebo výrok istej osemdesiatštyriročnej rehoľnej sestry, ktorá Johnovi 

Powellovi na jeho žartovnú výtku, aby toľko nepracovala, ale si aj trochu 

odpočinula, vážne odpovedala: „Mladý muž, nebo nie lacné!“ 

 Strachuplné kresťanstvo: žité v neustálych obavách z toho, „za čo ma Pán boh 

zase trestá?“. Neustále musím žiť v až škrupulóznej snahe „neurobiť onú osudnú 

chybu“, ktorá by umožnila Boha uvrhnúť ma do Pekla. Istý diskutujúci na internete 

vyjadril toto „kresťanstvo“ slovami: „Absurdná je samotná podstata kresťanskej 

vierouky, podľa ktorej stvoril Boh svet a ľudí za jediným účelom - aby mohol 

následne svoj vlastný produkt trestať. Absurdný a neľudský je princíp kolektívnej 

viny, kedy všetci ľudia ktorí kedy žili, žijú a budú žiť, údajne trpia za hriech svojich 

biblických rodičov. … Biblický Jehova je krvilačný sadistický pomstychtivý ješitný 

mizogýnny a nespravodlivý netvor“ (nickname Pere). 

 Šedivé kresťanstvo smrti a smútku: v ktorom si spásu musím zaslúžiť 

odriekaním, zapietaním sa a zriekaním sa „všetkého svetského“, hlavne radosti – a 

miesto toho len plakať a nariekať nad svojimi hriechmi. Seminaristov (budúcich 

kňazov) z popovej skupiny Amfortas sa mladí kresťania (!) na festivaloch pýtali: 

„A vy sa tam môžete aj smiať? nemáte to tam zakázané?“ Politológ Miroslav Kusý 

práve na takéto „kresťanstvo“ spomína: „Môj pozemský život, o ktorý som vtedy 
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najviac stál, bol plný predpisov a zákazov. To, čo musím, bolo prevažne 

nepríjemné a nevábivé, a naopak, to, čo nesmiem, ma podnecovalo, lákalo, 

obohacovalo, vzrušovalo. To prvé bola cesta do neba, to druhé, žiaľ, do pekla. Ale 

nebo bolo pre mňa nekonečne vzdialené, bezpohlavné, otravné a cesta doň 

nekonečne nudná a plná zbytočného, absurdného odriekania.“ 

 Kresťanstvo rituálne: čosi mimo reálneho života, čosi, čo treba nejako zachovať 

– nejaké obrady, rituály, zvyky – a keď to zachovám, tak ma Pán Boh (ak tam hore 

vôbec nejaký je) prijme po smrti k sebe do Neba. „Nieže by ma nebolo zaujímalo 

náboženstvo, ale bolo to pre mňa ako jazyk, ktorý nepoznám, niečo celkom nudné. 

Keďže som si myslel, že som bol dobrý a cirkev bola zlá, čo ešte dodať… Na omše 

som chodieval len v rámci svadieb, krstov a podobných osláv a nerozumel som 

tomu, čo hovorí kňaz, bol to pre mňa cudzí jazyk. Takže som zostal pri dverách 

kostola…“ (Juan Carlos, biznisman) 

 Kresťanstvo paušálne: V Pána Boha verím a On je strašne dobrý, keď 

potrebujem, vždy mi pomôže a po smrti ma určite vezme do Neba, veď ako by aj 

mohol inak, keď On je tak strašne dobrý, že? Tak načo sa o niečo snažiť, alebo 

strachovať? „Tentoraz som však neprepadol depresii. Nahneval som sa. V tom 

okamihu som to vzdal a povedal Bohu, že končím. ‚Barbara, [povedal som 

manželke,] končím s kresťanstvom. Viem, že až zomriem, pôjdem do Neba, ale 

teraz celú tú hádanku vzdávam.‘“ (Stone Dan, kazateľ) 

Skutočné kresťanstvo… 

… ale nie je o veci, ktorú by Boh mohol niekomu dať. Nie je ani o mieste, kam by 

nás Boh mohol vpustiť. „Nebo nie je miesto kdesi vo vesmíre. Je to stav večnosti. Nebo 

je tam, kde sa uskutočňuje Božia vôľa bez najmenšieho odporu. Nebo je aj vtedy, keď 

život dosiahne najvyššiu intenzitu a blaženosť.“ (Youcat 52). „Tento dokonalý život s 

Najsvätejšou Trojicou, toto spoločenstvo života a lásky s ňou, s Pannou Máriou, s 

anjelmi a so všetkými blaženými sa volá „nebo“. Nebo je posledný cieľ človeka a 

splnenie jeho najhlbších túžob, stav vrcholnej a definitívnej blaženosti.“ (KKC 1024); 

„Žiť v nebi znamená „byť s Kristom“. Vyvolení žijú „v ňom“, ale zachovávajú si pri tom, 

alebo lepšie, nachádzajú v tom svoju pravú totožnosť, svoje vlastné meno: „Život je totiž 

byť s Kristom, lebo kde je Kristus, tam je kráľovstvo.“ (sv. Ambróz)“ (KKC 1025) 

Do Neba sa teda nedá dostať. Nedá sa byť doň „vpustený“. Je to stav, ktorý sa dá iba 

byť, Je to život, ktorý sa dá iba žiť. Nebo – to je byť ako Boh a žiť ako Boh v 

dokonalej jednote lásky s Bohom.  



Cesta Svetla Slovenského skautingu - 125 - Rád Svetla 

 Ak sa takí staneme, sme v Nebi –  a keď zomrieme, len „prechádzame z večnosti 

do večnosti! (porov. Wilfrid Stinissen,  20. st. po Kr.).  

 Ak sa takými nestaneme, ostávame v Pekle – predsieňou ktorého tento náš svet 

nepochybne je. Slovami Simeona, Nového Teológa (11. st. po Kr.): kto vidí Boha 

zaživa, uvidí Ho aj po smrti, ale kto Boha nevidí zaživa, neuvidí Ho ani po smrti.  

Z tohto faktu potom vyplývajú dôsledky, ktoré si môžeme zhrnúť do zhruba šiestich 

zákonov zbožštenia sa. 

6+1 zákonov zbožštenia sa 

BOH ZO SVOJEJ STRANY UŽ UROBIL VŠETKO. 

V Kristovi Boh odpustil svetu jeho hriech, daroval svetu život, prišiel svet spasiť. Dal 

úplne všetko. Celého Seba. Celému svetu. Bez výnimky a zadarmo. Niet už ničoho, čo 

by sme si od Neho mohli ešte vyprosiť, alebo čo by nám mohol dať a ešte nedal. 

Všetko je už dané. Nakoľko závisí od Boha, všetci už sme spasení, Nebo je (obrazne 

povedané) otvorené dokorán. Všetko ostatné je už len a jedine na nás… „Keď on 

vlastného Syna neušetril, ale vydal ho za nás všetkých, akože by nám s ním nedaroval 

všetko!?“ (Rim 8,32 SSV), „Kto je smädný, nech príde, a kto chce, nech si naberie 

zadarmo vody života“ (Zjv 22,17 SSV). 

1. ZÁKON PODOBNOSTI 

Ak chceš byť ako Boh, musíš byť ako Boh. Ak chceš žiť ako Boh, musíš žiť ako 

Boh. Ak chceš žiť Boží život, musíš žiť Boží život – tak ako ho žije Boh. „Kto hovorí, 

že ostáva v ňom, má aj sám žiť, ako žil on.“ (1 Jn 2,6 SSV). Nemôžeš žiť Boží život, keď 

nežiješ Boží život. Nemôžeš byť ako Boh a byť zjednotený s Bohom, keď nie si ako Boh 

a nie si zjednotený s Bohom. Ak teda chceš byť a žiť ako Boh, nech sa páči, začni byť a 

žiť ako Boh, v Kristovi Ti Boh ukázal, aké to je v našich ľudských podmienkach. 

2. ZÁKON IDENTITY 

Boží život je skutočný život. Identita Božích synov a dcér je tiež skutočná identita. Nie je 

to nejaká „hra“, nejaké „divadlo“, niečo, čo sa dá „robiť“ a potom odložiť ako nejaká 

divadelná rola. Byť ako Boh sa dá iba skutočne byť, žiť ako Boh sa dá iba skutočne 

žiť, Božím synom (dcérou), bohom v Bohu, sa dá len a jedine byť – 7 dní v týždni, 

24 hodín denne, celým svojim bytím. Kresťanstvo sa nedá „praktizovať“ ani 
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„dodržiavať“, ani „zachovávať“, kresťanom sa dá jedine BYŤ a kresťanstvo sa dá jedine 

ŽIŤ, ako svoje vlastné bytie a svoj vlastný život – alebo vôbec. Neexistuje nič také, ako 

„praktizujúci kresťan“ – alebo som kresťan, alebo nie som nič… „Lebo ani obriezka nie 

je nič, ani neobriezka, ale nové stvorenie.” (Gal 6,15 SSV)  

3. ZÁKON DUCHA SVÄTÉHO 

Podobnosť s Bohom je bránou k jednote a k spoločenstvu s Bohom v Jednote 

Trojice a bez neho by nič z toho spásu ani blaženosť neprinieslo. Preto je Duch ten, 

ktorý zbožšťuje, ale súčasne napomáha svoje vlastné prijatie človekom tým, že 

spolupracuje na našej úplnej premene v Krista. „Kde je Pánov Duch, tam je sloboda.  A 

my všetci s odhalenou tvárou hľadíme ako v zrkadle na Pánovu slávu a Pánov Duch nás 

premieňa na taký istý, čoraz slávnejší obraz ... Lebo kto nemá Kristovho Ducha, ten nie 

je jeho.”  (2 Kor 3,17-18; Rim 8,9 SSV)  

4. ZÁKON CIRKVI 

Miestom, kde sa toto deje, je Cirkev. Ona je miestom zjednotenia s Bohom, miestom, 

kde jedine môžeme žiť Boží Trojičný život, nástrojom našej lásky k Bohu a nástrojom 

spásy všetkých ľudí. Ona JE Nebom. „Muži, milujte manželky, ako aj Kristus miluje 

Cirkev a seba samého vydal za ňu … Poď, ukážem ti nevestu, Baránkovu manželku!"  A v 

duchu ma preniesol na veľký a vysoký vrch a ukázal mi sväté mesto Jeruzalem, ako 

zostupuje z neba od Boha.” (Ef 5,25; Zjv 21,9-10 SSV)  

5. ZÁKON VÝLUČNOSTI 

Nemôžem mať naraz dve identity, len jednu. Nemôžem naraz žiť dva životy, len 

jeden: alebo Boží život, alebo iný život, ale nijako nie obidva naraz. „Neťahajte jarmo s 

neveriacimi! Veď akú účasť má spravodlivosť na neprávosti?! Alebo čo má spoločné 

svetlo s tmou?!  Aká zhoda je medzi Kristom a Beliarom?! Aký podiel má veriaci s 

neveriacim?!  A ako súvisí Boží chrám s modlami?!“  (2 Kor 6,14-16 SSV)  

6. ZÁKON SMRTI A ZNOVUZRODENIA 

Jediný spôsob, ako prijať novú identitu, je preto zomrieť úplne tej doterajšej aj s jej 

spôsobom myslenia, túžbami, cieľmi, názormi,… Jediný spôsobom, ako žiť Boží život, 

je zomrieť úplne svojmu doterajšiemu životu, doterajšiemu životnému štýlu. „Veď 

vieme, že náš starý človek bol s ním ukrižovaný, aby bolo hriešne telo [= starý človek] 

zničené, aby sme už neotročili hriechu. Lebo kto zomrel, je ospravedlnený od hriechu.  
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Ale ak sme zomreli s Kristom, veríme, že s ním budeme aj žiť. … Cudzoložníci, neviete, že 

priateľstvo s týmto svetom je nepriateľstvom s Bohom?! Kto teda chce byť priateľom 

tohto sveta, stáva sa nepriateľom Boha.“  (Rim 6,6-8; Jak 4,4 SSV)  

A práve tento posledný zákon je náplňou duchovného života, onoho prechodu zo smrti 

do života (1Jn 3,14), od hriechu k Božiemu životu (Sk 14,15; 26,148). 

 Starý Zákon riešil túto vec na rovine skutkov: odvrátiť sa od zlých skutkov (Jer 

25,5) a konať skutky podľa Zákona. Starý Zákon rieši hlavne veci pozemského 

života. V tom sú skutky rozhodujúce. Veď ak napríklad prenajmete svoj dom 

nájomníkovi, nezáleží, s akou náladou Vám on platí nájomné, ani z akých pohnútok 

ste mu Vy dom prenajali. Ak obaja dodržíte zmluvu, on má kde bývať a Vy máte 

svoje nájomné. Obaja ste spokojní a život i spoločnosť fungujú, ako majú. 

 Nový Zákon už ale rieši niečo úplne iné – naše zbožštenie sa. Cieľom je niekým 

sa stať – a na to zmena len na rovine niečo konať nestačí. Zmena musí byť hlbšia: 

musíme zanechať starú identitu, aby sme prijali novú. Zanechať starý život, aby 

sme prijali nový. „Musíte sa znova narodiť“ (Jn 3,7 SSV), vysvetľuje Ježiš, 

pretože „Kto je … v Kristovi, je novým stvorením. Staré sa pominulo a nastalo 

nové“ (2 Kor 5,17 SSV). 

 

Kým pôjdeš ďalej… 

UČIŤ SA  Prekonzultuj princíp aj zákony zbožštenia sa so svojim 
tútorom, prípadne s inou vhodnou osobou (kňaz, animátor, 
katechéta,…).  

 Ubezpeč sa, že si im dôkladne porozumel. 

HODNOTIŤ  Porovnaj svoj doterajší postoj s uvedenými zákonmi. 
Nakoľko si sa s nimi už doteraz zhodoval? Prípade ak nie – v 
čom? 

 Cukríkové kresťanstva – nemáš s ním už nič spoločné, že 
nie? 

 Démonická predstava o kresťanstve – treba nejakú vyhodiť z 
Tvojho života? Alebo už si to urobil dávnejšie? 

 Je Tvoj prístup k svojej vlastnej spáse, k Tvojmu vlastnému 
zbožšteniu sa v Bohu, dostatočne proaktívny? Alebo stále 
ešte niekde v kútiku srdca je ten postoj „Veď nejako bude… 
Veď už sa hádam pán boh nejako zľutuje nad nami…“ a 
pod.? 

RIEŠIŤ  Čo vo svojom postoji zmeníš po dnešnej lekcii? Treba niečo 
zmeniť? Alebo si už plne „nastavený“ na cestu Rytiera Rádu 
za Božím osvietením? 

 

Splnené dňa: ___________, podpis tútora: ________________________________ 
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Tri privilegované nástroje 

Na tejto ceste premeny jestvujú tri privilegované nástroje: MODLITBA, PÔST a 

MILOSRDENSTVO (almužna – v gréčtine oboje vyjadruje jedno slovo). 

„Vnútorné pokánie kresťana sa môže prejavovať veľmi rozmanitým 

spôsobom. Písmo a Otcovia zdôrazňujú najmä tri formy: pôst, modlitbu 

a almužnu,…“  

(KKC 1434) 

„Tri veci, bratia, tri veci podopierajú vieru, prehlbujú nábožnosť a 

udržujú čnosť: modlitba, pôst a milosrdenstvo. O čo modlitba klope, to 

pôst dosahuje a milosrdenstvo dostáva. Modlitba, milosrdenstvo a pôst: 

tieto tri veci sú jedno a navzájom si dávajú život. Lebo dušou modlitby je 

pôst a životom pôstu milosrdenstvo. Nech ich nik netrhá, nedajú sa 

oddeliť. Kto má z nich len jedno, alebo kto ich nemá súčasne, nemá nič. 

Preto kto sa modlí, nech sa aj postí, a kto sa postí, nech sa zmilúva.“  

(Sv. Peter Chryzológ, 4. st. po Kr.) 
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1. nástroj: Modlitba 

„Veľa náboženských mysliteľov a teológov sa snažilo vyriešiť paradox, 

ako je možné prostredníctvom modlitby človeka zmeniť nemennú vôľu 

boha. Zhodujú sa však na tom, že Božiu vôľu, ktorá sa snaží o dobro, nie 

je možné zmeniť,  avšak zmyslom modlitby je posilniť ľudskú vôľu, 

povzbudiť dušu a tak sa prispôsobiť tejto Božej vôli v zmene k lepšiemu.“  

(wikipedia.sk) 

Ale to už vieš. Nakoniec, sám už isto rádovo mesiace využívaš modlitbu rozjímania na 

to, aby sa učil od Ježiša Krista Jeho zmýšľaniu, čoraz viac Ho spoznával a stále viac Ho 

miloval.  

Je čas postúpiť ďalej. Začni plniť červený stupeň odborky LECTIO DIVINA (je v 

prílohe tejto príručky). Počas plnenia tejto odborky môžeš pokračovať s ďalšími úlohami 

Cesty rytiera Rádu Svetla – tak, ako to budeš zvládať. 

Splnenie odborky LECTIO DIVINA, červený stupeň: 

 

Splnené dňa: ___________, podpis tútora: ________________________________ 
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Malé intermezzo 

Tvoj nový život určite zasahuje stále viac aj tvoje okolie. A určite vyvoláva aj reakcie 

okolia. Niektoré sú pozitívne. Niektoré negatívne. Niečo Ťa podporuje a napomáha Ti. 

Niečo Ti prekáža. Je možno čas urobiť dve veci: 

 Urob si SWOT analýzu svojho duchovného života, svojho učenia sa nasledovať 

Krista: napríklad pravidelná denná modlitba s lectiom divina, lektúra, skriptúra, malé 

spoločenstvo, zapájanie sa do liturgie a všetko to, k čomu si sa počas Cesty Svetla 

zatiaľ dopracoval i to, k čomu Ťa to už možno priviedlo: nejaká konkrétna služba v 

rámci farnosti, alebo podobne. 

 Na základe toho potom vypracuj maticu TOWS so štyrmi základnými stratégiami pre 

Tvoje ďalšie napredovanie na tejto ceste.  

Návody oboch techník nájdeš v odborke KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE (je v prílohe tejto 

príručky). Oboje môžeš a je aj dobré, ak budeš robiť spoločne so svojim tútorom. 

 
Splnené dňa: ___________, podpis tútora: ________________________________ 
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2. nástroj: Pôst (čiže askéza) 

Čo je to askéza? 

Bežne si pod týmto slovom predstavíme nejaké obmedzovanie sa, zapieranie sa, 

odopieranie si nejakých pekných, dobrých a príjemných vecí a obmedzovanie sa vo 

svojom živote. V skutočnosti je askéza presným opakom – je kľúčom k plnému 

životu, k životu naplno, ku skutočnému užívaniu si života v slobode a veľkej radosti.  

Askéza, to je ako keď žena  ide do obchodu nakupovať topánky. Nechá si priniesť desiatky 

najrôznejších párov, skúša, porovnáva, obzerá sa v zrkadle. Keď nakoniec nájde tie, ktoré sa jej 

páčia, odnesie ich k pokladni, aby za ne zaplatila a kúpila si ich – a na tie ostatné mávne rukou a 

povie zmoreným predavačkám: Odneste to preč, nemám o ne záujem…! To isté koná kresťan v 

askéze. Najprv hľadá, skúša, ochutnáva, často veľmi dlho a všade možne. Keď nakoniec 

„ochutná“ Boha a zistí, že Boh napĺňa všetky jeho túžby a utišuje všetok jeho smäd a dáva mu 

Život, o akom sa mu doteraz ani nesnívalo, veľmi rozumne si vyvolí Boha a k Nemu upriamí 

všetku svoju pozornosť, svoje sily, energiu, čas, všetko – a na to ostatné mávne rukou a povie: 

Odneste to preč, už ma to nijako nezaujíma…! „Všetko pokladám za stratu pre vznešenosť 

poznania Krista Ježiša, môjho Pána“ (Flp 3,8 SSV) 

Askéza, to je ako pretekárske auto. Pretekár i konštruktéri z neho odstraňujú všetko, čo je 

zbytočné, nadbytočné, ohlodajú stroj až na samú kostru – a súčasne dokonale vyladia motor a 

všetky ostatné komponenty, aby všetko tvorilo ten najdokonalejší celok, aby všetko v aute bolo 

dokonale sústredené na jediný bod a tým je sila, rýchlosť a ovládateľnosť, ktoré jeho jazdca 

donesú ako na krídlach búrky k víťazstvu v cieli. Presne o toto sa askézou usiluje kresťan: 

Odstrániť všetko zbytočné, čo nesmeruje k jeho milovanému a vytúženému cieľu a tým je 

zbožštenie sa v Bohu. Dať preč všetko, čo zbytočne spomaľuje, čo len oberá o čas, peniaze, 

energiu a pritom neprispieva dostatočne, či dokonca vôbec k napredovaniu k Bohu. Vyladiť 

dokonale svoj celý život a celé bytie tak, aby nič ničomu neprekážalo a aby celé naše telo, duša, 

duch v dokonalej súhre a harmónii ako dokonale vyladený pretekársky špeciál svišťali smerom k 

našej vášni, k nášmu cieľu, k Bohu. 

Je to Paretovo pravidlo – otázka, ako zredukovať to, čo je v tomto svete ešte nevyhnutné, na 

oných postačujúcich nevyhnutných 20%, aby sme 80% nášho bytia a života mohli vrhnúť do 

toho, na čom nám najviac záleží: na život s Bohom. 

Je to aj Csikzsentmihályiho flow, prúdenie – snaha oslobodiť sa od všetkých bočných túžob, 

vymaniť sa zo všetkých závislostí, aby sme nerušene, celým bytím a celou pozornosťou mohli 

byť navždy pohltení tým Jediným – a mať tak podiel na večnom flow Trojičného Života. „Každý 

hriech, aj všedný, má za následok nezdravé pripútanie k stvoreniam, ktoré potrebuje očistenie.“ 

(KKC 1472) 
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Askéza je teda nástrojom maximálnej slobody, vedúcej k maximálnej intenzite 

života. 

Existuje aj svetská verzia askézy, ktorú dobre vidíme napríklad u vrcholových športovcov, 

menej viditeľná (aj keď rovnako prítomná) je aj všade inde, tam, kde ľudia dosahujú veľké a 

nadpriemerné veci. Tí, ktorí umenie askézy nezvládnu (oných odhadovaných 95%), ostanú v 

šedivej priemernosti. Tí, ktorí to zvládnu (oných 5%), dokážu veľké veci – a ich obrazy, plagáty, 

dresy, CD-čka,… potom zdobia príbytky tých zvyšných 95%... Aj preto apoštol Pavol rád 

prirovnával kresťanov práve k športovcom a kresťanskú askézu k askéze športovcov: „Neviete, 

že tí, čo bežia na štadióne, bežia síce všetci, ale iba jeden dosiahne víťaznú cenu? Bežte tak, aby 

ste sa jej zmocnili.  A každý, kto závodí, zdržuje sa všetkého; oni preto, aby dosiahli porušiteľný 

veniec, my však neporušiteľný.  Ja teda tak bežím, nie ako na neisto, tak bojujem, nie akoby som 

bil do vetra“  (1 Kor 9,24-26 SSV).  

Kresťanská askéze je hlbšia a intenzívnejšia ako svetská verzia, pretože smeruje za 

podstatne väčším cieľom. Pre „športové nebo“ v podobe víťazstva na majstrovstvách 

stačí aj čiastočná askéza. Pre kresťanstvo, usilujúce o opravdivé Nebo, čiže o stav 

zbožštenia človeka, o dokonalú slobodu, vedúcu k dokonalému prúdeniu – flow – 

Božieho Trojičného života, je nevyhnutná aj úplná askéza, prenikajúca celú osobnosť 

človeka. 

ČO ASKÉZA NIE JE…: 

 odopieranie si dobrých a užitočných vecí; 

 týranie sa a spôsobovanie si bolesti a utrpenia; 

 akási forma „kajania“ sa za svoje hriechy, kedy sa bolesťou a sebatrýznením 

snažíme „odčiniť“ svoje hriechy;  

 popieranie života a akési „pochovávanie sa zaživa“ 

 snaha drinou a zapieraním si „kúpiť“ a „zaslúžiť“ Nebo; 

ani nič podobné. 

„Skutočná disciplína vám nesedí na chrbte a nepodpichuje Vás príkazmi. 

Je po vašom boku a ponúka. Keď pochopíte, že sebadisciplína nie je 

sebatrýznenie, ale naopak starostlivosť o seba samého, nebudete sa pri 

vyslovení tohto slova krčiť. Naopak, budete si ju pestovať!“  

(Sybil Stanton, spisovateľka, 20. st. po Kr.) 
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Askéza a šťastný život 

Výskumy, zaoberajúce sa otázkou ľudského šťastia, alebo sa dotýkajúce tejto oblasti 

(Maslow, Herzberg, Frankl, Myers, Fromm, Ľubomírska,…) sa zhodujú na zaujímavom 

zistení: 

OD ČOHO ŠŤASTIE NEZÁVISÍ 

Veci ako zdravie, majetok, postavenie, moc, sláva, rozkoš, jedlo a pitie, sex, zábava,… – 

majú na šťastie minimálny vplyv, v podstate žiaden. Aj keď stále platí, že človek je 

zvyčajne spokojnejší, keď je bohatý a zdravý, než keď je chudobný a chorý (aj keď ani to 

neplatí až tak úplne),  

 môžeme rovnako narážať na krízy, depresie a samovražedné pokušenia ľudí, ktorí 

sú zdraví, bohatí, úspešní a slávny – spomeňme napríklad takúto životnú krízu u 

svetoznámeho fenomenálneho olympijského plavca Michaela Phelspsa, 

 a na druhej strane vidíme ľudí, ktorí môžu byť obratí o slobodu, dôstojnosť, 

zdravie i život ako sv. Edita Steinová, zomierať v bunkri hladu ako sv. Maximilián 

Kolbe, alebo byť celý život upútaní s ťažkou chorobu na lôžku ako mystička Marta 

Robinová – a pritom byť neskutočne šťastní a naplnení ľudia! 

ČO ROBÍ ČLOVEKA ŠŤASTNÝM? 

To, čo robí človeka šťastným, je jeho BYTIE, to, čím je sám v sebe. Na základe rôznych 

výskumov by sme dokázali zostaviť zhruba túto sedmičku (skôr šesť plus jednotku) 

šťastného života: 

 AUTOTELICKÝ ŽIVOT – opravdivá sloboda, v ktorej pohnútky nášho konania i odmena zaň 

vychádzajú z nášho vnútra, bez ohľadu na to, kde sme, ako sme, s kým sme, čo máme, či 

nemáme,…; 

 SEBAAKTUALIZÁCIA – úsilie byť najlepším možným: kvôli čírej radosti z dokonalosti a z 

túžby čo najlepšie slúžiť zvolenému zmyslu; 

 PRESAHUJÚCI ZMYSEL (TRANSCENDENCIA) – najdôležitejší komponent naplneného, 

šťastného, alebo, ako sa vraví, zmysluplného života, mať pre čo žiť, mať niečo, pre čo dokážeme, 

keď na to príde, aj zomrieť; 

 STAV PRÚDENIA (FLOW) – je ovocím opravdivej sebaaktualizácie, prekračovania hraníc, 

rastu, života plne sústredeného na to, čím sme, či žijeme a čo konáme; 

 VEDOMIE SPRÁVNOSTI – je zavŕšením a ovocím dokonalosti sbeaaktualizácie, slúžiacej 

transcendentnej zmysluplnosti; 
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 ZDIEĽANIE tohto spôsobu života, diela ktoré konáme a toho, čím sme s ostatnými ľuďmi v 

hlbokom vzťahu opravdivej jednoty a priateľstva; 

 OBNOVA – dostatok času a priestoru na obnovu síl, regeneráciu, vzdelávanie sa, ale aj 

zábavu… Alebo, ako to nazýva Stephen Covey, „ostrenie píly“. tento posledný bod je ale len 

doplňujúci, v skutočnosti, ako už bolo povedané, človek môže byť plne šťastným aj v 

extrémnych podmienkach, kde na nič podobné nemá žiaden priestor. Bežne ale, mimo 

extrémnych podmienok, je tento bod dôležitým podporným prvkom zvyšnej šestky šťastného 

života. 

Ak toto v našom živote je, bude to dobrý život – bez ohľadu na to kde, ako, s kým a na 

akej „životnej úrovni“ ho budeme žiť. Ak toto v našom živote prítomné nebude, bude 

nám stále „niečo“ chýbať – a bude jedno, koľko peňazí a zábavy pritom okolo seba 

budeme mať. 

Letmý pohľad na tento zoznam Ti určite stačil na to, aby si rýchlo rozpoznal, že všetky 

prvky takéhoto života (okrem obnovy, ktorú nepotrebuje) by sme našli u Boha a v 

Božom Živote Trojice. A že teda presne toto je model života, ku ktorému Ťa už 

nejaký čas vedie kresťanstvo i skauting ako forma žitia a uskutočňovania kresťanstva: 

žiť dokonalý Boží život v transcendentnom spoločenstve a jednote lásky s Bohom 

samotným, i so všetkými, ktorí v bohu žijú to isté. 

Apatheia a sloboda žiť 

Takže z tohto pohľadu poslaním askézy je čo najviac oslobodiť náš život od vecí, 

ktoré so šťastím nesúvisia a súčasne nás urobiť čo najslobodnejšími a 

najschopnejšími šťastný život prežívať. Vo východnom kresťanstve sa tento stav 

nazýva stavom apathei. Aby ske stav apatheie pochopili, znova si pomôžeme malým 

príkladom: 

Malé deti sa na pieskovisku hrajú, túžia po ňom, hádajú sa na ňom o lopatky a vedierka... ak im 

ich niekto vezme, plačú a nariekajú, lebo im veľmi chýbajú. Tínedžerovi je ale jedno i druhé 

ukradnuté, pretože už nie je dieťaťom a žije niečo úplne odlišné. Samozrejme, keď bude 

sprevádzať svojho mladšieho bračeka na pieskovisko, pokojne sa s ním zahrá, aj si to vychutná… 

ale tým to skončí. Nie je v ňom žiadna túžba, žiadna žiadostivosť hrať sa na pieskovisku, keby už 

do konca života na pieskovisko nevkročil, vôbec by mu ani najmenej nechýbalo. 

S nami je to rovnaké. Kým sme boli svetskými ľuďmi ako všetci ostatní ľudia, bol tento 

svet našim celým svetom, pozemský život našim celým životom, tu pramenili naše 

žiadostivosti, túžby, starosti, strachy, závisť, hnev a všetko ostatné, čo robí svet 

predsieňou Pekla a jeho „život“ smrťou. Ale keď sme sa stali Božími deťmi, už nás viac 

„pieskovisko“ sveta neláka, nezaujíma, pripadá nám banálne, smiešne, nezaujímavé... 

(Flp 8,3) Stali sme sa totiž niečím omnoho väčším a žijeme niečo omnoho slávnejšie, 
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vzrušujúcejšie a úchvatnejšie, než je to najväčšie pozemské. Tak ako u Krista, ani nám už 

svet nemá viac čo ponúknuť, nemá viac nič, čo by nás ešte zaujímalo. Stratil v našich 

očiach všetko svoje čaro. V Kristovi je „svet ukrižovaný pre mňa a ja pre svet“ (Gal 6,14 

SSV), vysvetľuje Pavol a dodáva: „túžim zomrieť a byť s Kristom, a to by bolo oveľa 

lepšie“ (Flp 1,23 SSV), pretože „pre mňa žiť je Kristus a zomrieť zisk“ (Flp 1,21 SSV). 

Toto je pravá askéza. Nie násilné potieranie túžob tela, ale ich vyhasnutie, pretože sme sa 

stali vnútorným človekom, žijeme duchovne – a vonkajší človek už viac nie je ani 

potrebný, ani vábny. A presne toto je oná apatheia, opravdivá sloboda, prebudenie sa z 

nočnej mory sveta do oslnivého jasu Kráľovstva. Je podstatou i cieľom pravej askézy, 

založenej na viere, ktorou prijímame od Boha novú identitu Božích detí a Božích dedičov 

– a Boh nám dáva svojho Ducha ako závdavok dedičstva, ktoré je pre nás už uschované v 

Nebi. Je radostnou slobodou, ktorá nás otvára k tej iste „kvalite“ Božieho života, ktorú 

žije Boh: radosť z dokonalosti, šťastie z darujúcej sa lásky a toto všetko zavŕšené v 

blaženosti spoločenstva Trojice, v ktorom Tri Osoby takto žijú a zdieľajú svoje bytie i 

svoj život v dokonalej extatickej jednote lásky a dokonalosti medzi sebou – i so všetkými 

spasenými v Kristovej Neveste, Cirkvi. 

NÁVYK APATHEI 

Z Cechu Svetla už vieme, ako fungujú návyky a akú úlohu v našom živote zohrávajú. 

Apatheiu by sme mohli z tohto pohľadu tiež nazvať návykom: 

 Svet (podobne ako drogy, alkohol) je silne návykový, vzniká na ňom závislosť. 

 Podobne ako drogy a alkohol, aj návyk „svetského života“ nám bráni ísť ďalej, za 

lepšími a skvelejšími vecami. Poznáme už sv. Augustína, ktorý to vystihol: 

„Hriech nie je túžba po zlých veciach, ale zrieknutie sa lepších“ – zvyčajne preto, 

že sme našou závislosťou na svetskom živote tak pohltení, že ani nedokážeme ísť 

za tými „lepšími vecami“. 

 Askéza potom mení naše návyky – odvyká nás od svetského života (ako antabus a 

liečenie od alkoholu) a namiesto toho v nás vytvára nový návyk na skutočnom 

Živote, ktorý dáva Boh. 

 Apatheia je stav, v ktorom sme zo závislosti na svetskom živote úplne vyliečený a 

teda úplne slobodný pre Boží Život v Bohu. 

AKO SA NAVYKÁ APATHEIA? 

Hriech nahradil Boha svetom a splodil Peklo. Viera nahrádza svet Bohom a otvára 

tak cestu k Nebu. V oboch prípadoch sa jedná o proces nahrádzania. Nie proces 

potláčania niečoho. Je nezmyslom niečo potláčať.  
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Ľudia, ktorí sa snažia potlačiť hriech, dosahujú len to, že po jeho potlačení v nás ostane prázdno. 

Nedokážeme žiť s prázdnom. Ak aj príroda sa nedesí vákua, my hej. A ak ho nenaplníme 

alternatívou – Bohom – tak nakoniec kapitulujeme, podľahneme,... a hriech sa vráti späť, s ešte 

väčšou silou, pretože my sme oslabení pádom a porážkou. Presne ako hovorí Ježiš: „Keď nečistý 

duch vyjde z človeka, blúdi po vyschnutých miestach a hľadá odpočinok, ale nenájde.  
44

 Vtedy si 

povie: “Vrátim sa do svojho domu, odkiaľ som vyšiel.” Keď ta príde, nájde ho prázdny, 

vymetený a vyzdobený.  
45

 Tu odíde, vezme so sebou sedem iných duchov, horších, ako je sám, 

vojdú dnu a usídlia sa tam. A stav takého človeka je nakoniec horší, ako bol predtým“  (Mt 

12,43-45 SSV). Toto veľmi dobre chápu dokonca aj ľudia tohto sveta. 

Je omnoho ľahšie pokrútiť volantom a presmerovať rútiaci sa kamión niekam inam, 

než ho s vynaložením ohromnej energie skúšať zastaviť. A okrem toho – my ho 

predsa potrebujeme v pohybe, že? Našim cieľom predsa nie je človek vyhasnutý, troska, 

handra, ktorej je všetko jedno, po ničom netúži, sedí ako kus dreva a necháva sa 

ľahostajne napospas osudu. Nakoniec, ani to možné nie je. Vďaka prázdnote v našom 

vnútri v nás vždy bude hlad, smäd po jej naplnení. V tomto sa podobáme kamiónu 

rútiacemu sa nie po rovinke, ale dole dobre strmým kopcom. Nemáme šancu ho zabrzdiť 

a ak sa o to pokúsime, iba nás zvalcuje. Kopec prázdnoty spôsobí, že sa kamión našej 

túžby vždy znova a znova rozbehne, bez ohľadu na snahu zastaviť ho. Môžeme ho 

nanajvýš presmerovať: aby jeho energia namiesto tohto smerovala k tamtomu. Toto Ti 

nie je neznáme, pretože v rámci Panoša sme si už o tom hovorili v súvislosti s rodinou a 

sexom. 

„Udržiavať vášne na uzde popieraním hmotnej skutočnosti nie je cesta. Čo sa 

namiesto toho vyžaduje, je podriadenie vášní rozumu prostredníctvom cnosti 

sebaovládania. Vášne sú prameňom, ktorý udržiava a oživuje ľudskú prirodzenosť. 

Ľudské cnosti predpokladajú vášne. …  Preto vášne nesmú byť potláčané, ale 

usmerňované, a tým podriadené mysli. Sebaovládanie sa tak stáva, slovami J. 

Piepera, „pevným brehom, ktorý usmerňuje tok, aby nenarážal na prekážky, a 

ktorý mu dodáva silu, spád a rýchlosť."“ (Alexandre Havar, tréner lídrov, 20. st. po 

Kr.) 

Povedané polopaticky, je to umenie nasledovného:  

 „Fúha, tak strašne by som si dal niečo sladké, že si naskutku idem zacvičiť...“  

 „Som tak nadržaný (s prepáčením), že sa naskutku idem učiť biológiu...“  

 „Som tak napajedený, že si nafľaku idem poupratovať izbu...“ a pod.  

Rozumieme? Energia zostáva, len cieľ sa vedome mení. Presne k tomuto umeniu nás 

pozýva aj Katechizmus svojim konštatovaním:  
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„Čistota predpokladá naučiť sa sebaovládaniu, ktoré je výchovou k ľudskej slobode. Alternatíva 

je zrejmá: alebo človek ovláda svoje vášne a nadobudne pokoj, alebo sa nechá nimi zotročiť a 

stane sa nešťastným.“ (KKC 2339). 

Kresťan potom je už len človekom, ktorý porozumel, že riešením mizérie nášho 

života nie je ani presmerovanie sexuálnej túžby na biznis a hromadenie bohatstva, ani 

presmerovanie maškrtnosti na tvrdú makačku v posilovni, ale celkové presmerovanie 

všetkej energie v našom živote smerom k jedinému cieľu, ktorý za to stojí a tým je 

Boh a dokonalý život podľa Boha, v Bohu a s Bohom. 

Takže v praxi: 

 NAHRÁDZAME svetské ciele v našom živote tým jediným cieľom, na ktorom záleží, a tým 

je Boh a život s Bohom, jednota s Bohom, naše zbožštenie sa v Bohu.  

 A druhá vec: PRESMEROVÁVAME svoju žiadostivosť. My sa nesnažíme svoju žiadostivosť 

potlačiť. Ani vyhasiť. Veď dokonca aj túžba vyhasiť všetky túžby by zase bola iba túžbou... nedá 

sa z toho uniknúť. To ani možné nie je. My svoju žiadostivosť, svoj smäd, svoju túžbu iba 

presmerovávame: aby všetka jej mocná energia nesmerovala proti Bohu, ale smerom k Bohu. 

Aby On bol jej cieľom. Aby všetka jej energia sa naplno realizovala v službe Bohu a s Bohom, 

aby sa menila na lásku, opravdivú lásku k Bohu a k tomu, čím Boh je. Že je to sebecké? 

Samozrejme... Je už na Bohu, aby túto lásku v závere celého dobrodružstva očistil od tohto 

sebectva, pretože to už je nad naše sily. Ale kým k tomu príde, je táto žiadostivosť, smäd po 

Bohu, zásadnou silou nášho duchovného života. Tá istá žiadostivosť, ktorá sa slepá, neovládaná 

a neusmernená stáva deštruktívnou silou hriechu, sa po ovládnutí a presmerovaní stáva silou 

čnosti a rastu k dokonalosti. 

 

Kým pôjdeš ďalej… 

UČIŤ SA  Spoločne s tútorom sa o askéze, apathei, presmerovávaní 
pozhováraj.  

 Skúste nájsť príklady, ako by to mohlo v praxi fungovať v 
jednotlivých oblastiach života. 

 Nájdite príklad svetskej askézy – a športovcov, ale aj 
umelcov, biznismanov, štátnikov, vedcov,… 

 Nájdite príklady náboženskej askézy. Zhodnoťte, či je taká, 
ako sme uviedli, alebo či je v niečom deformovaná – leb aj to 
sa stáva. 

HODNOTIŤ  Znova si pripomeň podstatu toho, o čo usilujeme: RADOSŤ 
dokonalého života (sebaaktualizácia), ktorá vzrastá na 
ŠŤASTIE, keď je naša dokonalosť v službe Bohu, 
presahujúcemu zmyslu života (transcendencia) a nakoniec 
prerastá do úplnej BLAŽENOSTI, keď tento život môžem žiť v 
Jednote a Spoločenstve Trojjediného Živého Boha (mystika). 

RIEŠIŤ  Je toto Tvoj cieľ? Naozaj? 

 Si rozhodnutý pustiť sa do tvrdej práce s nástrojom askézy? 

 Si rozhodnutý s pomocou modlitby a askézy od základu 
prebudovať celú svoju osobnosť a tak sa úplne „znova 
narodiť“? 



Cesta Svetla Slovenského skautingu - 138 - Rád Svetla 

 Ak treba, porozprávaj sa o všetkých „pre“ i „proti“ so svojim 
tútorom, prípadne aj inou kompetentnou osobou (iný zrelý 
kresťan, kňaz, katechéta, animátor,…) 

KONAŤ  Dôkladne si všetky tieto veci ujasni! 

 Našiel by si nejakú paralelu so skautingom, vedie a vyučuje 
skauting k niečomu podobnému? Ak hej, kde a ako? 

 Ako by si mohol využiť osvojené poznatky v skautskej praxi, v 
rámci života v družine, v oddiele, v rámci Vašej skautskej 
činnosti a poslania? 

VYVODIŤ ZÁVER   

 

STOPKA: 

Pokiaľ nie si jasne rozhodnutý ísť za týmto cieľom, tvrdo na ňom pracovať, tvrdo 
trénovať nový model života a myslenia – nepokračuj ďalej.  
Dopraj si čas a počkaj, až kým k tomuto rozhodnutiu dozrieš! 

 

Splnené dňa: ___________, podpis tútora: ________________________________ 
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1. úroveň tela: PÔST 

Najprv niečo o „duchu“ a „tele“ 

ANTICKÉ CHÁPANIE 

My, dnešní Európania, bežne chápeme slová „telo“ a „duša, duch“ spravidla v ich 

antickom starogréckom význame slova…: 

 TELO = mäso, kosti, hmotný organizmus, telesná činnosť je teda napr. manuálna 

práca, jedenie, pitie,… – týkajúca sa hmotných, viditeľných vecí. 

 DUŠA, DUCH = nehmotný princíp v človekovi, duševná (duchovná) činnosť je 

uvažovanie, modlitba, umenie,… zaoberá sa nehmotnými, očami neviditeľnými 

vecami, myšlienkami, ideami, krásou,… 

Oboje sa teda odlišuje na základe svojej materiálnosti: to, čo je hmotné, materiálne, je 

telesné, to, čo je nehmotné, nemateriálne, je duchovné. 

Pre starých Grékov bola hmota synonymom zla a úpadku, to, čo bolo hmotné, bolo zlé. 

Preto bola napríklad manuálna práca opovrhovaná a vyhradená otrokom.  

„Platón zavrhuje zotročovanie Grékov, ale barbarským (nie gréckym) otrokom prisudzuje vo 

svojej ideálnej republike životne dôležitú úlohu vykonávať všetky potrebné manuálne práce … 

Aristoteles argumentoval, že bez otrokov, konajúcich prácu, by osvietenému človeku chýbali čas 

aj energia na to, aby usiloval o čnosti a múdrosť“ (Rodney Stark, sociológ).  

„Spása“ v gréckom ponímaní spočíva v oslobodení nehmotnej duše z väzenia hmotného 

tela – a to sa deje hlavne venovaním sa „duševnej činnosti“, akou sú umenie a 

filozofovanie. 

ŽIDOVSKO-KRESŤANSKÉ CHÁPANIE 

„Biblia nepozná grécky dualizmus duše a tela, ktoré proti sebe bojujú, nepozná telo ako väzenie 

duše. Pozná len morálny konflikt medzi túžbou Stvoriteľa a túžbami stvorenstva, medzi svätosťou 

– normou, a hriechom – zvrátenosťou, ale do tohto konfliktu je zapojený celý človek. Podľa 

svätého Augustíne je človek telesný až do ducha, alebo je duchovný až do tela.“ (Pavol 

Evdokimov, filozof) 

Práve Augustín nám načrtol chápanie slov „telo“ a „duša, duch“ v kresťanstve: 
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 TELO = človek, žijúci „po svetsky“, bez Boha, človek vo svojej slabosti a 

porušiteľnosti. Rovnakú realitu označujú v Novom zákone aj spojenia „vonkajší 

človek“, „starý človek“. 

 BYŤ TELESNÝ = byť odlišný od Boha, bez akéhokoľvek rozlišovania čo je v 

človekovi „hmotné“ a čo „nehmotné“.  

 DUCH = Boh s Jeho Božím spôsobom života. 

 BYŤ DUCHOVNÝ, žiť duchovne = byť ako Boh, žiť ako Boh, podobný Bohu, 

znovu bez akéhokoľvek rozlišovania „hmotného“ či „nehmotného“ v človeku. V 

tomto zmysle Písmo hovorí o „novom stvorení“, „vnútornom človekovi“, 

„duchovnom človekovi“ a pod. 

PROBLÉM NASTÁVA… 

… keď čítame Písmo Sväté a túto jeho terminológiu a chápeme ich v gréckom 

zmysle slova. To potom vyvoláva predstavu, že Písmo zaznáva hmotné telo – a že človek 

by sa mal venovať veciam „duchovným“, čiže „nehmotným“. Aj preto si väčšina aj 

kresťanov pod pojmom „duchovná aktivita“ vie predstaviť pobožnosť, akadémiu, 

prednášku, modlitbu, meditáciu, niečo umelecké (všetko veci „nehmotné“) – ale už 

ťažšie návštevu posilovne, turistiku, alebo drinu na záhrade (čo ako „materiálne“ veci 

chápu ako skôr čosi „telesné“ a mimo náboženstva).  

Ak teda títo ľudia čítajú Pavlove slová: „Žite duchovne a nebudete spĺňať žiadosti tela. Lebo telo 

si žiada, čo je proti duchu, a duch, čo je proti telu. Navzájom si odporujú, aby ste nerobili to, čo 

chcete.“ (Gal 5,16-17 SSV) – tak automaticky predpokladajú, že to znamená postiť sa, zapierať 

sa;  nestarať sa prehnane o „hriešne telo“  odoprieť si mejkap, dovolenku, … a namiesto toho sa 

venovať „duchovným veciam“:  sv. omše  modlitby a adorácie  rozjímanie  usporiadať akadémiu 

o Panne Márii… atď. A hneď sa aj ospravedlňujú: „Ja nemôžem byť svätý, lebo musím chodiť do 

roboty a starať sa o rodinu“ – a, čo už nedodajú nahlas: „… ani moc po takej svätosti netúžim… 

možno neskôr, keď už budem starý… ale teraz by som si ešte chcel užiť trochu života…“ V tomto 

ponímaní je svätosť a spása naozaj vyhradená iba zopár „vyvoleným“ profesionálom niekde v 

kláštore tak, ako kedysi v antickom Grécku bolo umenie a filozofovanie tiež vyhradené pár 

slobodným občanom, stojacim na pleciach armády otrokov.   

V skutočnosti Pavol hovorí čosi úplne iné: zanechať hriech a všetko, v čom nesmerujeme k 

dokonalosti; a pracovať na tom, aby sme sa stali svätí – teda najlepší možní – po všetkých 

stránkach – a naplnili tak Božiu víziu o nás samotných… – a to vždy, všade a vo všetkom, v 

zamestnaní rovnako ako v kostole, bez toho, aby to od nás vyžadovalo nejaký špeciálny spôsob 

života (napr. v kláštore), či nejaké špeciálne aktivity a činnosti.  

V skutočnosti to bolo práve kresťanstvo, ktoré vysoko oceňovalo hmotný svet – veď 

Písmo píše, že ho stvoril Boh (Gn 1,1), pretože ho Boh chcel, udržiava ho Boh, pretože 

ho stále slobodne chce, pretože miluje všetko, čo stvoril (Múdr 11,24n) a všetko je dobré, 

veľmi dobré (Gn 1,31)! 
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Kresťanstvo rovnako ctilo manuálnu prácu, remeslá a všetko, čo s tým súviselo – čo 

sa značnou mierou podpísalo pod to, že kresťanská civilizácia ako doteraz jediná v 

dejinách slobodne a z vlastného popudu zanechala prax otroctva. 

VZKRIESENIE TELA 

Čo znamená táto veta, ktorú pravidelne opakujeme hoci aj vo Vyznaní viery? 

„V Novom zákone sa stretávame s výrazom „vzkriesenie mŕtvych", anastasis nekrón. V 

biblických textoch sa nehovorí o vzkriesení „tela“, pretože biblická antropológia nepozná ideu 

rozdelenia človeka na dušu a „telo“. Vzkriesenie mŕtvych znamená vzkriesenie ľudí. Aby sa vyhli 

platónskemu vysvetľovaniu tohto vzkriesenia a jeho zámene s filozofickou ideou nesmrteľnosti 

duše, boli koncilové definície nútené dodať: cum corporibus suis, aj so svojimi telami. Tento 

dodatok bol nutný, keď biblická myšlienka vzkriesenia vstupovala do sveta dualistického 

myslenia. K vystihnutiu toho, čo Biblia nazýva vzkriesením mŕtvych, bolo treba upresniť, že ide o 

celého človeka, v jazyku Grékov: o dušu i telo.  Tak vznikol falošný problém, ako sa pri 

vzkriesení jednotlivé duše znova spoja s prvkami svojich tiel, ktoré sa za ten čas priamo, či 

nepriamo stali súčasťou tiel iných ľudí … V Biblickej perspektíve problém vôbec nevzniká, 

pretože podstatou tela je duša, pretože duša aj telo tvoria jednotu: vzkriesenie tela je vzkriesením 

duší, alebo, čo je jedno a to isté, vzkriesením človeka.“ (Claude Tresmontant, filozof) 

Boh teda stvoril človeka ako bytostnú jednotu. Celý človek zhrešil, celý človek opustil 

Boha, celý človek potrebuje obrátenie, celý človek je povolaný k životu dokonalosti a 

lásky, celý človek je určený k zbožšteniu a celý človek je tak vzkriesený k Večnému 

Životu – ktorý nie je večnou existenciou, ale ktorý je večne žitým tým jedným-jediným 

Večným Životom, ktorý jediný nemá počiatok a nemá ani koniec a to je život Boha. 

Sama idea vzkriesenia tak nesmeruje k myšlienke oživenia človeka, ktorý telesne zomrel, 

ale bude znova oživený a bude žiť naveky a už nikdy nezomrie. Aj tu je chápanie slov 

odlišné od toho, ako ich chápeme my: 

 SMRŤ = hriech, byť v zmysle Písma mŕtvy znamená síce existovať (v našom 

poňatí teda „žiť“), ale bez toho, aby sme žili Boží život. 

 ŽIVOT = Boží život, byť živým znamená žiť v Bohu a s Bohom ten jeden-jediný 

Večný Boží Život – a je len bonusom, že tento život nemá konca a teda ani „smrti“ 

v našom zmysle slova (ale to ani život v Pekle, keď na to príde) 

 VZKRIESENIE je potom zbožštenie človeka. Netýka sa nejakého „času“ a 

„sveta“, ktorý nastane „po smrti“ v jej bežnom chápaní konca pozemskej 

existencie. Je to prechod do „smrti“ hriechu do „života“ v Bohu a deje sa už tu, na 

zemi: „Veru, veru, hovorím vám: Kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma 

poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života“ (Jn 5,24 

SSV); „Vieme, že sme prešli zo smrti do života“ (1 Jn 3,14 SSV). 
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Starostlivosť o telo 

„So zdravým telom budete môcť veľa urobiť,  

s chorým neviem čo budete môcť urobiť.“ 

(Sv. Ignác z Loyoly) 

„Pod múdrou vládou duše aj telo rastie a stáva sa zdravým a krásnym.“ 

(Tomáš kardinál Špidlík) 

Naše hmotné telo (v gréckom zmysle slova) je viac, než nástrojom, bez ktorého len 

ťažko môžeme uskutočňovať cieľ, ktorým je náš život s Kristom. Je súčasťou nás 

samých. Nemôžeme ho nijako oddeliť od zvyšku našej osobnosti. Ako hovorí Písmo: 

„Sám Boh pokoja nech vás celých posvätí, aby sa zachoval váš duch neporušený a duša i 

telo bez úhony, keď príde náš Pán Ježiš Kristus“ (1 Sol 5,23 SSV). Tak ako môžeme 

rozlišovať ruky a nohy, ale je to len jedno telo, takisto môžeme v človekovi rozlišovať 

jeho ducha, dušu a telo, ale stále je to len jeden človek.  

ČO ROBIŤ? 

K tomu, aby naše telo – a aj myseľ! – boli zdravé a v pohode, je potrebná okrem zdravej 

životosprávy aj istá miera telesnej práce a námahy. Preto napríklad sv. Benedikt kládol 

aj v kláštoroch na manuálnu prácu (v záhrade, na roli, v lese,…) veľký dôraz a bola pre 

mníchov povinná. Známe je heslo rehole benediktínov „Modli sa a pracuj!“ 

Dnes môže túto manuálnu prácu (ak nám chýba a nemáme pre ňu príležitosť) nahradiť aj 

primeraná dávka vhodného športu – najmä takého, ktorý umožňuje tichú sústredenosť 

pri „práci“: posilovanie, beh, cyklistika,… 

ČOMU SA VYHNÚŤ? 

Na druhej strane to znamená neprepadnúť dnes rozšírenému „kultu tela“, ktoré je 

akoby materialistickou náhradou náboženstva a kde telesná krása, telesné zdravie, 

„zdravá výživa“, strach zo starnutia a pod. sa stávajú „tým najdôležitejším“ a niečím ako 

náboženstvom a cieľom sami osebe! 

A tak sa môžeme aj dnes stretnúť aj s „kresťanmi“, ktorí na jednej strane sa sťažujú, že sa 

nestíhajú ani modliť,… a na druhej strane množstvo času a peňazí venujú telu a „bio“ strave a 

podobným veciam – veď predsa ide o zdravie a to je to najdôležitejšie! Hlavne aby sme boli 

(telesne) zdraví, nie? Vidieť to aj na úmysloch svätých omší, kedy za živých sa zvykne prosiť ani 

nie o spásu, o obrátenie, o svätosť, ale „za zdravie a Božiu pomoc“.  
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„Lebo telesné cvičenie málo osoží, ale nábožnosť je užitočná na všetko!“  

(1Tim 4,8 SSV) 

KEDY JE TELO DOKONALÉ? 

Pre kulturistu je dokonalým telo so 120kg svalov a 5% tuku. Pre cyklistu a maratónca je to 

najhoršie možné telo, obaja potrebujú čo najľahšie, najštíhlejšie a pritom výkonné telo. Ich telo 

by zase ale vôbec nevyhovovalo vojakovi, pretože by neuniesol výstroj a výzbroj a nemal by 

dosť síl k boju a obsluhe bojovej techniky. 

Tak ako všade, aj tu platí, že dokonalosť je daná cieľom. Dokonalé telo je teda také telo, 

ktoré je v dokonalej harmónii s tým, čím sme a čo žijeme, nijako nám neprekáža, 

neobmedzuje nás, naopak, podporuje nám, slúži nám, máme z neho dobrý pocit. 

V časti PALADIN Rádu Svetla budeme spoločne hľadať svoj „Hlas“ – svoje celoživotné 

zameranie. Možno ho máš už teraz a teda máš aj jasnú predstavu, aké „telo“ sa To preň 

hodí najviac. Pokiaľ nie, strednou cestou, užitočnou pre všetkých, je zrejme tá miera 

všeobecnej a všestrannej kondície, ktorú sledujú bežné armádne kondičné programy, či 

dnes obľúbený crossfit v jeho umiernenej podobe. 

 

Kým pôjdeš ďalej… 

UČIŤ SA  Prekonzultuj s tútorom poznatky z dnešnej lekcie a ujasni si, 
že si ich správne pochopil – prípadne vyhľadaj pomoc 
odborníka (kňaz, teológ,…) 

HODNOTIŤ  Ako si na tom so svojim telom?  

 Nakoľko sa blíži k ideálu pre Teba dokonalého, zdravého a 
výkonného tela? 

 Čo robíš pre svoje zdravie a kondíciu? Je to dosť? Na druhej 
strane – neprerastá to do kultu tela? 

RIEŠIŤ  Ak ho ešte nemáš, vypracuj si program pravidelného 
cvičenia a starostlivosti o svoju kondíciu. Konzultuj ho so 
svojim tútorom, alebo aj s iným odborníkom (tréner,…) 

 Zaraď ho do svojho Ľaliového života – s využitím techník 
HIIT, crossfit, tabata,… to nemusí zaberať vôbec veľa času, 
nemusíš kvôli tomu nikam chodiť a môžeš to robiť doma a 
bez akéhokoľvek špeciálneho náradia. 

KONAŤ  Jeden mesiac pravidelne cvič podľa tohto rozpisu, najmenej 
päť krát denne, s voľnou nedeľou – počas tohto obdobia 
môžeš ďalej pokračovať v ďalšom napredovaní na Ceste 
Rádu Svetla. 

 Našiel by si nejakú paralelu so skautingom, vedie a vyučuje 
skauting k niečomu podobnému? Ak hej, kde a ako? 

 Ako by si mohol využiť osvojené poznatky v skautskej praxi, v 
rámci života v družine, v oddiele, v rámci Vašej skautskej 
činnosti a poslania? 
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VYVODIŤ ZÁVER  Po mesiaci spolu s tútorom zhodnoť, ako Tvoj program 
funguje a, ak treba, uprav ho. 

 

Splnené dňa: ___________, podpis tútora: ________________________________ 

Oblasť „jedla a pitia“ 

FUNKCIA JEDLA V NAŠOM ŽIVOTE 

 Udržiavať telo zdravé a silné 

 Spoločenská funkcia (spoločné stolovanie,…) 

POKUŠENIE JEDLA 

Urobiť z jedla cieľ namiesto prostriedku: prejedanie, maškrtenie,… „žiť, aby sme 

jedli“. 

ČNOSŤ 

STRIEDMOSŤ – kedy je jedlo na svojom mieste a slúži svojej funkcii. 

NÁSTROJ: PÔST 

Jeho zmyslom je „vrátenie jedla na jeho miesto“, späť k jeho funkcii. Súčasne smeruje 

proti dvom závislostiam: závislosti na chuti a potešení, ktoré spôsobujú („Mám tak 

strašnú chuť na niečo sladké, neviem si pomôcť, musím si niečo dať, nejaké keksíky, 

čokoládu, zmrzlinu,…) a závislosti na nasýtenosti („Keď som hladný, neviem to zniesť, 

neviem sa sústrediť, musím si niečo dať…“). Nakoniec využíva pôst aj ako nástroj 

pozitívneho budovania postojov, o ktoré nám v kresťanstve ide. 

 Pôst ako dnešná „racionálna strava“: „Pi vodu a budeš piť vedu! Živ sa 

zeleninou a prenikneš do múdrosti mystérií! Jedz s mierou, aby si miloval bez 

miery! Posti sa, aby si videl! ...Kto je zeleninu a pije vodu, ten žne videnia a 

nebeské zjavenia, vedu Ducha Svätého, božskú múdrosť a vysvetlenie skrytých 

vecí. A čo nespoznáva ľudská veda, to spozná duša takto žijúca“ (Filoxenes z 

Mabbugu, 6. st. po Kr.). Cieľom je jednak jesť a piť zdravo, aby, aby nás jedlo 

neotupovalo, nenavodzovalo choroby, ale slúžili zdraviu a sile tela. Súčasne je to 
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nástroj odvykania si od závislosti na maškrtení – a teda cesta k plnej slobode 

človeka.  

„Väčšina pôstnych jedál bola [v minulosti] z hľadiska dnešnej racionálnej stravy skutočne veľmi 

vyhovujúca. Pôst mal teda nielen duchovný rozmer, ale napomáhal aj k očiste tela po 

zaťažujúcich fašiangových dňoch. Pôst napomáhal človeku k stíšeniu a upriameniu sa k 

duchovnu. Aj keď v súčasnosti už len málokto z nás drží pôst počas celých 40 dní pred Veľkou 

nocou, predsa len očistné a pôstne dni sa odporúčajú aj pre dnešného moderného človeka.“ 

(Katarína Nádaská, etnologička) 

 Pôst ako dnešná „detoxikácia organizmu“: „Pozri na to, aké účinky má pôst! 

Uzdravuje nemoci, vysušuje prekypujúce telesné šťavy, zaháňa zlých duchov, 

odháňa zvrátené myšlienky, dodáva mysli väčšiu jasnosť, očisťuje srdce, posväcuje 

telo a nakoniec človeka vedie pred Boží trón...“ (sv. Atanáz, 4. st. po Kr.) – Atanáz 

oceňuje ako zdravotné, tak aj duchovné ovocie postenia sa. „Ak chce nejaký kráľ 

obsadiť nepriateľské mesto, najprv sa zmocní vody a odreže mesto od zásobovania, 

a keď jeho obyvatelia stoja pred smrťou hladom, podrobia sa mu. Rovnako je to aj 

so žiadosťami tela. Keď proti ním mních vytiahne do poľa s pôstom a hladovaním, 

sú nepriatelia jeho duše bezmocní.“ (Ján Kolobos, 4. st. po Kr.). A v piatom 

storočí otec Poimen z legendárneho spoločenstva pustovníkov a mníchov v Skétis 

konštatuje: „Duša nie je úplne pokorná, kým nemá odmeraný prídel chleba.“ 

Hovorí sa, že pre zdravý život je užitočné raz týždenne nič nejesť – ak nám to 

pripomína piatkový pôst, trafili sme sa. Dokonca sa hovorí, že je veľmi zdravé jesť 

iba každý druhý deň, či jesť za deň iba počas ôsmych hodín a zvyšných šestnásť 

hodín už nič nejesť a piť len čistú vodu – všetky tieto praxe nájdeme oddávna až 

dodnes v praxi kresťanov a Cirkvi, obzvlášť v rôznych, hlavne starobylých 

reholiach. Dnešná lekárska veda oceňuje hladovanie, aj dlhotrvajúcejšie, ako 

účinný nástroj telesného zdravia: „Liečebný pôst je v podstate vylučovacia kúra, 

pri ktorej sa prečisťujú všetky telesné tkanivá a šťavy. Všetky! … (počas pôstu) 

vystupňuje sa vnímavosť. Fantázia je živšia. Koncentrácia zostáva nezmenšená. 

Zmysly sú bystrejšie… je pozorovateľný určitý druh uvoľnenia kŕčovite stiahnutej 

psychickej konštitúcie, ďalej vyjasnenie situácie a vyšší jemnocit.“ (Dr. Otto 

Buchinger, 20. st. po Kr.). Kresťania popri tom oceňujú aj jeho účinnosť v boji 

proti vášňam a závislostiam.  

 Pôst ako podpora modlitby: Pôst je často spájaný s modlitbou – môžeme si ho 

nazvať aj „modlitbou tela“  Je nástrojom lásky a túžby v modlitbe. Akoby sme si 

pôstom hovorili: „Je to, za čo sa modlím pre mňa naozaj dôležité? Až natoľko, že 

pre to dokážem hladovať, odoprieť si potešenie z jedla, zo sýtosti a vystaviť sa 

nepríjemnému hladu?“ – a čím dlhšie sa postíme, tým viac v sebe prehlbujeme 

lásku k Bohu, na ktorého v modlitbe hľadíme, a k ľuďom, za ktorých sa v modlitbe 

prihovárame.  
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„Trvale plný žalúdok neuvidí tajomné veci.“ (Zuluské príslovie); „Pôst – to je život anjelov, 

ktorý prenesie tých, ktorí sa mu oddajú, do anjelského kráľovstva.“ (Sv. Atanáz, 4. st. po Kr.)  

 Pôst ako „uvoľnenie zdrojov“: Pôst je z tohto pohľadu o uvoľnení zdrojov:  

Zrazu sa cítime skvelo, plní energie (efekt zdravej a ľahkej stravy);  máme fúru 

ušetreného času (žiadne zdĺhavé varenie, umývanie riadov,…);  fúru ušetrených 

peňazí (ktoré sme neminuli na množstvo drahých potravín, stačí nám pár eur)… – 

a toto všetko teraz môžeme vložiť do služby lásky, ktorou sa pripodobňujeme 

Bohu Stvoriteľovi a Spasiteľovi! 

„V pôstnej dobe máš byť len o chlebe a vode. Potom si spočítaj výdaje, ktoré by si vydal v deň, 

keď by si jedol a pil normálne; daj obnos nejakej vdove, sirote, alebo niekomu, kto to potrebuje. 

Zriekni sa tak niečoho, aby z toho mohol mať úžitok niekto iný, nasýtil sa a modlil sa za teba 

k Pánovi!“ (Hermasov pastier, 140 po Kr.) 

 

Kým pôjdeš ďalej… 

UČIŤ SA  Ak treba, doplň si informácie z dnešnej lekcie s pomocou 
zdrojov na internete. 

 Prekonzultuj duchovné ovocie a účinky pôstu so svojim 
tútorom, prípadne s inou kompetentnou osobou (kňaz, 
teológ,…) 

 Skús nájsť ľudí okolo Teba, ktorí majú skúsenosti s pôsotm, 
či už zdravotným, ale hlavne ako s nástrojom duhchovného 
rastu a života. 

HODNOTIŤ  Akú rolu má v Tvojom živote jedlo? Nakoľko si na ňom 
závislý? 

 Ako si doteraz využíval nástroj pôstu? Ak hej – bolo to s 
uvedomením si týchto jeho cieľov a účinkov a so snahou o 
ne, alebo len sporadicky ako nejaký „nábožný úkon“, ktorý 
sa „patrí“ v isté dni zachovať, lebo sa to tak má – bez toho, 
aby si veci hlbšie chápal a rozumel im? 

RIEŠIŤ  Ako môžeš využiť nástroj pôstu vo svojom živote – vo 
všetkých jeho rozmeroch? 

 Čím môžeš NAHRADIŤ svoju závislosť na jedle a 
„presmerovať“ tam energiu svojej maškrtnosti? 

 Vypracuj si svoj „pôstny plán“ a prekonzultuj ho so svojim 
tútorom, prípadne inou kompetentnou osobou. 

KONAŤ  Jeden mesiac sa drž svojho pôstneho plánu – počas tohto 
obdobia môžeš ďalej pokračovať v ďalšom napredovaní na 
Ceste Rádu Svetla. 

 Našiel by si nejakú paralelu so skautingom, vedie a vyučuje 
skauting k niečomu podobnému? Ak hej, kde a ako? 

 Ako by si mohol využiť osvojené poznatky v skautskej praxi, v 
rámci života v družine, v oddiele, v rámci Vašej skautskej 
činnosti a poslania? 

VYVODIŤ ZÁVER  Po mesiaci spolu s tútorom zhodnoť, ako Tvoj plán funguje a, 
ak treba, uprav ho. 
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Splnené dňa: ___________, podpis tútora: ________________________________ 

Oblasť sexu 

O tom sme už hovorili v časti PANOŠ RÁDU SVETLA, konkrétne v požiadavke 

Neubližovať rodine.  

 

Kým pôjdeš ďalej… 

UČIŤ SA  Ak treba, zopakuj si túto tému z panošskej príručky! 

HODNOTIŤ  Ako si doteraz v tejto oblasti „fungoval“? Darilo sa ti, 
nedarilo, zanechal si to, alebo využívaš spomenutú metódu 
transformácie (čiže PRESMEROVÁVANIA) k svojmu úžitku? 

RIEŠIŤ  Treba v tomto smere niečo zmeniť, obnoviť? 

KONAŤ  Pokračuj vo svojom úsilí na transformácii sexuálnej energie 
ako podmienky slobodného života. 
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2. úroveň majetku: EVANJELIOVÁ CHUDOBA 

Majetok v našom živote 

FUNKCIA MAJETKU V NAŠOM ŽIVOTE 

 Zabezpečovať naše prežitie (jedlo, prístrešie,…) 

 Umožňovať nám konať našu prácu a plniť naše poslanie  

POKUŠENIE MAJETKU 

Urobiť z majetku zmysel života a cieľ: „Keď budem mať toto a toto, tak potom konečne 

budem žiť šťastne a budem spokojný!“ Závislosť na majetku znamená, že: 

 šťastie odvodzujeme od toho, čo vlastníme (= „hygienické potreby“ na úrovni 

istoty, ktoré ale nemôžu nikdy urobiť človeka šťastným) 

 kvôli majetku obetujeme svoju vlastnú dokonalosť (buď na to nemáme čas, 

lebo musíme „zarábať“, alebo dokonca obetujeme aj česť a charakter, lebo „dnes 

sa to tak musí“, ak chce človek zbohatnúť) 

 majetok nás oddeľuje od ostatných ľudí (bojíme sa vzťahov, aby sme sa 

nemuseli deliť s majetkom…) 

Bol to Erich Fromm, ktorý vyslovil onú legendárnu dilemu „Byť, alebo mať“. 

ČNOSŤ 

SKROMNOSŤ – kedy je majetok na svojom mieste a slúži svojej funkcii. 

NÁSTROJ: EVANJELIOVÁ CHUDOBA 

Dnes sa tomuto životnému štýlu moderne hovorí MINIMALIZMUS: 

„Jedným z poslaní pokroku je, aby robil náš život jednoduchším. Ale skutočnosť je taká, že máme 

okolo seba stále viac noviniek, ktoré „musíme“ vlastniť, aby sme prežili. Sme však skutočne 

šťastnejší? Minimalizmus vznikol ako nutnosť. Ľudia museli zredukovať svoje výdavky, prípadne 

predať majetok po tom, čo prišli o prácu, alebo sa im prestalo dariť. A hoci z toho možno 

spočiatku robili tragédiu, prežili a zvykli si. Prečo by sme tak nemohli žiť všetci? Samozrejme, 
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pointa nie je zbaviť sa úplne všetkého, ale obmedziť svoj majetok iba na veci, ktoré naozaj 

potrebujeme.“ (Alexandra Okálová) 

Výhody minimalizmu – resp. chudoby, ako ho nazýva Písmo – sú kresťanstvu zjavné už 

stáročia:  

„Čnosť chudoby z náboženského hľadiska definuje sv. Bazil. Chudobný, ako to žiada evanjelium, 

je ten, kto má to, čo potrebuje pre život, na vykonávanie svojej funkcie, svojich povinností. 

Zrieka sa však všetkého, čo by bolo nadto, čo je zbytočné. S majetkom je to podobne ako s 

jedlom. Ako nie je dovolené prejedať sa, tak sa nesmie zhromažďovať zbytočné.“ (Tomáš 

kardinál Špidlík) 

Nie je to teda nedostatok, či núdza, ale triezvy, jednoduchý životný štýl bez 

nadbytočných vecí, ktoré zbytočne prekážajú a oberajú o čas, energiu a prostriedky. 

Rozhodujúci je postoj k tomu, čo vlastníme a oprávnenosť toho, čo vlastníme: 

 Môžem byť „CHUDOBNÝM MILIARDÁROM“, ktorý svoje miliardy potrebuje na svoju 

prácu (pracovné miesta, služba spoločnosti, využívanie zisku na všeobecne prospešné ciele 

Božieho kráľovstva) a pre seba si necháva iba nevyhnutné minimum (aj keď to možno znamená 

mať luxusné BMW a drahý oblek jednoducho preto, že obchodní partneri by ho nepovažovali za 

dôveryhodného, ak by na obchodné stretnutia chodil v rifliach a na Fábii)… 

 Na rozdiel od „NEZÁMOŽNÉHO BOHÁČA“, ktorý síce možno zarobí iba 1 000€ mesačne, 

ale všetko vynakladá na seba, stále mu to nestačí a chce mať viac a viac a lipne na svojom 

majetku a na svojich peniazoch – a pritom prekračuje hranicu toho naozaj „potrebného k životu a 

k práci“… 

Chudoba je bránou k slobode a radosti zo života: nie sme závislí na majetku, o ktorý 

by sme sa museli strachovať a ktorý by nás odvádzal od Boha a pripútaval k sebe; ani od 

majetku márne neočakávame naplnenie a životné šťastie; a preto sa môžeme bezstarostne 

a slobodne otvárať Bohu a dávať Bohu k dispozícii a žiaden majetok nás v tejto 

odovzdanosti nespútava ani nijako neobmedzuje! Erich Fromm túto súvislosť objavil tiež 

a konštatuje:  

„Ľudská sloboda je obmedzená natoľko, nakoľko sme pripútaní k majetku. … Človek žijúci týmto 

spôsobom chce všetko pre seba; nemá žiadnu radosť z dávania, z delenia, zo solidarity, 

spolupráce, z lásky. Je uzatvorenou pevnosťou, podozrievavý voči iným, žiadostivý brať a 

neochotný dávať. … Je osamelý, bez akéhokoľvek [skutočného] vzťahu a jeho sila spočíva v tom, 

čo má a čo bezpečne opatruje.“  

Chudoba je takisto spôsobom, ako uvoľniť zdroje pre to, čo je v živote dôležité: 

Nemáme zbytočné starosti o majetok a jeho nadmerne zbytočné nadobúdanie; máme fúru 

ušetreného času, ktorý sme získali tým, že sa staráme len o to nevyhnutné; fúru 

ušetrených peňazí, ktoré sme neminuli na zbytočnosti…– a toto všetko teraz môžeme 
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vložiť do diela dokonalosti a lásky, ktorou sa pripodobňujeme Bohu Stvoriteľovi a 

Spasiteľovi! 

Samozrejme, stále hovoríme o evanjeliovej chudobe, čiže onom minimalistickom 

životnom štýle, nie o chudobe v zmysle existenciálnej núdze, nedostatku, strádania! 

„Chudoba je pre mňa záhadou. Ale nie v tom zmysle, v akom si myslíte. Je pre mňa záhadou, 

prečo sa viac ľudí nerozhodne žiť jednoduchšie. … nebyť závislým od majetku je krokom k 

vnútornej slobode, t. j. k slobode, o ktorej väčšina ľudí tvrdí, že ju chcú. … (Po vstupe do rehole) 

peniaze a auto som dal rodičom. Obleky ma mali čakať v rodičovskom dome pre prípad, že by 

noviciát nevyšiel. (Čo som si vôbec nepripúšťal.) Zvyšné šatstvo som dal charite, aby to rozdali 

chudobným. Knihy si rozobrali priatelia, ktorých som v jedno sparné popoludnie pozval, aby sa 

pohrabali v mojej knižnici. „Keby tak viacerí moji priatelia vstúpili do rehole!" poznamenal 

jeden z nich. Ešte si pamätám na prvotnú erupciu šťastia vo svojom vnútri. Aké to bolo 

oslobodzujúce! Už som sa nemusel starať, či moje obleky majú správny odtieň sivej, či mám 

topánky dobrej značky a kravaty vhodnej farby. Nemusel som si robiť starosti, či by som si mal 

byt radšej prenajať, alebo skôr kúpiť. Nemal som starosti, či si mám kúpiť nové toto alebo tamto. 

… Chudoba (sv.) Ignácovi umožnila nasledovať „chudobného Krista" ktorého poznal z evanjelií, 

oslobodiť sa od nepotrebnej záťaže a stotožniť sa s chudobnými, ktorých Ježiš miloval. Taká 

chudoba mu bola zdrojom radosti. V roku 1547 v liste jezuitom v talianskej Pádové, ktorí 

zápasili s náročnosťou tohto sľubu, napísal, že chudoba „je pre toho, kto ju prijme z vlastnej 

vôle, zdrojom veľkej radosti".“ (James Martin SJ, 20. st. po Kr.) 

„Ten, kto láskou k chudobe zvíťazil nad lakomstvom, ľahko kráča cestou vedúcou k 

Nebi, lebo sa zbavil dobier pozemských.“  

(sv. Ján Klimax, 7. st. po Kr.) 

„Dokonalosť nie je dosiahnutá tam, kde už nie je čo pridať,  

ale tam, kde už nie je čo ubrať.“   

(Antoine de Saint-Exupéry, spisovateľ a letec, 20. st. po Kr.) 

 

Kým pôjdeš ďalej… 

UČIŤ SA  Prekonzultuj túto tému so svojim tútorom. 

HODNOTIŤ  Koľko vecí v tvojom živote je za hranicou onoho „potrebné k 
prežitiu“ a „potrebné k práci a poslaniu“?  

 Urob si súpis zbytočných (= nie nevyhnutných) vecí, ktoré 
máš! 

 Nakoľko si na tých veciach závislý? Nakoľko by Ti bolo 
zaťažko zbaviť sa ich, napríklad ich rozdať, alebo podarovať? 

 Nájdi vo svojom okolí niekoho, kto si zvolil minimalizmus ako 
životný štýl a, ak nájdeš, spýtaj sa ho na jeho skúsenosti. 

 Preskúmaj postoj k chudobe u sv. Františka z Assisi! Aký k 
nej mal postoj? Ako k bremenu a k obeti? Alebo iný? 
Spoločne s tútorom odhaľte Františkovo tajomstvo a 
skúmajte, v čom môže inšpirovať Teba, tu a dnes. 

 Čím NAHRADÍŠ orientovanie sa na veci a na vlastnenie? A 
ako to urobíš? 
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RIEŠIŤ  Spoločne s tútorom skús s pomocou Desiatich krokov 
stanovovania cieľa vytvoriť plán, ktorým by si sám sebe 
(akoby si bol cudzou osobou) odporučil prechod smerom k 
slobodnému minimalistickému štýlu.  

 Nakoľko by si dokázal teraz podľa tohto svojho vlastného 
plánu aj konať? 

 Ak Ti niečo prekáža, s pomocou techniky 5Prečo? urči, v čom 
je príčina a koreň Tvojho problému! 

 Urči si, čo presne začneš v tejto oblasti konať! 

KONAŤ  Jeden mesiac sa drž tohto svojho zámeru – počas tohto 
obdobia môžeš ďalej pokračovať v ďalšom napredovaní na 
Ceste Rádu Svetla. 

 Našiel by si nejakú paralelu so skautingom, vedie a vyučuje 
skauting k niečomu podobnému? Ak hej, kde a ako? 

 Ako by si mohol využiť osvojené poznatky v skautskej praxi, v 
rámci života v družine, v oddiele, v rámci Vašej skautskej 
činnosti a poslania? 

VYVODIŤ ZÁVER  Po mesiaci spolu s tútorom zhodnoť, ako Tvoj zámer 
prechodu k slobode od vecí a majetku funguje a, ak treba, 
uprav ho. 

 

Splnené dňa: ___________, podpis tútora: ________________________________ 
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3. úroveň spoločnosti a zábavy:  

SAMOTA a ZMYSLUPLNOSŤ 

Otázka spoločnosti 

OSTATNÍ ĽUDIA V NAŠOM ŽIVOTE 

Človek je tvor spoločenský a žiť v spoločnosti je normálne a dobré. Kresťanstvo je na 

vzťahoch a spoločenstve založené a ani sa inak žiť nedá. Zmyslom spoločnosti a vzťahov 

je umožniť nám navzájom a darovať v láske a tak sa pripodobniť a učiť životnému štýlu 

Boha a podporovať sa v raste k dokonalosti a k Božiemu spôsobu života. 

POKUŠENIE ZÁVISLOSTI 

Problém nastáva vtedy, keď človek hľadá v ľuďoch náhradu za Boha a je na spoločnosti 

ostatných ľudí závislý a nevie byť sám so sebou, bez toho, aby ho niekto stále 

rozptyľoval. 

„Neprimeraná závislosť na druhých je … hlavným príznakom ich poruchy osobnosti. … Nemajú 

pocit zodpovednosti za seba samých. Pasívne očakávajú od ostatných, dokonca i od vlastných 

detí, že budú zdrojom ich životného šťastia a naplnenia.“ (M. Scott Peck, psychológ) 

Ide teda o závislosť na druhom človekovi, na spoločnosti, od ktorých očakávame, že 

naplnia náš život a urobia nás šťastnými, neschopnosť byť sám so sebou, útek pred 

sebou… 

ČNOSŤ 

SAMOSTATNOSŤ – kedy viem byť sám so sebou a vzťahy vytváram ako formu 

darovania a obohatenia, nie využívania. 

NÁSTROJ: PRIMERANÁ MIERA SAMOTY 

O dôležitosti samoty sme už hovorili v odborke lectio divina. Samota, ako konštatuje 

Erich Fromm, je kľúčová pre oba naše ciele: pre schopnosť milovať aj pre umenie 

dokonalosti: 



Cesta Svetla Slovenského skautingu - 153 - Rád Svetla 

„Najdôležitejší krok je naučiť sa byť sám so sebou bez čítania, bez počúvania rádia, bez fajčenia 

a pitia. Vskutku, vedieť sa sústrediť znamená vedieť byť sám so sebou - a táto schopnosť je jedna 

z podmienok pre schopnosť milovať.“ (Erich Fromm, psychológ, 20. st. po Kr.) 

Môže nám to znieť až paradoxne, ale schopnosť byť sám so sebou – a teda nebyť 

závislým na iných ľuďoch a na ich obšťastňovaní a rozptyľovaní – je kľúčová aj pre 

lásku, ktorá je presným opakom takejto závislosti, ako zisťuje iný psychológ vo svojich 

výskumoch: 

„V zdravých rodinách bývajú ľudia schopní veľkej dôvernosti a silných citov. Zároveň ale 

pociťujú aj sebestačnosť a dôveru v sebe samých, takže jeden druhého zase až tak zúfalo 

nepotrebujú. Ak sú obaja partneri na sebe citovo nezávislí, keď sú spolu, potom nebývajú 

vzájomne obmedzovaní svojim potrebami – nemusia si stále dávať pozor na to, čo povedia, alebo 

urobia, ako to v záujme naplnenia týchto potrieb robia iní ľudia. Sú tak omnoho viac sami 

sebou.“ (Robin Skynner, psychológ, 20. st. po Kr.) –  a s trochou humoru dodáva, že dokonalé 

vyznanie lásky by mohlo znieť takto: „– Miláčik, ja ťa ani trochu nepotrebujem! – Môj 

najdrahší, aj ja sa bez teba bez problémov zaobídem!“ A pretože sa nesnažia jeden druhého k 

sebe pripútavať (ako to robia ľudia závislí na druhých), cítia sa vzťahom neobmedzovaní a 

dostatočne slobodní – a to je krok k tomu, aby ich vzťah bol pre oboch skutočným obohatením a 

prínosom (podľa Tebe už známych 5 krokov lásky) a ich vzťah je tak paradoxne omnoho hlbší, 

pevnejší a trvácnejší. 

Podľa René Voillaumea, kňaza a autora (20. st. po Kr.), by mal človek vo svojom živote 

zachovávať niečo ako pravidlo samoty, ktoré hovorí zhruba toto: 

 Dopriať si hodinu samoty denne (v núdzi aspoň pol hodinu) – napríklad počas 

hlavnej modlitby dňa, ktorú denne praktizujeme; 

 pol dňa samoty, uvažovania a rozjímania týždenne; 

 jeden celý deň samoty a ústrania mesačne; 

 týždeň samoty raz ročne – duchovné cvičenia, modlitba v ústraní, napr. v 

niektorom z kláštorov, exercičných centier, alebo niekde v horách na chate... 

Ide o skutočnú samotu – teda nielen sám od ľudí, ale aj bez rozptyľovania v podobe 

internetu, mobilu, hudby, filmu, čítania (výnimkou je rozjímanie pri dennej modlitbe, 

alebo lektúra a skriptúra v potrebnej dĺžke pre dlhšej samote, ako je pol dňa, deň, či 

týždeň).  
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Otázka zabávania sa 

OSTATNÍ ĽUDIA V NAŠOM ŽIVOTE 

Zábava a zabávanie sa má svoj zmysel a význam, napríklad aktívny odpočinok, zotavenie 

sa,… Ale je tu aj spoločenská funkcia (spoločné bavenie sa,…), kde zábava napomáha 

vytváraniu vzťahov. V istom zmysle je takouto funkčnou zábavou aj skauting, že? 

Faktom ale je, že ľudia, žijúci plný a zmysluplný život veľmi o zábavu nestoja. Vnímajú 

ju skôr ako vyrušenie zo svojho života, ktorý ich baví, ako niečo nudné, čo musia občas, 

zo spoločenských dôvodov, podstúpiť, ale čo sa nedá ani porovnať so vzrušujúcim a 

napĺňajúcim životom, ktorý sami žijú. 

POKUŠENIE ÚNIKU 

 Urobiť zo zábavy cieľ namiesto prostriedku. Pretože náš život za nič nestojí 

(lebo v ňom chýba Boh a kvality plného a šťastného života) – stáva sa zábava 

formou úniku pred vlastným životom, formou úteku od všedného života, ktorý je 

ubíjajúci, nudný, bezzmyselný a prázdny. Zmyslom človeka sa potom stáva „užiť 

si čo najviac života“ práve v zmysle zabávania sa, kedy kritériom všetkého je, aby 

to bolo „zábavné“ a aby to bolo „fun“ a ak to zábavné nie je, človek to hneď vzdá 

a hľadá ďalšiu formu úniku. 

„Generácia dnešných dospelých, niekdajších malých tyranov, či princezien na hrášku je 

generáciou, ktorá sa nenaučila niečo vydržať, obetovať sa. Musia mať všetko hneď a okamžite, a 

keď to nedostanú, idú od toho.“ (Jiřina Prekopová, psychologička, 20. st. po Kr.) 

 Zabávať sa ponižujúcim, deštruktívnym spôsobom, ktorý ničí v človekovi 

lásku i dokonalosť – napríklad zábava založená na ponižovaní iných, ich 

strápňovaní, výsmechu, zneužívaní ich núdze a pod. 
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ČNOSŤ 

ZMYSLUPLNOSŤ – kedy vnímam jasne zmysel svojho života a CIEĽAVEDOME na 

ňom pracujem a on je zdrojom mojej radosti a naplnenia.  

NÁSTROJ: MOTIVÁCIA 

Toto už dôkladne poznáš z etapy CECHU SVETLA, takže si to len pripomeň, je to 

8. úloha. Ako čeliť nechutenstvu. 

„Keď budete hľadať prácu, ktorú by ste mohli milovať, narazíte na tvrdú 

konkurenciu a trpké vytriezvenie. radšej sa naučte milovať to, čo už 

robíte, a byť v tom sakramentsky dobrí!“  

(Cal Newport, profesor a autor, 21. st. po Kr.) 

 

Kým pôjdeš ďalej… 

UČIŤ SA  Prekonzultuj túto tému so svojim tútorom. 

 Nájdi príklady ľudí, ktorých život oni sami považovali za tak 
uspokojujúci, že netúžili po zabávaní sa a zábavu a 
„spoločenské povinnosti“ považovali skôr za nepríjemné 
vyrušovanie. V čom bolo tajomstvo ich života? 

HODNOTIŤ  Dokážeš byť sám so sebou? 

 je Tvoj život sám osebe vzrušujúci a napĺňajúci? 

 Neunikáš pred ním – či už k zábave, alebo do spoločnosti? 
Dokážeš byť bez problémov sám so svojim životom bez toho, 
aby si sa nudil, bez toho, aby si potreboval neustále 
rozptyľovanie v podobe ľudí okolo seba, zábavy, internetu, 
hudby, filmov,…? 

RIEŠIŤ  Ak si narazil na problém, je jeho príčina v Tvojom živote: Ako 
to, že Tvoj život je tak mizerný, že z neho musíš unikať? Ako 
to, že Ty sám a Tvoj vnútorný život sú tak neznesiteľné, že Ty 
sám so sebou nevydržíš? 

 Využi nástroj 5Prečo? na zistenie príčiny tohto problému! 

 Ako by bolo možné tento problém napraviť? 

 Ako využiješ v tomto prípade techniku NAHRADZOVANIA? 

KONAŤ  Prekonzultuj Pravidlo samoty so svojim tútorom a vo 
vhodnej podobe ho začleň do svojho života! Jeden mesiac 
podľa neho ži a konaj – počas tohto obdobia môžeš ďalej 
pokračovať v ďalšom napredovaní na Ceste Rádu Svetla. 

 Ak treba, začni s nápravou kvality Tvojho života! 

 Našiel by si nejakú paralelu so skautingom, vedie a vyučuje 
skauting k niečomu podobnému? Ak hej, kde a ako? 

 Ako by si mohol využiť osvojené poznatky v skautskej praxi, v 
rámci života v družine, v oddiele, v rámci Vašej skautskej 
činnosti a poslania? 
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VYVODIŤ ZÁVER  Po mesiaci spolu s tútorom zhodnoť, ako Tvoj zámer 
prechodu k slobode od vecí a majetku funguje a, ak treba, 
uprav ho. 

 

Splnené dňa: ___________, podpis tútora: ________________________________ 
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4. úroveň dôležitosti:  

SLUŽBA, SKRYTOSŤ a POSLUŠNOSŤ 

Otázka výnimočnosti a dôležitosti 

VÝNIMOČNOSŤ AKO DAR 

Naša odlišnosť a teda ja výnimočnosť nám umožňuje, aby sme sa vzájomne darovali, 

vzájomne dopĺňali a boli tak vskutku v Kristovi jedným Telom. Umožňuje účinne slúžiť 

iným svojim vlastným, jedinečným spôsobom, vzájomne sa dopĺňať v rámci tímovej 

synergie, tým napomáha aj tvorbe vzťahov komunity. 

Pokušenie dôležitosti 

POROVNÁVANIE SA a SÚPERENIE, čiže snaha využívať svoju výnimočnosť, 

postavenie a nadanie na vydeľovanie sa a na budovanie svojho pocitu dôležitosti tým, že 

sa neustále porovnávame s inými a poukazujeme na to, čo nás od iných odlišuje a čo nám 

tak cez pocit výnimočnosti dáva aj pocit dôležitosti. Snaha získavať si takto uznanie a 

úctu od svojho okolia. 

„Mať pocit dôležitosti, byť rešpektovaný a uznávaný sú tri najväčšie ľudské potreby.“ (Thomas 

E. Dewey, 47. guvernér New Yorku, 20. st. po Kr.) 

„Vedci zistili, že potreba cítiť sa dôležito je u ľudí silnejšia ako fyziologické potreby, napríklad 

ako hlad, pretože keď sa človek naje, už nie je hladný. Potreba dôležitosti je silnejšia ako 

potreba lásky, pretože keď človek získa lásku, potreba sa naplní. Je silnejšia aj ako pocit 

bezpečia, pretože keď je človek zabezpečený, bezpečie už preňho nie je dôležité. Túžba byť 

dôležitý je najsilnejšia ľudská potreba; ňou sa odlišujeme od zvierat. Kvôli nej ľudia nosia 

značkové odevy, kupujú si luxusné autá, píšu si tituly na vizitky a vystatujú sa svojimi deťmi. To 

zapríčiňuje, že mladí ľudia sa stávajú členmi pouličných gangov. Niektorí sa dokonca stávajú 

kriminálnikmi alebo vrahmi len preto, aby si ich okolie všimlo.“ (Alan a Barbara Peasovci, 

psychológovia, 20. st. po Kr.) 

ČNOSŤ 

SEBAÚCTA – založená nie na porovnávaní sa, súperení a vydeľovaní, ale na tom, čím 

sme: Boží synovia a dcéry. 
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Už u svetského človeka na úrovni sebaaktualizácie je jeho hodnota odvodená z vedomia toho, 

kým a čím je. Nepotrebuje sa s nikým porovnávať. nepotrebuje sa nijako vydeľovať spomedzi 

ostatných a budiť si tak pocit výnimočnosti a dôležitosti, pokojne dokáže žiť aj ako úplne 

bezvýznamný a zaznávaný človek (dokonca mu to môže úžasne vyhovovať ). Nepotrebuje s 

nikým súperiť.  

Ešte viac to platí u kresťana, ktorý má veľmi jasnú identitu, o ktorej sme hovorili už na 

stupni SVITANIE Cesty Svetla:  

Nie sme teda len tak, hocikto. Sme synovia a dcéry Boha. Nie sme z hocijakej rodiny, ale z tej 

najaristokratickejšej: z rodiny a rodu samotného Boha. On sám je náš jediný a skutočný Otec. 

Sme aj tu, na zemi, pokračovateľmi v starobylom, tisícky rokov trvajúcom rode, plnom veľkých, 

vznešených a skvelých súrodencov. Zem je plná veľkých a skvelých diel, ktoré pred nami 

vykonali. Budovali celé civilizácie a navždy zmenili tvárnosť zeme i osudy ľudstva. Vďačia im 

celé národy. Ovocie ich diel nájdeme uchovávané ako vzácne dedičstvo ľudstva v učebniciach 

rovnako ako v koncertných sieňach, múzeách a galériách. Je prítomné v továrňach i v 

parlamentoch rovnako ako i v samej krajine, kde žijeme. A pritom to je to najmenšie z toho, čo 

dosiahli! Spolu s nimi sme aj my už teraz Bohom ustanovení ako Boží dedičia a súrodenci 

samého Krista, Boha, Pána pánov a Kráľa kráľov. 

Z tohto všetkého pramení skutočná, opravdivá sebaúcta, ktorá naozaj nepotrebuje žiadne 

potvrdzovanie ani nič podobné od nikoho a ničoho z tohto sveta. Pokiaľ niečo také ešte 

potrebujeme, je to len znak našej vlastnej malichernosti a malosti – a neviery, neochoty 

prijať svoju opravdivú veľkosť od Boha! 

NÁSTROJ: MLČANIE, SLUŽBA A POSLUŠNOSŤ 

Pri odvykaní závislosti na pocite svetskej dôležitosti nám môžu pomôcť tri nástroje: 

 MLČANIE: Prečo vôbec hovoríme? „Sme na porade v práci. Keď sa debata 

rozprúdi, v podtexte uvažujeme: „Tu je šanca ukázať každému, koľko toho viem. 

Toto je šanca povedať niečo takým spôsobom, ktorý jemne podčiarkne moju 

dôležitosť v práci. Mám šancu niekoho opraviť a ukázať svoju spôsobilosť.““ (John 

Ortberg, pastor, 21. st. po Kr.) – väčšinou nie preto, aby sme odovzdávali 

informácie, riešili problémy, pomáhali iným ľuďom… ale aby sme upozornili na 

seba, na svoju múdrosť, vedomosti, postrehy, vtip,… na svoju výnimočnosť v 

porovnaní s ostatnými prítomnými, s ktorými tak súperíme (zhadzujeme ich, 

zosmiešňujeme, kritizujeme, ohovárame,…) na akomsi rebríčku popularity, 

prestíže,… Riešením je dať si záležať na tom, aby sme hovorili len vtedy, ak 

slovom budujeme iných a niečomu skutočne prospievame, ale mlčať vždy vtedy, 

ak by sme tým budovali, či vyvyšovali seba… Možno na nás iní budú pozerať ako 

na nejakých neschopných čudákov, tĺkov, hlupáčikov – sv. Tomáša Akvinského, 

jedného z najväčších géniov ľudstva a súčasne veľkého svätca, jeho spolužiaci v 
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škole práve preto prezývali Nemý Vôl. Zjavne mu to nijako a v ničom neprekážalo, 

ani neublížilo. Ak v sebe máme zdravú sebaúctu Božích synov a dcér, nebude nám 

to ani trochu vadiť. Ak nám to vadiť bude – potom ju ešte nemáme. A potom je 

takéto mlčanie účinným nástrojom jednak nášho odvykania si do zdanlivej 

sebaúcty, založenej na uznaní a „potlesku“ sveta – a budovania opravdivej 

sebaúcty, založenej na Božom synovstve. 

 POSLUŠNOSŤ – toto sme už riešili v časti SVITANIE Cesty Svetla, takže sa k 

tomu už len letmo vrátime. Ide o to podriadiť sa slobodne a dobrovoľne všade tam, 

kde to prospeje iným a kde sa jedná o vec nie zlú – aj keď nám možno 

nesympatickú – a odolať tak pokušeniu presadzovať seba oproti iným… Voliť si 

radšej podriadené miesto, než sa usilovať o prvenstvo a vedenie iných – je to 

trochu podobné onomu Ježišovmu: „Keď ťa pozvú, choď, sadni si na posledné 

miesto. Potom príde ten, čo ťa pozval, a povie ti: “Priateľu, postúp vyššie!” Vtedy 

sa ti dostane pocty pred všetkými spolustolujúcimi“ (Lk 14,10 SSV). Ak nás iní 

požiadajú o vedenie – a my sami úprimne usúdime, že naozaj niet inej možnosti, 

prijmeme to ako službu. V opačnom prípade ale prenecháme vedenie inému a 

urobíme všetko preto, aby jeho vedenie bolo úspešné. Pokiaľ by nám to robilo 

problémy, znova by to bol iba znak toho, že stále túžime po moci a sláve a nie sme 

ešte pevne postavení na Kristovi. Potom o to väčší dôvod tento nástroj využívať.  

„Poslušnosť je akosi matkou všetkých čností.“ (Sv. Augustín, 4. st. po Kr.) 

„Keď sa pokorne poddáme hlasu druhého, seba v srdci prekonávame.“ (Sv. Gregor Veľký, 

pápež, 6. st. po Kristovi) 

 „Keď predstavený nariaďuje niečo nemožné, treba sa o to pokúsiť.“ (Sv. Benedikt, opát, 6. st. 

po Kr.) 

Môžeme sa teda správať takýmto univerzálnym pravidlom:  

- Nikdy nepresadzovať seba. 

- Vždy a vo všetkom hľadať Krista, Jeho záujmy, Jeho vôľu = Poslušnosť Kristovi. 

- Ak je na výber, uprednostniť tú formu poslušnosti Kristovi, v ktorej sa radšej my 

podriadime iným, než naopak, aby tak iní vynikli – a vo všetkom nakoniec vynikol 

Kristus – nie my! 

„…podriaďujte sa jedni druhým v bázni pred Kristom“ (Ef 5,21 SSV), 

„aby bol vo všetkom oslávený Boh skrze Ježiša Krista.“ (1Pt 4,11 SSV) 

 SLUŽBA V SKRYTOSTI: „Milosť pokory je do našich životov zapracovávaná 

skrze disciplínu služby viac ako akýmkoľvek iným spôsobom... Nič tak nekrotí 

bezuzdné telesné vášne ako služba a nič tak netransformuje telesné vášne ako 

služba v skrytosti. Telo hundre proti službe, ale proti službe v skrytosti doslova 

kričí. Namáha sa a usiluje za poctou a uznaním“ (Richard Foster, teológ, 21. st. po 
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Kr.), „Pravá pokora sa nevytŕča na obdiv a skoro vôbec nehovorí poníženým 

spôsobom. Ona nielenže chce utajiť všetky ostatné cnosti, ale zo všetkého najviac 

sa snaží utajiť seba“ (John Ortberg, pastor, 21. st. po Kr.). To platí nielen o konaní 

a službe, ale aj o ostatných čnostiach: Jednoducho ak sú pravé, tak sa nijako 

nevystavujú na obdiv! Ako hovorí Ježiš: „Keď ty dávaš almužnu, nech nevie tvoja 

ľavá ruka, čo robí pravá,  aby tvoja almužna zostala skrytá.“ (Mt 6,3-4 SSV) 

Ide teda o to odoprieť si akúkoľvek odmenu, ocenenie, či uznanie za dobré skutky, 

ktoré konáme, či čnosti, ktoré máme – a to tým, že sa o nich nikto nedozvie! 

Dokonca ani naši najbližší, ktorým by sme sa „dôverne priznali“, čo všetko sme v 

skrytosti vykonali… ! 

Samozrejme, vždy sú skutky  ktoré utajiť nemôžeme – napríklad naša služba iným ľuďom v 

rámci dobrého skutku, tam dokonca ani nestojíme o utajenie, pretože zmyslom onej služby je 

nadviazanie vzťahu s tým, komu slúžime, aby sme potom mohli byť skutočne osožní v jeho 

živote. Ale aj tam je dôležité ujasniť si, že naozaj sledujeme dobro druhého človeka – a nie 

vďaku, svoje vlastné vyniknutie pred inými, uznanie a ocenenie. 

Popri tom ale ostáva dosť dobrých skutkov, ktoré môžeme vykonať naozaj potichu, 

bez toho, aby ktokoľvek vedel, že sme to boli my, kto sme to urobili. A spravidla 

ide o veci naozaj nepríjemné, napríklad umyť záchody v klubovni… alebo 

anonymne prispieť nejakou sumou z nášho desiatku, či nad jeho rámec na dobré a 

užitočné veci… Takéto príležitosti by sme potom mali využívať na to, aby sme si 

aj formou služby v skrytosti navykali na novú hodnotu a novú sebaúctu, ktorá 

nepotrebuje ocenenie, či uznanie sveta. 

Súvisí to aj s už letmo spomenutým autotelickým životom: kedy dobré skutky konáme preto, že 

to sami chceme, bez ohľadu na to, či to okolie ocení, alebo nás za to odsúdi, alebo k nám ostane 

ľahostajné – pretože aj odmenu za svoje skutky prežívame sami v sebe, v radosti z lásky a z 

dokonalosti a zo správnosti, ktorú v sebe obsahovali – a aj v tomto prípade je nám úplne 

ľahostajné, či nás za náš dobrý skutok okolie ocení, alebo odsúdi, odmení, alebo potrestá, alebo 

si to nikto nijako ani nevšimne…  

CIEĽOM JE POKORA 

Ale nie taká ta hraná a hlavne pokrytecká pokora („Ale to nič, to nestálo za reč, to je len 

šťastie, náhodou sa mi to podarilo,…“) a pyšná pokora („Pozrite sa, aký som skromný a 

pokormý, ja by som sa tak povýšene nikdy nesprával!“). 

Cieľom je skutočná pokora, ktorá je ovocím jednak vedomia vlastnej hodnoty, založenej 

na Bohu, jednak lásky, v ktorej zabúdame na seba a ani nás nenapadane dumať o sebe, 

pretože sme úplne sústredení na toho, koho milujeme a komu slúžime – asi podobne, ako 

keď sa matka stará o svoje choré dieťa a ani na rozum jej pritom nepríde začať sa 
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hodnotiť a uvažovať: som už dostatočne starostlivá matka? Aká som v porovnaní s inými 

matkami? Oceňujú ľudia okolo, ako sa starám o deti a čo všetko som pre ne urobila a 

obetovala? Rovnako opravdivá pokora je zabudnutím na seba – pretože celú našu 

pozornosť púta Milovaný, o Neho nám ide, na Ňom jedinom nám záleží a o seba a svoje 

„postavenie“ a „dôležitosť“ nás ani nenapadne starať sa, nezaujíma nás to už ani 

trochu… 

Je to veľmi radostný postoj, lebo je ovocím lásky, ktorá je plnosťou Božieho života. Má 

veľmi ďaleko od onej útrpnej „poníženosti“, v ktorej sa s premáhaním akože 

„pokorujeme“, lebo veď sa to od kresťana očakáva – a sme na túto svoju „pokoru“ (na 

rozdiel od iných, ktorí sú takí namyslení!) potom aj patrične pyšní… 

 Táto pokora je základným postojom modlitby i vzťahu s Bohom, pretože ich 

podstatou je láska:  ja sa zriekam seba z lásky k Bohu, ktorý sa z lásky ku mne ako 

prvý zriekol seba samého (Flp 2,7) 

 Pokora je aj základom vzťahu komunity – čiže Cirkvi, čiže Neba, pretože ich 

podstatou je zase to isté:  ochota darovať sa blížnemu v jeho prospech a v jeho 

záujme, v navzájom sa darujúcom spoločenstve (rodine) Cirkvi.  

 

Kým pôjdeš ďalej… 

UČIŤ SA  Prekonzultuj túto tému so svojim tútorom. 

 Nájdi príklady ľudí, ktorí žijú, alebo žili takýmto spôsobom 
života, v hlbokej sebaúcte a v úplnej slobode od mienky 
sveta. Nájdu sa aj v Tvojom okolí? Ako by si ich Ty sám 
hodnotil? Je to dobrý spôsob života? 

HODNOTIŤ  Ako sa Ti od etapy SVITANIE darí so zásadou „Skaut je 
poslušný…“? 

 Nakoľko si závislý na mienke svojho okolia, na uznaní či 
odmietnutí, pochvale či kritike ľudí, hlavne blízkych? 

 Nakoľko si slobodný ísť za tým, čo považuješ za správne – 
napríklad verejne žiť a vyznávať svoje kresťanstvo, alebo sa 
postaviť proti mienke celej triedy,… – a to bez ohľadu na 
odsúdenie a reakciu okolia? Nakoľko by Ti to naopak robilo 
problém? 

 Nakoľko prežívaš v sebe pocit Božieho synovstva a nakoľko si 
na ňom zakladáš svoj vlastný pocit ceny a hodnoty? 

RIEŠIŤ  Využi nástroj 5Prečo? na to, aby si zistil, v čom je ešte 
problém a prečo ešte stále si závislý na mienke a názore 
Tvojho okolia na Teba a na Tvoj život a Tvoje konanie! 

 Ako môžeš využiť spomenuté tri nástroje na odstraňovanie 
tohto problému? 

 Vytvor si plán, ako postaviť svoj život pevne na Božom 
synovstve a ako sa úplne oslobodiť od závislosti na mienke a 
názoroch okolia. 

 Ako využiješ v tomto prípade techniku NAHRADZOVANIA? 
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KONAŤ  Prekonzultuj svoj plán so svojim tútorom. Jeden mesiac 
podľa neho ži a konaj – počas tohto obdobia môžeš ďalej 
pokračovať v ďalšom napredovaní na Ceste Rádu Svetla. 

 Našiel by si nejakú paralelu so skautingom, vedie a vyučuje 
skauting k niečomu podobnému? Ak hej, kde a ako? 

 Ako by si mohol využiť osvojené poznatky v skautskej praxi, v 
rámci života v družine, v oddiele, v rámci Vašej skautskej 
činnosti a poslania? 

VYVODIŤ ZÁVER  Po mesiaci spolu s tútorom zhodnoť, ako Tvoj plán funguje a, 
ak treba, uprav ho. 

 

Splnené dňa: ___________, podpis tútora: ________________________________ 
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5. úroveň sebaaktualizácie:  

VEĽKODUŠNOSŤ a SPOLOČENSTVO 

Sebaaktualizácia – o tú nám predsa ide, nie? 

Sebabaktualizácia je to, o čo nám už ide, na nej sa predsa odohráva dokonalosť, ktorá je 

súčasťou šťastného a naplneného života – pretože je to vlastnosť Boha, ktorý je 

dokonalý, ktorý je svätý, ktorý je najlepší možný. Predsa ale aj na tejto rovine môže dôjsť 

k úchylkám. 

Pokušenie malichernosti 

Je to orientácia na nižšie veci… uspokojenie sa síce so sebaaktualizáciou, ale len v rámci 

obmedzeného sveta, napríklad v nejakom športe, či umení, či nejakej zberateľskej vášni, 

či niečom podobnom. 

ČNOSŤ 

VEĽKODUŠNOSŤ – dôvera a ochota mať veľké vízie a ísť za veľkými, krásnymi a 

vznešenými, vskutku Božími vecami a cieľmi. 

„Veľkodušnosť sa definuje ako extensio animi ad magna - odhodlanie ducha dosahovať veľké 

veci. Latinské slovo magnanimitas je odvodené z gréckeho megalopsychía. Jeho opakom je 

micropsychía, to znamená malodušnosť alebo malomyseľnosť. Malomyseľní ľudia nemajú pojem 

o veľkosti. Predstava, že život môže mať veľký zmysel, je im cudzia. … Lídri sú veľkodušní vo 

svojich snoch, víziách a v zmysle pre povolanie; vo svojej schopnosti dúfať, dôverovať a 

odvažovať sa; vo svojom entuziazme a v snahách, ktoré smerujú k úspešnému zavŕšeniu práce; 

vo svojom sklone používať prostriedky primerané cieľu, a napokon vo svojej schopnosti nabádať 

samých seba a ľudí vo svojom okolí, aby robili to isté. … Vízia lídra nie je nikdy primitívna alebo 

nudná. Osvetľuje myseľ aj srdce a povznáša ducha.“ (Alexandre Havard, tréner lídrov, 20. st. po 

Kr.) 

NÁSTROJ: KŔMENIE SPRÁVNEHO VLKA 

Poznáš už z 8. úlohy Cechu Svetla. Takže si len pripomeňme princíp znova slovami 

Alexandre Havarda: 
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„Lídri dychtia po poznaní (studiositas), ale nie sú zvedaví (curiositas). Latinské slová studiositas 

a curiositas označujú zvládnutú a nezvládnutú túžbu po poznaní. Studiositas je túžba človeka 

vedieť, aby vnímal skutočnosť a porozumel podstate vecí. Lídri sa usilujú zlepšiť svoju kultúrnu 

úroveň. Lídri nečítajú akékoľvek knihy alebo časopisy,  nesledujú akékoľvek filmy a nepočúvajú 

akúkoľvek hudbu. Vedomí si svojej vlastnej dôstojnosti filtrujú to, čo je morálne pochybné, a 

napĺňajú svoje srdcia a mysle tým, čo je vznešené. Musíme sa stať odborníkmi v rozlišovaní, aby 

sme oddelili pravdivé a krásne od pliev falše a nezmyslov. Toto je studiositas na rozdiel od čírej 

curiositas.“  (Alexandre Havard) 

Skutočných šampiónov preto vždy nájdete v prostredí ľudí, ktorí usilujú o to isté v tom istom 

športe, čítajúcich knihy a časopisy o svojom športe, vzdelávajúcich sa o ňom, sledujúcich filmy, 

ktoré ich inšpirujú, počúvajúcich hudbu, ktorá ich nabudzuje, so stenami oblepenými 

motivačnými plagátmi, na miestach, kde môžu najlepšie trénovať.  

Toto je vlastne z veľkej časti aj zmyslom rozjímavej modlitby, štúdia Božieho slova, 

diel svätých,… pravidelnej skriptúry aj lektúry…  

„Prebuďme sa už, bratia! Vstaňme z mŕtvych s Kristom! Hľadajme, čo je hore, myslime na to, čo 

je hore. Túžme po tých, ktorí túžia po nás. Ponáhľajme sa za tými, čo nás očakávajú, so zápalom 

ducha sa vydajme za tými, čo na nás čakajú. A máme túžiť nielen po spoločenstve svätých, ale aj 

po ich šťastí. Keď túžime po ich prítomnosti, máme sa horlivým úsilím uchádzať aj o ich slávu. 

Lebo táto ctižiadostivosť nie je škodlivá a dychtenie za touto slávou nie je nijako nebezpečné. Po 

tejto sláve teda dychtime celou a spoľahlivou ctižiadosťou. Nuž teda, aby sme v ňu mohli dúfať a 

robiť si vyhliadky na toľkú blaženosť, veľmi potrebujeme aj príhovory svätých, aby sme na ich 

orodovanie dostali to, čo nedosiahneme svojimi schopnosťami.“ (sv. Bernard z Clairvaux, 12. st. 

po Kr.) 

„Mám len jediné želanie: stať sa veľkou svätou, lebo len toto má na zemi cenu. Som pevne 

rozhodnutá odvážne sa pustiť do práce. Nechcem Ježišovi odoprieť ani jednu z početných obetí, 

ktoré odo mňa požaduje, chcem mu oddať svoju dušu, aby ju úplne vlastnil a urobil s ňou, čo 

chce. Nepôjde to bez utrpenia. Viem to veľmi dobre. Ale aká to radosť trpieť pre toho, koho 

milujeme.“ (sv. Terézia z Lisieux, 19. st. po Kr.) 

V istom zmysle tomuto slúžila aj celá naša doterajšia askéza: pôst a zdržanlivosť, 

evanjeliová chudoba, sebadisciplína, primeraná miera samoty a proaktivita ako prevencia 

malichernosti (malodušnosti) a poslušnosť, mlčanie, služba v skrytosti ako prevencia 

zdanlivej „veľkosti“ v podobe dôležitosti. Askéza by sa tak dala nazvať vyhladovaním 

nesprávneho vlka tým, že mu neposkytneme potravu na to, aby žil a vzrastal, anopak, 

odrežeme ho od všetkého a necháme pôjsť…  

Pokušenie individualizmu 

Sebaaktualizácia – tým, že stále menej potrebujeme iných ľudí, stále menej sme na nich 

závislí, stále menej nás trápi to, čo si o nás myslia a aký postoj voči nám majú – môže 
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viesť aj k ľahostajnému individualizmu, v ktorom si žijeme svoje a ostatní ľudia nás 

veľmi netrápia… 

ČNOSŤ 

LÁSKA – vedomá ochota žiť s inými ľuďmi, deliť sa s nimi, zdieľať s nimi náš život, 

slúžiť im… Už nie preto, že ich potrebujeme, ale preto, že my môžeme byť užitoční im. 

Znova si môžeme pripomenúť 5. krokov lásky z etapy SVITANIE, ktoré tento postoj 

lásky skutočne vystihujú. Táto láska je jednou z dvoch kľúčových vlastností Boha a jeho 

života a preto je to silný dôvod cvičiť sa v nej. 

NÁSTROJ: SPOLOČENSTVO 

Nástrojom proti takejto forme sebaaktualizácie, ktorej sú ostatní ľudia ľahostajní a berie 

ich len ako objekt svojho konania, jeho nástroj, prípadne prekážku, je spoločenstvo! 

Spoločenstvo je nástrojom prijímania jeden druhého: človeka doslova núti  učiť sa žiť a 

vychádzať s inými, v pokore znášať ich slabosti a nedokonalosti, nevydeľovať sa od nich  

a učiť sa tak byť s nimi jedna rodina, jedno telo, jeden Duch! 

„Veľkodušná vízia lídra slúži druhým - členom rodiny, zákazníkom a kolegom, krajine a celému 

ľudstvu. Lídri slúžia Bohu prítomnému v ľuďoch. Ak konajú konzistentne, vypestujú si návyk 

služby.“ (Alexandre Havard, tréner lídrov, 20. st. po Kr.) 

„Spoločný život nás udržuje v pravde, lieči nás z nadmerného individualizmu, egoizmu, 

čudáctva, z prehnaného ambicionizmu, namyslenosti, fantastických chúťok, zbytočného 

zaoberania sa sebou a nekritického sebahodnotenia. Spoločný život je veľkým pomocníkom a 

dáva nám veľa. Skutočne je to nesenie spoločných bremien, ale aj vzájomné delenie sa o 

duchovné hodnoty.“ (www.satmarky.sk) 

A nám sa takýto spôsob života vracia naspäť v podobe daru, ktorým je opravdivá 

dokonalosť, zavŕšená v láske: 

„Skupiny tu nie sú len preto, aby splnili nejakú úlohu - dávajú vám množstvo jedinečných 

príležitostí, aby ste vyrástli v osobnosť.“ (John Adair, popredný odborník na leadership, 20. st. po 

Kr.) 

V kresťanskej praxi od počiatku túto funkciu v sebe obsahuje CIRKEV, ZHMOTNENÁ 

VO FARNOSTI, ktorá sama je definovaná ako spoločenstvo malých spoločenstiev – čiže 

skupín ľudí (ideálne rodín), ktoré sa spoločne stretajú, spoločne prežívajú svoje životy, 

obohacujú a podporujú sa navzájom, zdieľajú sa, povzbudzujú, slúžia jeden druhému,… 

Obdobnú funkciu plní aj v rámci skautingu skautský oddiel ako spoločenstvo družín. 
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Kým pôjdeš ďalej… 

UČIŤ SA  Prekonzultuj túto tému so svojim tútorom. 

 Nájdi príklady ľudí – najlepšie kresťanov – ktorí sú súčasne 
výnimoční a veľkodušní a súčasne slúžia v skutočnej pokore 
a jednoduchosti ostatným bratom a sestrám v spoločenstve. 

 Ako na Teba títo ľudia pôsobia? Čo sa od nich môžeš naučiť? 

HODNOTIŤ  Ako funguje Tvoje „kŕmenie správneho vlka“? Pomáha Ti s 
veľkodušnosťou a súčasne službou a zdieľaním v 
spoločenstve? 

 Ako skriptúra a lektúra? Konáš? Pomáhajú Ti aj v tejto 
oblasti? Ak nie – čo treba v prístupe k nim pozmeniť? 

 Už od etapy SVITANIE si pozvaný mať podiel na živote 
farnosti cez malé spoločenstvo. Ako na tom si? Ako Ti 
pomáha vo veciach z dnešnej lekcie? 

 Zhodnoť všetky tieto veci spoločne s tútorom! 

RIEŠIŤ  Objavil si nejaké nedostatky a problémy? 

 Ako ich vyriešiš? 

 Ako využiješ v tomto prípade techniku NAHRADZOVANIA? 

KONAŤ  Ak treba, vytvor plán zameraný na nápravu a na 
napredovanie v postojoch z dnešnej lekcie. Prekonzultuj svoj 
plán so svojim tútorom. Jeden mesiac podľa neho ži a konaj 
– počas tohto obdobia môžeš ďalej pokračovať v ďalšom 
napredovaní na Ceste Rádu Svetla. 

 Našiel by si nejakú paralelu so skautingom, vedie a vyučuje 
skauting k niečomu podobnému? Ak hej, kde a ako? 

 Ako by si mohol využiť osvojené poznatky v skautskej praxi, v 
rámci života v družine, v oddiele, v rámci Vašej skautskej 
činnosti a poslania? 

VYVODIŤ ZÁVER  Po mesiaci spolu s tútorom zhodnoť, ako Tvoj plán funguje a, 
ak treba, uprav ho. 

 

Splnené dňa: ___________, podpis tútora: ________________________________ 
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6. úroveň transcendencie: NÁBOŽNOSŤ 

Transcendencia 

To je takisto oblasť, o ktorú nám ide. Existuje len jediná forma transcendencie v plnom 

zmysle slova – a tou je láska k Bohu, život s Bohom a pre Boha, služba Bohu. V nej a 

jedine v nej nachádza človek svoje zavŕšenie a svoju celistvosť – a to je Nebo. 

POKUŠENIE BEZBOŽNOSTI 

Na tejto úrovni spočíva v nahradení Boha „náboženstvom bez Boha“, ktoré už nie je 

vzťahom s Bohom, ale len formou osobnej sebarealizácie, v ktorej praktizujeme, 

robíme a plníme nejaké veci, čo sa nám pozdávajú a nahovárame si, že tým, samozrejme, 

slúžime Bohu… čo ale vôbec nie je pravda. Práve tu korení náboženský fanatizmus, kedy 

náboženstvo sa odtrháva od Boha, viera od reality a z oboch sa stáva slepá a bezohľadná 

ideológia – jedno či v náboženskom hábe (islamizmus napríklad), alebo v sekulárnom 

odení (moderné štátne sekularistické náboženstvo s jeho dogmami tzv. „tolerancie“, 

genderovaj ideológie, reprodukčného „zdravia“, multikulturalizmu, relativizmu, 

právneho pozitivizmu a pod., predtým marxizmus ako čítankový príklad ateistického 

náboženstva) 

Takéto „náboženstvo bez Boha“, ktoré navonok vyzerá nesmierne zanietene a obetavo, 

potom môže viesť k druhému pokušeniu: 

POKUŠENIE SPASITEĽSKÉHO KOMPLEXU 

Sme presvedčení, že slúžime niečomu veľkému a presahujúcemu – beztriedna šťastná 

komunistická spoločnosť, zjednotený svet, „svetlé zajtrajšky“. Sme vyvolení, aby sme 

toto dielo obetavo konali. To nám dáva právo, ba povinnosť vládnuť iným ľuďom, 

ovplyvňovať ich, manipulovať nimi a, áno, ak treba, tak ich aj obetovať – pretože to 

všetko je v záujme vyššieho dobra, ktorému slúžime a ktoré za podobné obete isto stojí! 

A ako služobníci vyššieho dobra sme, samozrejme, my sami vyňatí nad bežné kategórie 

dobra a zla, morálnosti a nemorálnosti, v jeho mene sme oprávnení konať aj za ich 

hranicami, veď je to všetko v záujme vyššieho dobra! 

V skutočnosti to žiadna transcendencia nie je. Je to obyčajná zvrhlá forma 

bezohľadnej, pyšnej, na seba zameranej sebaaktualizácie, akurát že zahalenej do 
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vznešeného hávu akéhosi „vyššieho dobra“, či akejsi „dejinnej nutnosti“, „vznešenej 

myšlienky“ a pod.  

Dodnes nám dejiny pripomínajú strašlivé príbehy ľudí, ktorí takto konali (a aj ich obetí): 

Maximilián Robespierre ako tvár Francúzskej revolúcie, ktorá vytýčila cestu k Napoleonovi 

Bonapartovi a neskôr k svorne Josifovi Visiarionovičovi Stalinovi i Adolfovi Hitlerovi, k Mao 

Ce Tungovi, Pol-Potovi,… Dnes znova vidíme podobné tendencie v prostredí anonymných 

„politických elít“ v čele Európy i Ameriky, ktoré v mene „vyšších cieľov“ pomaly a plazivo 

rozoberajúce slobody a demokraciu… 

Ale pokojne to môžu byť aj bežní ľudia, presvedčení o svojej nenahraditeľnosti a 

výnimočnosti: napríklad rodičia, ktorí sú presvedčení, že ich (často dospelé) deti si bez 

nich v ničom neporadia, do všetkého strkajú nos, všetko dirigujú… podobne niektorí 

šéfovia,… manželia/manželky… skautskí vodcovia a radcovia…  

ČNOSŤ 

ZBOŽNOSŤ – čiže zakotvenie svojho života v Bohu a tým pádom pravdivý pohľad na 

seba, na svet, na moju rolu vo svete i na cieľ a zmysel, ku ktorému všetko smeruje. 

NÁSTROJ: SAMOTNÁ ZBOŽNOSŤ 

Zbožnosť neznamená nič také, ako „sladký výraz v tvári naklonenej v 27,5° uhle nabok 

nad zloženými rukami“, ako si to pod týmito slovami možno v prvej chvíli vybavíme… 

Zbožnosť nie je nič iné, než pevné zakotvenie človeka v opravdivom živom Bohu, 

presne podľa slov Krista: „Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ratolesť nemôže prinášať 

ovocie sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne. Ja som 

vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa 

nemôžete nič urobiť.“  (Jn 15,4-5 SSV). V kresťanskej praxi od počiatku túto funkciu 

v sebe obsahuje samotné kresťanstvo ako súbor poznatkov (Božie zjavenie, 

skúsenosti,…), ustanovizní (Apoštolský úrad, diecézy a farnosti,…), liturgie a sviatostí a 

ďalších nástrojov (modlitba, duchovné cvičenia, askéza,…). Všetky sú nástrojom na 

dosahovanie a žitie skutočného života a skutočnej jednoty s Bohom. 

Istá záludnosť spočíva v tom, že všetky tieto veci sú mimoriadne účinnými a často 

nevyhnutnými prostriedkami života s Bohom; ale bez Boha sa tie isté nástroje 

stávajú základom bezbožnosti – napríklad v podobe formálneho, na tradícii a folklóre 

založeného „kresťanstva“ a pod. 

„Tí, čo sa nepostia, nemodlia, nečítajú Písmo, nechodia do kostola, nespievajú piesne, 

nevystierajú sa pred oltárom, neklaňajú sa, nedodržujú poklonu, nezachovávajú ticho - sú 



Cesta Svetla Slovenského skautingu - 169 - Rád Svetla 

zvieratá... Tí, čo by urobili z týchto asketických prostriedkov základ viery, nezostanú zvermi, 

stanú sa démonmi.“ (sv. Ignác Brančaninov, 19. st. po Kr.) 

Z čnosti nábožnosti – čiže zo vzťahu a života so Živým Bohom – potom prúdi druhý 

prameň a pilier POKORY.  

Pokora je z tohto pohľadu ovocím poznania pravdy – vidím svet, seba i Boha takých, 

akí sú a nežijem v ilúziách: 

„Pokora nie je primárne postoj, ktorý sa týka vzťahu človeka k človeku: je to postoj človeka pred 

tvárou Boha.“ (Josef Pieper, filozof, 20. st. po Kr.) 

„Pokora umožňuje človeku vzťahovať sa k Bohu; je návykom žiť v pravde - v pravde o svojom 

metafyzickom rozpoložení, v pravde o svojich cnostiach a slabostiach. Pokora je postoj, ktorý 

umožňuje človeku vzťahovať sa k ostatným ľuďom. Vďaka pokore získavajú lídri spontánnu úctu 

k tomu, čo je Božie v každom stvorení. Táto úcta nabáda na službu druhým. Lídri slúžia Bohu 

prítomnému v ľuďoch. Ak konajú konzistentne, vypestujú si návyk služby. Veľkodušnosť (úsilie 

ducha o veľké veci) a pokora (poníženosť pred Bohom a tým, čo je Božie v druhých) idú ruka v 

ruke a nemožno ich oddeliť.“ (Alexandre Havard, tréner lídrov, 20. st. po Kr.) 

„Zmysel pre pokoru je vlastnosť, ktorú som pozoroval u každej vodcovskej osobnosti, ktorú som 

kedy hlboko obdivoval.“ (Dwight David "Ike" Eisenhower, vrchný veliteľ spojeneckých vojsk v 

Normandii a prezident USA, 20. st. po Kr.) 

 

Kým pôjdeš ďalej… 

UČIŤ SA  Prekonzultuj túto tému so svojim tútorom. 

 Nájdi vo svojom okolí príklady ľudí, na ktorých vidieť túto 
pravú nábožnosť. 

HODNOTIŤ  Ako je na tom Tvoja vlastná nábožnosť? 

 Nakoľko je už Tvoje kresťanstvo skutočným životom so 
Živým Bohom? Nakoľko Ťa už preniká Duch Svätý? 

 Že nemáš problém s nejakou formou „mesiášskeho 
komplexu“, pocitu nenahraditeľnosti a podobne? 

RIEŠIŤ  Objavil si nejaké nedostatky a problémy? 

 Ako ich vyriešiš? 

 Ako využiješ v tomto prípade techniku NAHRADZOVANIA? 

KONAŤ  Ak treba, vytvor plán zameraný na nápravu a na 
napredovanie v postojoch z dnešnej lekcie. Prekonzultuj svoj 
plán so svojim tútorom. Jeden mesiac podľa neho ži a konaj 
– počas tohto obdobia môžeš ďalej pokračovať v ďalšom 
napredovaní na Ceste Rádu Svetla. 

 Našiel by si nejakú paralelu so skautingom, vedie a vyučuje 
skauting k niečomu podobnému? Ak hej, kde a ako? 

 Ako by si mohol využiť osvojené poznatky v skautskej praxi, v 
rámci života v družine, v oddiele, v rámci Vašej skautskej 
činnosti a poslania? 

VYVODIŤ ZÁVER  Po mesiaci spolu s tútorom zhodnoť, ako Tvoj plán funguje a, 
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ak treba, uprav ho. 

 

Splnené dňa: ___________, podpis tútora: ________________________________ 
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Posledné zamyslenie nad témou askézy 

Askéza ako prevencia 

Je to podobné, ako napríklad pri drogách: Viete, že droga vyvoláva silnú závislosť a nie ste si 

vôbec istí, či by ste jej nepodľahli a ak hej, či by ste sa z nej dokázali dostať.  Preto sa normálny 

človek rozhodne, že radšej drogy nebude ani skúšať, vopred sa im úplne vyhne – aby tak ani 

trochu neriskoval, že by ho opantali a on by sa stal na nich závislý. 

Úplne podobne si mnohí kresťania prinajmenšom sprvu, kým nezosilneli, radšej zvolili 

Preventívne vzdanie sa všetkého, čo v ich živote nie je nevyhnutné, – hlavne vecí, 

vyvolávajúcich silnú závislosť (vysoké postavenie zvádzajúce k pýche a závislosti na 

sláve, luxus a bohatstvo zvádzajúce k vášňam a lakomstvu,…) – a zvolili si jednoduchý 

(„asketický“) život, zbavený všetkého nadbytočného („minimalizmus“), ale aj všetkého, 

čo by nás ťahalo nadol, k tomuto pokušeniu – aby tak čo najviac napomohli 

DISCIPLÍNE, kľúčovo nevyhnutnej na začiatku cesty s Bohom – až kým sa neobjaví 

ovocie, ktorého blaženosť v nás toto pokušenie a hrozbu závislosti úplne premôže! 

Aj toto je jeden z dôvodov rozmachu pustovníckeho a neskôr rehoľného a mníšskeho 

života v kresťanstve – ale napríklad aj v budhizme, či iných náboženstvách! 

Askéza ako nástroj posilňovania „duchovných svalov“ 

Je to úplne rovnaké, ako tréning svalov v posilovni:  Najprv ich „týrame“ tvrdým a krutým 

tréningom,  lebo dúfame, že ako reakcia naň zosilnejú a spevnejú. 

Mnohí svätí sú známi tým, že spávali na tvrdej zemi, že nosili hrubé a nepríjemné rúcho, 

v noci často bdeli, niektorí sa dokonca primerane bičovali a pod. Je to tréning, ktorého 

zmyslom je primeranou dávkou tvrdosti prekonávať pohodlnosť  a rozmaznanosť našej 

starej osobnosti. cieľom je potom znovu sloboda a schopnosť človeka podujímať sa na 

veľké Božie diela, na ktoré ho Boh povoláva: 

 úplne rovnako ako cvičením vytrénované telo dokáže veci, ktoré netrénovaný 

človek nezvláda; 

 aj askézou vytrénovaná vôľa, disciplína, odolnosť,… je slobodná a dokáže veci, 

ktoré pohodlný a rozmaznaný človek nedokáže… 

Samozrejme, aj tu platí, že podobne, ako v tréningu tela prílišná intenzita vedie k 

pretrénovaniu a k zraneniam a dokonca oslabnutiu tela, aj prehnaná askéza napácha viac 
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škôd, ako osohu – vedel by o tom hodne hovoriť napríklad aj nemecký mystik Ján tauler 

zo 14. storočia, ktorý neskôr rázne proti takto prehnanej askéze vystupoval. 

Príkladom primeraného tréningu môže byť idea sebazáporov z Malej cesty sv. Terézie z 

Lisieux.  

Askéza ako brána k vydanosti 

Askéza nás oslobodzuje k tomu, čo jedným z charakteristických rysov druhého obrátenia 

a cesty osvietenia – a teda aj Cesty Rytiera, na ktorej práve si – a tou je vydanosť. 

 Milovať znamená byť verným milovanému.  

 Byť verným = byť oddaným tomu, koho milujeme. Alebo: byť mu vydaným v 

zmysle, že sa mu zaväzujeme k vernej a oddanej službe podľa jeho predstáv, podľa 

jeho vôle a želaní! 

Predstavme si to na príklade nášho života ako auta: 

 ÚPLNE NA ZAČIATKU svoje auto si riadim ja sám. Idem kam chce, kadiaľ 

chcem, ako chcem – rozhodujúce je, čo sa páči mne, na čo mám chuť, čo ma 

zaujíma…  

M.Scott Peck to podobné konanie do veľkej miery stotožňuje s prvou CHAOTICKO-

ASOCIÁLNOU fázou vývoja človeka, do ktorej sa človek rodí ako malé dieťa. Malé dieťa niečo 

chce a v tomto smere koná úplne bezohľadne a sebecky. Táto fáza je chaotická preto, lebo v nej 

chýbajú normy konania a správania a samotný život postráda nejaký „pevný a záchytný bod“ v 

podobe istoty: „toto je správne a toto nie je správne“. Je takisto asociálna, lebo znemožňuje 

(pochopiteľne) vytváranie spoločenstva s ostatnými ľuďmi. Neznamená to, že by ľudia v tejto 

fáze nevedeli byť disciplinovaní, alebo cieľavedomí – ale len vtedy, ak idú za niečím, čo práve 

oni sami chcú, alebo za čím práve zatúžili. Podľa odhadov asi 20% ľudí má smolu a z tejto fázy 

sa nevymotajú ani do dospelosti. 

 V ETAPE ĽAHOSTAJNOSTI pred prvým obrátením: svoje auto si riadim ja 

sám, ale nechávam si radiť od policajta, v podobe zákonov, pravidiel, konvencií, 

zásad, hodnôt,… ale aj príslušnosti k tým „správnym ľuďom“, spolkom,… 

M.Scott Peck hovorí o fáze FORMÁLNO – INŠTITUCIONÁLNEJ: Základnou potrebou 

človeka je potreba pocitu istoty a bezpečia. V tejto fáze potrebujeme pre svoj pocit istoty a 

bezpečia dve veci: niekam patriť a poznať pravidlá hry. Pre ľudí v tejto fáze vývoja je dôležitá 

vonkajšia príslušnosť k nejakej inštitúcii, či organizácii a dodržiavanie vonkajších pravidiel. 

Hodnoty nadovšetko cenené sú: istota, stálosť, poriadok, zákon… Dosť veľa ľudí aj v dospelom 

veku ostáva stále v tejto rovine, poskytujúcej pocit istoty a bezpečia, plynúceho z nemenných 

pravidiel, vážených inštitúcií… Vonkajšok je pre ľudí v tejto etape nanajvýš dôležitý, rovnako 

ako vedomie stálosti, nemennosti a tým aj istoty a bezpečia.  
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 V ETAPE OČISŤOVANIA po prvom obrátení: Biblia, prikázania,… – slúžia v 

mojom živote ako dopravné značky, ktoré rešpektujem, snažím sa ich viac-menej 

dodržiavať… Pre nás kresťanov je touto normou a poradcom Ježiš Kristus v 

podobe Biblie, prikázaní, Cirkvi,… sedí veľa mňa ako spolujazdec a ja si cením 

Jeho rady a aj Mu načúvam, stále ale ja sám riadim, ja sám rozhodujem – aj o tom, 

čo z Jeho rád prijmem a čo nie. Ježiš je tak stále iba návštevník, hosť, niekedy 

radca, často pomocník,… – už aspoň nie policajt, ako v predchádzajúcej fáze, ale 

stále ani nie môj Boh a Pán! 

 V ETAPE OSVIETENIA, po druhom obrátení: s Ježišom si vymieňam miesto: 

odteraz On je šofér a On rozhoduje, kam pôjdeme, kedy a ako tam pôjdeme a akú 

cestu na to zvolíme… Boh sa tak konečne stáva Bohom a Pánom môjho života! 

V postupnosti M. Scotta Pecka sa tak dostávame k IV. fáze MYSTICKO – SPOLOČENSKEJ: Je 

to etapa, kedy sa rodí osobný vzťah medzi človekom a Bohom ako medzi osobou a osobou. 

Mladý človek začína znova objavovať cirkev (ktorú v tretej etape odvrhol) – ale už nie ako 

inštitúciu. Tak, ako sa zákonníctvo druhej etapy zmenilo na osobný vzťah k živému Bohu a 

osobnú oddanosť a vydanosť Živému Bohu,… … tak aj chápanie cirkvi sa mení z inštitúcie na 

spoločenstvo, komunitu s hlboko osobnými vzťahmi.  

VYDANOSŤ dôvery a lásky je kľúčový a podstatný prvok kresťanstva, ktoré sa 

druhým obrátením a nastúpením Cesty osvietenia práve v živote človeka začína.  

„Ešte dôležitejšie je, aby v nás bolo pevné a  trvalé rozhodnutie poslúchať Boha v každej veci, 

bez ohľadu na to, či je veľká, alebo malá. Nevravím, že máme byť skutočne schopní vo všetkom 

Boha poslúchnuť; to je istotne našej slabosti zatiaľ nemožné. Musíme sa však k tomu pevne 

rozhodnúť a robiť tak, že sa budeme zvlášť modlitbou ustavične upevňovať v rozhodnosti 

nezanedbať nijaký, ani ten najmenší prejav Božej vôle.“ (Jacques Philippe, Komunita 

blahoslavenstiev, 20. st. po Kr.) 

„Pochopila som, že je mnoho stupňov dokonalosti a že každá duša môže slobodne odpovedať na 

výzvy Pána Ježiša, urobiť pre neho málo alebo mnoho, môže si vybrať medzi obetami, ktoré On 

žiada. Nato som zvolala ako kedysi v detstve: Môj Bože, ja si vyberiem všetko, nechcem byť 

polovičatou svätou, nebojím sa trpieť pre teba. Bojím sa iba jedného, že si ponechám svoju vôľu. 

Vezmi si ju teda, lebo ja si vyberiem všetko, čo ty chceš!“ (Sv. Terezka z Lisieux, 19. st. po Kr.) 

Vydanosť nie je PASÍVNY postoj typu: „Veď, pane, ja to všetko prijímam, znášam, 

nesťažujem sa…“, ale AKTÍVNY postoj, kedy sa stotožňujem s Božou vôľou tak, že si 

slobodne volím to, čo volí Boh, túžim po tom, po čom túži Boh, som s Ním jedno! 

Je to požiadavka zbožštenia sa v spoločenstve Trojice: 

 Boh sa mi v láske dáva úplne bezvýhradne a celý – a denne to dokazuje v dare 

Eucharistie; 
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 ak chcem toto pozvanie do spoločenstva s Bohom prijať, musím aj ja konať 

podobne: v dôvere a láske sa úplne bezvýhradne a celý darovať Bohu. A práve to 

je oná vydanosť. Pretože ak naozaj takto milujem Boha, tak potom mojim cieľom 

už aj tak nie som ja a môj život, ale Boh, ktorému chcem čo najdokonalejšie slúžiť.  

Preto sa dávam Bohu úplne k dispozícii, v úplnej vydanosti lásky, aby som tak už 

nežil ja, ale Boh vo mne. 

Výsledkom je ČISTÉ SRDCE, ako o ňom hovorí Ježiš: „Blahoslavení čistého srdca, lebo 

oni uvidia Boha.“ (Mt 5,8 SSV). Philippe Madre k tomu dodáva:  

„Ako teda konkrétne žiť blaženosť čistého srdca? Tak, že budeme jednoduchí alebo skôr, že sa 

takými rozhodneme stať. Iba jednoduché, čisté srdce môže hľadieť na Božiu tvár. … Čisté srdce 

je také, ktorého jedinou láskou je Boh; miluje každé stvorenie v Bohu a pre Boha.“ (Philippe 

Madre, psychiater, diakon, Komunita blahoslavenstiev, 20. st. po Kr.) 

Srdce jednoduché, čiže nerozdelené – čiže milujúce, chcejúce jednu vec celým svojim 

bytím – a tou jednou „vecou“ je Boh, ktorému sa v láske úplne daruje. 

ASKÉZA ZNAMENÁ MÔCŤ… 

Túžba po tejto vydanosti je základom. Ale je dôležité, aby sme túto túžbu aj mohli 

naplniť. Je pekné túžiť celí Kristovi – ale ak sme spútaní závislosťami a žiadostivosťou, 

ako by sme to mohli dokázať? 

Askéze nás oslobodzuje – a čím sme slobodnejší, tým viac môžeme aj skutočne patriť len 

a jedine Kristovi – až kým s pomocou Jeho milosti nebude naše srdce úplne čisté, 

jednoduché, podobné tomu Kristovmu! 

Krátko a stručne na záver: 

Čokoľvek, čo slúži tomu, aby sme boli po vzore Boha svätí a 

dokonalí a aby sme túto dokonalosť zdieľali v jednote lásky s 

Bohom a v Bohu s ostatnými ľuďmi, je dobré a správne.  

Bez váhania to využi. 

Čokoľvek, čo sa ale z nástroja stane cieľom – a dokonca Boh sa 

stane pomocníkom a nástrojom tohto cieľa a my Ho o ten cieľ 

prosíme a žiadame, je zlé. V tej chvíli nastupuje nástroj askézy, 

aby toto zlo vykorenil rovnako, ako rýľ a motyka burinu na 

záhone vzácnych orchideí… 
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Malé intermezzo II 

Askéza, ak si ju naozaj začal uskutočňovať, určite značne pozmenila Tvoj život. A, 

určite, vyvolala aj odozvu od tvojho okolia, prajnú, či nepriateľskú. Je teda na čase vrátiť 

sa k Tvojej analýze a plánu duchovného života a zaktualizovať ho: 

 Pozri si už urobenú SWOT analýzu svojho duchovného života. Čo by si dnes do nej 

doplnil – alebo z nej vyškrtol? 

 Na základe toho potom spolu s tútorom aktualizuj svoju maticu TOWS so štyrmi 

základnými stratégiami pre Tvoje ďalšie napredovanie na tejto ceste.  

 
Splnené dňa: ___________, podpis tútora: ________________________________ 
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3. nástroj: Milosrdenstvo (čiže almužna) 

 Modlitba nás učí myslieť ako Boh, mať Jeho postoje, túžby, ciele, hodnoty,… a 

súčasne vytvára vzťah medzi nami a Bohom; 

 Pôst (askéza) nás oslobodzuje od všetkého, čo by nám bránilo naplno byť tým a 

žiť to, čím sa v modlitbe byť a žiť učíme; 

 Milosrdenstvo (almužna) je nakoniec zavŕšením jedného i druhého, pretože v 

ňom to, čo sme sa v modlitbe naučili a k čomu sme sa askézou oslobodili,  

uskutočňujeme. Milosrdenstvo – to je podstata Boha, spôsob žitia Trojice a 

podstata Božieho konania vo svete. Konaním a žitím milosrdenstva nie ako 

nejakého skutku, ale skôr ako životného štýlu sa tak stávame podobní Bohu a 

začíname žiť Boží Život bok po boku s Bohom. 

„Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec!“  

(Lk 6,36 SSV) 

Milosrdenstvo – čo to je? 

Vo svete si pod ním zväčša predstavujeme alebo súcit s biedou iného človeka a zľutovanie sa 

nad ním v podobe nejakej almužny a pomoci, alebo prehliadnutie jeho chýb, prehreškov, 

nedostatkov a pod. Čím je ale u Boha a v Biblii?  

NÁKLONNOSŤ 

V Starom zákone prekladáme slovom „milosrdenstvo“ dve hebrejské slová: rahamim (od 

raham, maternica, lono), vyjadruje v prvom rade pocit náklonnosti, tie city, ktoré 

prechováva matka k svojmu dieťaťu, „plodu svojho lona“. Následne potom vyjadruje aj 

bratské spolucítenie tých, čo vyšli „z jedného materského lona“ spoločnej matky.  

Toto je prvý znak milosrdenstva, ako ho chápe Biblia: je to vzťah založený nie na tom, že 

niekto trpí, alebo niečo vyviedol, ale vzťah založený na tom, že niekto mi je blízky. 

Boh je voči Izraelu milosrdný, pretože si ho vyvolil, je to Jeho ľud, jeho národ. 

VERNOSŤ A ZÁVÄZOK 

Druhé slovo, ktoré prekladáme v SZ ako milosrdenstvo, je chesed. Znamená ten istý 

postoj náklonnosti, ale obsahuje v sebe – podobne ako už aj slovo rahamim – ešte jeden 
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moment: vernosť. Zatiaľ čo pre nás je milosrdenstvo jednorazový akt: dnes ma napríklad 

dojala bieda nejakého človeka, tak mu pomôžem, zajtra už ale usúdim, že už som mu 

pomohol dosť a tak mu už nepomôžem... alebo ma nedojme vôbec a nepomôžem mu 

vôbec... tak biblické milosrdenstvo je v prvom rade vernosťou. Tak, ako ani vzťah 

matky k dieťaťu nie je niečo náhodné, jednorazové, niečo, čo dnes je a zajtra nie je, ale je 

to trvalý postoj matky k svojmu dieťaťu, aj u Boha v SZ je milosrdenstvo trvalý postoj 

vernosti a oddanosti Izraelu. 

NEZVRATNOSŤ A TRVALOSŤ 

Posledným znakom Božieho milosrdenstva je jeho večnosť, nezvratnosť. U človeka 

môže dôjsť k tomu, že z nejakých dôvodov svoju vernosť odvolá. A tak spojenec môže 

vypovedať spojenectvo, matka vyhnať svoje dieťa, priateľ ukončiť priateľstvo... Ale Boh 

nie.  

Práve v tom je víťazstvo Kristovho Kríža. V Kristovi bol Boh ako človek zranený a zasiahnutý 

všetkými našimi urážkami, nevďačnosťou, zlom, hriechom, utrpením a bolesťou, aké kedy ktorý 

človek na tomto svete spôsobil, spôsobuje, alebo ešte len, z nášho pohľadu, spôsobí. Vrátane nás. 

Ak zajtra nejakým hriechom ťažko urazím Boha a spôsobím Mu bolesť – v Kristovi Boh tento 

hriech už niesol, už ho prežil, vytrpel a – odpustil. Boh už niesol všetku ťarchu všetkej našej 

nevernosti. A keď vypil tento kalich až do konca, až do dna, do poslednej kvapky, do úplne 

posledného hriechu, urážky, zloby, nevernosti a bolesti ľudstva, tak vyšiel z hrobu a povedal: 

„Pokoj vám!“ (Jn 20,19-20 SSV). Ako by tým hovoril: Bol som zranený všetkým. Ničili ste ma, 

gniavili, drvili, dusili, týrali, kus po kuse, hriech po hriechu, merané v ľudských pojmoch celé 

veky a veky... ale nezlomili ste ma. Vytrpel som všetko – a odpúšťam vám všetko! Už viac nie je 

nič, čo by ste mi ešte mohli urobiť a neurobili, nič, čo by ste ešte mohli pridať. Nič, čo by mohlo 

ešte nejako zvrátiť moje rozhodnutie. „Pokoj vám!“. Stále som milosrdný. Stále som verný. Stále 

ste moji priatelia (Jn 15,15). A tak to už ostane naveky. Niet takého hriechu, s ktorým by ste za 

Mnou nemohli prísť, niet takej viny, ktorú by som už dávno neodpustil, niet takého zločinca – bár 

by to aj hneď bol Stalin, Mao či Džingischán – ktorého by som neprijal (Jn 6,37; Gal 2,6) a 

ktorý by nedostal odo mňa odpustenie, uzdravenie, spasenie,... pretože JA SOM milosrdný, JA 

SOM verný – už naveky, Boh, „u ktorého niet premeny ani tieňa zmeny“ (Jak 1,17 SSV). 

Tieto tri vlastnosti – náklonnosť, vernosť a nezvratnosť – celkom dobre vystihujú Boží 

život v Trojici. Keď teda Boh je milosrdný a koná milosrdne voči človekovi, nie je to z 

pohľadu Boha nič mimoriadne. To len Boh volá a pozýva človeka do svojej Trojičnej 

jednoty – a preto sa k nemu aj správa rovnako, ako sa správajú k sebe navzájom v Trojici 

Otec, Syn i Duch Svätý. 
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Ako byť milosrdným? 

Toto už vlastne poznáš – z časti Skaut je osožný a pomáha iným z odborky Skautský 

zákon na ceste SVITANIA Cesty Svetla.  

 

Kým pôjdeš ďalej… 

PRIPOMEŇ SI  6. kapitolu SVITANIA: Druhý princíp 

 7. kapitolu SVITANIA: Denný príkaz dobrého skutku 

 8. kapitola SVITANIA: Skaut je osožný a pomáha iným + 
Skaut je priateľom všetkých ľudí dobrej vôle a bratom 
každého skauta. 

HODNOTIŤ:  Mimochodom, keď už sme pri tom, ako si na tom s 
osožnosťou – ako aj s jej uplatňovaním podľa zásad a 
„techniky“ skautského hnutia? 

Zásadný nástroj milosrdenstva 

 IDEA SVETA o „milosrdenstve kresťanov“ je zhruba takáto: MY sa budeme hnať za peniazmi, 

rozkošou, mocou, slávou, budeme si užívať... a o NAŠE OBETE, ktoré na tejto ceste po sebe 

zanecháme, o chudobných, vykorisťovaných, utláčaných, zodratých, chorých,... nech sa postará 

Cirkev, alebo aj iné sekulárne nadácie a organizácie, dokonca štát. My na to dokonca aj 

prispejeme zo svojho nadbytku a budeme tak mať nadôvažok ešte aj dobrý pocit, akí sme 

filantropi a sociálne cítiaci ľudia a všetci nám za to budú ďakovať a ruky bozkávať! A všetci 

budeme spokojní. A navyše, Cirkev bude tak zahltená starosťou o naše obete, že jej už vlastne 

vôbec nezostane sila a čas na to, aby sa nejako angažovala v tom, kvôli čomu ju Ježiš kedysi 

založil a čím ju poveril, keď povedal: „Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca 

i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal.“ (Mt 28,19-

20 SSV). Ba mnohí budú z tejto svojej „charitatívnej realizácie“ tak spokojní, že na nič iné už 

ani nepomyslia. No, nie je to geniálne? Veru, aj mnohí mužovia a ženy Cirkvi majú podobné 

zmýšľanie: veď prispejem na chudobných, pomôžeme im tak ako farnosť cez našu farskú charitu 

a je to vybavené. Sterilne, bez toho, aby som sa ja do niečoho musel osobne angažovať. Môžem 

si ďalej žiť svoj súkromný svetský a sebecký život sám a nerušene. A pritom mám dobrý pocit, 

že ako člen farnosti sa predsa podieľam na službe chudobným a to je predsa tá jediná a 

najdôležitejšia vec na svete, nie? 

 JEŽIŠ A TEDA BOH ale koná čosi úplne iné. Napadlo Vás niekedy, že Boh sám je nekonečne 

bohatý a má nekonečné možnosti? A napriek tomu nebadať, že by bol v našom svete nejako 

„charitatívne činný“… Namiesto zakladania charity Ježiš hovorí: „Priblížilo sa nebeské 

kráľovstvo“ (Mt 10,7 SSV) a „Hľa, všetko robím nové“ (Zjv 21,5 SSV). Namiesto toho, aby sa 

staral o obete sveta, prišiel svet nahradiť novým Božím Kráľovstvom, zmeniť ho úplne a od 

základov, takže v ňom už viac nebude žiadnych chudobných ani núdznych, pretože v ňom bude 

platiť, že „vy všetci ste bratia“ (Mt 23,8 SSV) a „kto sa medzi vami bude chcieť stať veľkým, 

bude vaším služobníkom. A kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude vaším sluhom. Ako ani 

Syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a položiť svoj život ako výkupné za mnohých.“ 

(Mt 20,26-28 SSV) A ešte viac! Nie je to len založenie nejakej kresťanskej verzie „sociálneho 
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štátu“ (to ani vo sne, Božie Kráľovstvo a rôzne „sociálne“ a „socialistické“ štáty sú podstatne a 

diametrálne odlišné reality!), ale definitívne vyriešenie každej núdze a nedostatku a dokonalé 

naplnenie celého človeka v Trojičnom spoločenstve Večného Boha, kde je všetko naplnené, 

uzdravené  zavŕšené: „Už nebudú hladovať ani žízniť, nebude na nich dorážať ani slnko, ani iná 

horúčosť, lebo Baránok, čo je v strede pred trónom, bude ich pásť a privedie ich k prameňom 

vôd života. A Boh im zotrie z očí každú slzu.“ (Zjv 7,16-17 SSV) 

Toto je „charitatívna stratégia“ Božieho milosrdenstva: namiesto hasenia následkov 

odstránenie samotnej príčiny chudoby a nedostatku a tou je hriech a jeho ríša, „svet“!  

Už chápete, prečo sa toto svetu nepáči? Prečo presviedča Cirkev, aby nebola staviteľkou, ale 

úslužnou hasičkou problémov, ktoré svet najprv vyprodukuje a potom jej ich „veľkoryso“ 

predhodí s láskavým pohladením po hlave, keď sa ich Cirkev ujme a odprace ich svetu z cesty? 

A prečo svet nenávidí Cirkev, kedykoľvek sa namiesto hasičky pokúsi stať tým, čím ju Kristus 

Boh poveril: byť staviteľkou Kráľovstva a nahradiť ním svet, v ktorom žije, ale nie je z neho? 

Apoštoli od počiatku žili touto stratégiou. Po zoslaní Ducha nezaložili v Jeruzaleme 

charitu. Namiesto toho založili Cirkev, ktorá je ostrovom Kráľovstva tu na tejto zemi. A 

v nej bolo po prvý raz všetko vyriešené práve preto, že bola Kráľovstvom po vzore Boha:  

„Množstvo veriacich malo jedno srdce a jednu dušu. A nik z nich nehovoril, že niečo z toho, čo 

mal, je jeho, ale všetko mali spoločné. Apoštoli veľkou silou vydávali svedectvo o zmŕtvychvstaní 

Pána Ježiša a na všetkých spočívala veľká milosť, veď medzi nimi nebolo núdzneho, lebo všetci, 

čo mali polia alebo domy, predávali ich, a čo za ne utŕžili, prinášali a kládli apoštolom k nohám, 

a rozdeľovalo sa každému podľa toho, kto ako potreboval.“ (Sk 4,32-35 SSV)  

– presne podľa slov Krista: „Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších 

bratov, mne ste urobili“ (Mt 25,40 SSV), pričom onými „bratmi“ nie sú všetci ľudia 

všeobecne, ale členovia tejto novej rodiny, novej spoločnosti, novej Božej civilizácie 

lásky, ako ju nazval sv. Ján Pavol II., – Cirkvi. A do nej apoštoli volali a pozývali 

všetkých ľudí dobrej vôle, aby spoločne v milosti a sile Ducha toto Kráľovstvo zo 

samých seba budovali a postupne ním tak nahrádzali starý svet, ako hovorí apoštol: 

„Dajte sa vbudovať aj vy ako živé kamene do duchovného domu, do svätého kňazstva, 

aby ste prinášali duchovné obety, príjemné Bohu skrze Ježiša Krista.“ (1Pt 2,5 SSV). 

Prečo ale Cirkev? Niečo o tom už vieš z etapy SVITANIE Cesty Svetla. Pripomeňme si 

to a prehĺbme! 

JEDINÉ, ČO KRISTUS PO SEBE ZANECHAL… 

Ježiš Kristus po sebe nezanechal Bibliu. Ani charitu. Ani školu. Ani dajaké duchovné 

centrum. Namiesto toho nám zanechal niečo iné: CIRKEV.  
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Hermas vo svojom Pastierovi v 2. storočí o nej píše ako o tej, ktorá bola samá prvá stvorená a 

potom, kvôli nej, bol stvorený svet, Vesmír, všetko. Ján apoštol vo svojom Zjavení o nej píše ako 

o Baránkovej neveste, manželke Baránkovej, Meste, zostupujúcom od Boha, ktoré stojí v strede 

celého veľkolepého Božieho konania a Božieho plánu. Sv. Ján Zlatoústy píše: „Cirkev je nebeská 

a nie je ničím iným ako nebom.“ 

Táto Cirkev nie je niečo, čo si môžeme založiť. Je to „Mesto zostupujúce od Boha“ 

(porov. Zjv 21,2). Je to „spoločenstvo Trojice“ zostupujúce od Boha na zem, k 

ľuďom, aby umožnilo ľuďom „vojsť do spoločenstva Trojice“ v Bohu a s Bohom:  

„Posledný cieľ celého Božieho poriadku spásy je, aby stvorenia vstúpili do dokonalej jednoty 

Najsvätejšej Trojice. Ale už teraz sme povolaní na to, aby v nás prebývala Najsvätejšia Trojica. 

Pán totiž hovorí: „Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať; 

prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok“ (Jn 14, 23)“ (KKC 260).  

Cirkev sa tak javí ako spoločný podnik Boha a človeka. Je to dielo, ktoré umožňuje 

ľuďom zdieľať život Boha a byť tak zbožštení v Bohu, čiže spasení. 

Cirkev je tak súčasne dokonalý a univerzálny nástroj spásy a zbožštenia všetkých 

ľudí – a súčasne ona sama je týmto zbožštením, cieľom všetkého. Ak sa niekto 

zbožští, tak len ako súčasť Cirkvi, Baránkovej Nevesty. A kto sa nezbožští, tak len preto, 

že slobodne ostal mimo Cirkvi a teda mimo spásy. 

V tomto zmysle chápeme vyjadrenie Katechizmu: „Koncil „na základe Svätého písma a Tradície 

učí, že táto putujúca Cirkev je nevyhnutne potrebná na spásu. Lebo len Kristus, ktorý sa nám 

stáva prítomným vo svojom tele, ktorým je Cirkev, je prostredníkom a cestou k spáse. Keď však 

výslovne zdôraznil nevyhnutnú potrebu viery a krstu, tým súčasne potvrdil nevyhnutnú potrebu 

Cirkvi, do ktorej ľudia vstupujú krstom akoby cez bránu. Preto by sa nemohli spasiť tí ľudia, 

ktorí by vedeli, že Katolícku cirkev založil Boh skrze Ježiša Krista ako nevyhnutne potrebnú, a 

predsa by nechceli do nej vstúpiť alebo v nej vytrvať.“ (KKC 846). Je to naozaj hlboko logické a 

inak to ani byť nemôže. 

Neprekvapuje teda, že Boh miluje Cirkev až na smrť a slúži svojej Cirkvi v zmysle 

služby dielu, na ktoré sa spoločne s nami, ľuďmi, podujal (a teda nie v zmysle 

podriadenosti). Len čítajme! Za koho zomrel Kristus? „Kristus miluje Cirkev a seba 

samého vydal za ňu“ (Ef 5,25 SSV). Za koho vylial Boh v Kristovi svoju vlastnú Krv? 

Pavol hovorí biskupom z Efezu „aby … pásli Božiu Cirkev, ktorú si získal vlastnou 

krvou“ (Sk 20,28 SSV). 

CIRKEV AKO DOKONALÝ NÁSTROJ EVANJELIZÁCIE 

Na ilustráciu nám dobre poslúži práve skauting.  

Skúšali ste niekedy niekoho presvedčiť, aby sa stal skautom? Moc to nefunguje. Skauti majú 

imidž... – netuším prečo, ale majú ho – nejakých divných típkov. Behajú po lese, lovia akýchsi 
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„bobríkov“ (bobrík mlčania je príslovečný), hrajú sa na indiánov a... koniec. Každý príčetný 

rodič zoči-voči tomuto pohľadu prihlási svoje dieťa radšej na karate, alebo na klavír, tam aspoň 

získa „niečo do života“. A väčšina detí v tom správnom skautskom veku radšej uprednostní 

hocičo iné, než predstavu nejakého divného krúžku, ktorý chodí v lete táboriť kamsi do viac-než-

diery, kde nie je televízia, ani internet, ani wifi, spravidla ani signál na telefón, ani elektrina, ani 

splachovacie WC, ani normálna sprcha, ani normálne chatky s normálnymi posteľami, ani 

nablízku hostinec s čipsami a kofolou, dokonca ani žiadna diskotéka, a kde namiesto toho lozia 

mravce a chrobáky a všetka tá háveď a v noci treba vybiehať von a zatvárať chlopne, lebo prší – 

a keď neprší, tak treba brať nočné stráže na zime miesto spania v teple... Podľa všetkých 

odhadov by mal byť skauting už dávno mŕtvy. A on, čuduj sa, nie je. Dokonca je v súčasnosti 

najväčšou výchovnou organizáciou pre mladých ľudí na svete! Ľaľa ho! Ako to dokázal? V 

našom prípade to bolo vcelku jednoduché. Na začiatok sme vybrali skupinku ľudí... ukázali im 

fotky... premietli možno aj video... porozprávali úžasné historky a zážitky... a potom zobrali na 

tábor! Občas sa stalo, že niekoho ten tábor úplne zlomil. Ale ak boli aspoň trochu pripravení a 

zohraní (preto sme začínali s namotávkami vždy pár mesiacov pred táborom), ustáli to. A 

zamilovali si to! Z tábora sa vrátili už ako skauti telom, srdcom aj dušou. A vydržalo im to až 

dodnes. A čo ich „obrátilo“? No predsa skauting samotný! To, že v skautskom klane na vlastnej 

koži zažili skautský život. A tento život ich navždy získal a obrátil! Nie propagačné letáky. Nie 

náborové akcie. Ale skúsenosť skautského života v skautskom kolektíve! 

Toto je veľmi poučná lekcia pre Cirkev a jej evanjelizáciu. A pre odpoveď na otázku: 

Aký evanjelizačný nástroj by sme mali používať na obrátenie sveta? A aký nám 

vlastne Ježiš zanechal? 

 Ohlasovanie: Je fajn. Odovzdávate ním Božie slovo. Ale nemôžete ním odovzdať samotný 

Boží život. Preto je ohlasovanie neúčinné – a veľmi často môže skĺznuť do zbytočného hádania 

sa, diskutovania, presviedčania a otravovania, ktoré ľudí viac odradí, než získa.  

 Znamenia a zázraky: Ježiš hovorí: „Tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom 

mene budú vyháňať zlých duchov, budú hovoriť novými jazykmi,  
18

 hady budú brať do rúk a ak 

niečo smrtonosné vypijú, neuškodí im; na chorých budú vkladať ruky a tí ozdravejú“ (Mk 16,17-

18 SSV). Podporujú ohlasované slovo a pútajú pozornosť, ako ukazujú už prvé skúsenosti 

Cirkvi, napríklad: „Zástupy pozorne a jednomyseľne sledovali, čo Filip hovorí, pretože počuli i 

videli, že robí znamenia“ (Sk 8,6 SSV). Ale ani znamenia a zázraky nedokážu odovzdať to 

najpodstatnejšie a tým je Boží Život!  

Ak ostaneme iba pri ohlasovaní, sprevádzanom znameniami, hrozí, že skončíme obklopení 

zástupmi, ale žiadnymi učeníkmi. Tak to bolo už za Ježišovho vyučovania: „stále prichádzalo a 

odchádzalo mnoho ľudí a nemali sa kedy ani najesť“ (Mk 6,31 SSV). Lenže keď títo ľudia 

uvideli znamenia – ba aj sami sa uzdravili – a vypočuli si Ježišove slová a najedli sa z 

rozmnoženého chleba... tak sa otočili a vrátili sa domov s podobným pocitom, s akým sa 

vraciame späť z návštevy lunaparku. Zažili niečo skvelé, úžasné, ale neobrátili sa.  

 Rádio, televízia, knihy, sympóziá, evanjelizačné podujatia,... – majú podobný efekt, ako už 

spomenuté ohlasovanie. Dokážu odovzdať informáciu, ale nie Boží Život. Nehovoriac o tom, že 

na rôzne „evanjelizačné podujatia“ v praxi chodia hlavne zväčša už veriaci kresťania – zatiaľ čo 

tí neveriaci, ktorým by tieto podujatia akože určené byť chceli, jednoducho neprídu... 
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Aké je teda riešenie? Jestvuje nejaké? Isteže. A je ním práve sama Cirkev! 

Uvažujme! Čo my vlastne chceme iným ľuďom odovzdať? Nie azda Boží Život, ku 

ktorému sme povolaní? Isteže! Ten odovzdávame, o ňom svedčíme a k nemu túžime 

priviesť iných ľudí! Môžete tento život iným ľuďom odovzdať slovami? Nie. 

Znameniami a zázrakmi? Nie. Televíziou? Rádiom? Knihami? Nie. Nič z toho nedokáže 

odovzdať život. Jedine Cirkev – konkrétne cirkevné spoločenstvo, ktoré tento Život 

žije – to môže a dokáže! Dokonca ani jednotlivec to úplne nedokáže. Pretože Boží život 

je životom komunity! Je to Trojičný život Božej lásky a ten nemôžeme žiť sami a 

osamotene. Ježiš hovorí: „kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som 

ja medzi nimi“ (Mt 18,20 SSV) – ak ale zhromaždení v Jeho Mene nie sme – nie je medzi 

nami!  

Presne o toto ide v Cirkvi.  

Iste, najprv je ohlasovanie v podobe vydávania svedectva o Novom Živote v Kristovi. znamenia 

a zázraky tiež nie sú na zahodenie – aj keď nevyhnutné nie sú.  

Ak totiž máte po ruke cirkevné spoločenstvo – čiže Novým Životom kypiacu partu 

bratov a sestier, ktorí už tu, na zemi, žijú nepozemsky krásny život a užívajú si ho 

plnými dúškami – tak potom toto je ten najväčší zázrak a div, ktorý Boh koná všade 

tam, kde je Cirkev. A potom môžete toho človeka pozvať, aby sám videl a zakúsil... nie 

nejaké „plesnivé bigotné“ stretko ľudí monotónne drmoliacich nejaké „modlitby“, ako si 

ľudia často cirkev predstavujú, ale skutočné spoločenstvo synov a dcér Boha, plných 

lásky, života, Božej sily a Božieho Ducha! A toto je to, čo človeka premáha a definitívne 

získava pre Nový Život. Boží život ospravedlňuje sám seba. Boží život je najlepšou 

motiváciou pre prijatie Božieho Života. Žiadne zázraky, žiadne znamenia, žiadne 

ohlasovanie múdrymi slovami nemá taký výsledok, ako skúsenosť Božieho života 

samotného.  

Preto najdokonalejším evanjelizačným nástrojom je sama Cirkev. Ak sme Cirkvou – 

potom sme „svetlo sveta, mesto postavené na návrší“  (Mt 5,14 SSV), bez ohľadu na to, 

či chceme, alebo nie. Samým faktom, že sme Cirkvou, sme aj svetlom i svedectvom o 

Novom Živote, ktorý žijeme. A toto „svetlo vo tmách svieti, a tmy ho nedokážu pohltiť“ 

(porov. Jn 1,5). A ľudia naň hľadia, vidia život i skutky synov a dcér Boha, ľudí 

znovuzrodených – a oslavujú Otca, ktorý je v Nebi a ktorý dáva ľuďom Dar Nového 

Života (porov. Mt 5,16). A potom bude táto Cirkev aj rásť, pretože bude ľudí priťahovať 

krásou a nádherou Nového Života, ako hovorí aj sám Ježiš: „Keď ju sejú do zeme, je 

najmenšia zo všetkých semien na zemi,  ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a 

vyháňa veľké konáre, takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky“ (porov. Mk 4,31-32 

SSV).  
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CIRKEV AKO DOKONALÝ NÁSTROJ KATECHÉZY 

V Evanjeliu nájdeme niekoľko znepokojivých vyjadrení ako napríklad toto: „vám je dané 

poznať tajomstvá nebeského kráľovstva, ale im nie je dané. Lebo kto má, tomu sa pridá a 

bude mať hojne. Ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má…“ (Mt 13,11-12 SSV), hovorí 

Ježiš učeníkom. Alebo inde zase hovorí: „Kto má uši na počúvanie, nech počúva“ 

(Mk 4,23 SSV). Čo ale s tými, ktorí jednoducho nechápu? Ktorí nemajú v sebe 

schopnosť „poznať tajomstvá“ a ich uši nie sú zrovna najlepšie v počúvaní s 

porozumením? 

Podobnú skúsenosť má aj Pavol. Na jednej strane ho vidíme, ako „rok a šesť mesiacov … učil u 

nich Božie slovo“ (Sk 18,11 SSV) – a isto tak robil všade, kam prišiel, nielen na tomto jednom 

mieste; na druhej strane ale vidíme, že on sám je sklamaný z toho, ako málo nakoniec z týchto 

jeho nepochybne hlbokých prednášok v poslucháčoch ostalo, keď v liste píše: „Vy ste sa tak o 

Kristovi neučili, ak ste vôbec o ňom počuli a v ňom boli vyučení…“ (Ef 4,20-21 SSV). Všimol si 

to aj Peter, keď napísal o Pavlových listoch: „Niektoré miesta v nich sú ťažko zrozumiteľné a 

neučení a neutvrdení ľudia ich prekrúcajú“ (2Pt 3,16 SSV). A zase inde si Pavol sťažuje na 

nedovtipnosť svojich poslucháčov: „A ja som vám, bratia, nemohol hovoriť ako duchovným, ale 

ako telesným, ako nedospelým v Kristovi. Mlieko som vám dával piť namiesto pevného pokrmu, 

lebo by ste ho neboli zniesli. Ale ani teraz ešte neznesiete, lebo ste ešte stále telesní“ (1Kor 3,1-

3 SSV).  

Znamená to ale, že kresťanstvo je len pre vysoko racionálnych, logicky uvažujúcich 

a abstraktne mysliacich jedincov? Pre opravdivú elitu – a ostatní, ktorí nemajú IQ nad 

140 a červený diplom z VŠ, majú jednoducho smolu? Ako to potom ale zladiť so slovami 

Ježiša Krista, ktorí hovorí, že Kráľovstvo môžu prijať aj deti a dokonca práve deti? Alebo 

inde, kde Ježiš hovorí o Bohu, že: „tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si 

ich maličkým“ (Lk 10,21 SSV)? 

Odpoveď možno nájdeme v starej rabínskej tradícii vyučovania. Rabínske vyučovanie spočívalo 

hlavne v tom, že žiaci s učiteľom žili a učili sa hlavne z jeho príkladu. Lekcie, ktoré im udeľoval, 

boli už iba komentárom k tomuto vyučovaniu spoločným životom. Máme tu teda jedného 

nepochybne múdreho a inteligentného rabína, ktorý mal na to, aby vyštudoval, aby chápal Písmo 

a vedel ho vyučovať. A okolo neho je skupina jeho žiakov, učeníkov, z ktorých možno žiaden 

nikdy rabínom nebude a možno si ani nezapamätá a ani nepochopí väčšinu komentárov a lekcií 

svojho učiteľa. Ale do konca života si zapamätá jeho príklad a práve z jeho príkladu sa naučí to, 

čo by sa inak nedokázal naučiť z abstraktných a učených lekcií. A tak nakoniec všetci, rabín aj 

žiaci, idú jednou a tou istou cestou. 

Zdá sa, že toto isté si uvedomil nakoniec aj Pavol. Dôležité bolo, aby v každej cirkvi bola 

skupina tých, ktorým „je dané chápať“ tajomstvá Kráľovstva: „A čo si počul odo mňa 

pred mnohými svedkami, zveruj spoľahlivým ľuďom, ktorí budú schopní učiť aj iných“ 

(2Tim 2,2 SSV), píše svojmu nadanému žiakovi Timotejovi. Na druhej strane mu je 

jasné, že do tejto skupinky nebudú patriť všetci, ale iba zopár členov spoločenstva: „Sú 
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vari všetci apoštolmi? Sú všetci prorokmi? Všetci učiteľmi?“ (1Kor 12,29 SSV), pýta sa 

Korinťanov. Nie, nie sú. A čo tí ostatní? Tým píše: „chceli sme vám seba dať za vzor, aby 

ste nás napodobňovali“ (2Sol 3,9 SSV); a zase: „Bratia, spoločne ma napodobňujte a 

všímajte si tých, čo žijú podľa vzoru, aký máte v nás!“ (Flp 3,17 SSV), a zase inde hovorí 

zrejme jeho žiak: „aby ste nezleniveli, ale aby ste napodobňovali tých, čo vierou a 

vytrvalosťou sú dedičmi prisľúbení“ (Hebr 6,12 SSV) a „Pamätajte na svojich 

predstavených, ktorí vám hlásali Božie slovo. Dobre si všimnite, aký bol koniec ich 

života, a napodobňujte ich vieru“ (Hebr 13,7 SSV).  

Tento princíp vyučovania v cirkvi je potom zhrnutý v stručnej Pavlovej vete: 

„Napodobňujte ma, ako aj ja napodobňujem Krista“ (1Kor 11,1 SSV). Sú tu teda tí, 

ktorí sú ustanovení a majú predpoklady na to, aby boli učiteľmi, pretože im je „dané 

chápať tajomstvá Kráľovstva“. Je len samozrejmé, že to, čo poznávajú, aj uskutočňujú 

podľa slov apoštola Jakuba: „A slovo aj uskutočňujte, nebuďte len poslucháčmi, ktorí 

klamú sami seba“ (Jak 1,22 SSV). Ich úlohou je potom vyučovať ostatných členov 

spoločenstva a to hlavne samotným svojim príkladom. Iste, aj slovom, kázaním – ale v 

prvom rade príkladom. Slovo môže byť pre niekoho nepochopiteľné dokonca aj vtedy, ak 

ho hlása ten najdokonalejší Učiteľ. Na druhej strane, príklad zaberie vždy a je použiteľný 

vždy a preto sa mu Ježiš vôbec nevyhýba: „Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili, ako 

som ja urobil vám“ (Jn 13,15 SSV). 

Tento spôsob vyučovania všeobecne voláme učeníctvo a keď si pozrieme svätých, 

často vidíme práve takúto postupnosť, hoci aj u sv. Bazila napríklad, kde jeho osobná 

svätosť pramenila v príklade jeho rodičov (obaja sú svätí), súrodencov (niekoľkí z nich 

sú tiež svätí), mníchov a pustovníkov, s ktorými žil, z príkladu jeho priateľa, tiež svätého 

Gregora Naziánskeho… a isto aj on svojim príkladom učil a inšpiroval mnohých. 

Cirkev, spoločenstvo Cirkvi, v ktorom sa noví učeníci učia nie abstraktné teórie, ale v 

prvom rade praktický Boží život a Božie postoje tým, že ich „odpozerávajú“ od tých, 

ktorí sú na ceste pred nimi, je tak ideálnym katechetickým nástrojom. Samozrejme za 

predpokladu, že aj na úrovni farnosti je tým, čím má byť: spoločenstvom malých 

spoločenstiev, ktoré skutočne žijú Boží život a stále viac sa mu sami učia.  

CIRKEV AKO DOKONALÝ NÁSTROJ DUCHOVNÉHO RASTU A ŽIVOTA 

Boh je láska. Láska je vzťah medzi osobami. Preto „Boh je jediný, ale nie osamelý“ 

(porov. vyznanie Damazovo, 5. storočie). Boh je spoločenstvom osôb. Je Trojicou. 

Toto je dôležité! Pretože byť spasený = byť ako Boh = byť a žiť na obraz 

Trojjediného Boha. Ježiš učeníkom hovorí: „Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa 

prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja.“ (Jn 14,3 SSV) – a to 
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znamená do spoločenstva Trojice a Trojičného života, ktorý Syn – ako Boh – žije od 

večnosti s Otcom i Duchom. Ako konštatuje Katechizmus: „Milosťou krstu sme „v mene 

Otca i Syna i Ducha Svätého“ (Mt 28, 19) povolaní mať účasť na živote Najsvätejšej 

Trojice „tu na zemi v temnote viery a po smrti vo večnom svetle“.“ (KKC 265) 

Neprekvapuje preto text katechizmu, ktorý hovorí. „Tajomstvo Najsvätejšej Trojice je 

ústredným tajomstvom kresťanskej viery a kresťanského života. Je to tajomstvo Boha, aký je 

sám v sebe. Toto tajomstvo je teda prameňom všetkých ostatných tajomstiev viery a svetlom, 

ktoré ich osvetľuje. Je najzákladnejším a najpodstatnejším učením v „hierarchii právd“ viery. 

„Celé dejiny spásy sú dejinami cesty a spôsobu, akým sa pravý a jediný Boh, Otec, Syn a Duch 

Svätý, zjavuje ľuďom, a keď sa odvrátia od hriechu, zmieruje a spája ich so sebou.““ (KKC 

234) 

Tu objavujeme ďalšie dôležité zistenie: neexistuje individuálna spása individuálneho 

človeka ako jednotlivca, nezávisle na ostatných ľuďoch – pretože samotná spása, 

zbožštenie človeka, sa uskutočňuje tak, že človek žije Trojičný život Boha v spoločenstve 

Trojice! Ako jednotlivec nemôžem žiť život spoločenstva lásky. Môžem ho žiť len a 

jedine v spoločenstve – a to nie v hocijakom, ale len v tom jednom-jedinom 

spoločenstve, ktorého súčasťou je jeden-jediný Trojjediný Boh.  

Existuje teda len jedna spása – čiže jedno-jediné spoločenstvo, v ktorom Jediný a 

Trojjediný Boh zdieľa svoju jednotu a svoj Trojičný život s ľuďmi, ktorí tak následne aj 

sami medzi sebou tvoria jedno-jediné spoločenstvo v jedinom Bohu. A týmto 

spoločenstvom je Cirkev. Cirkev = spása = Nebo = zbožštenie. Alebo povedané inak: 

spasená je Cirkev – a s ňou všetci, ktorí sú v nej a sú ňou. Tak, ako to vyznali už 

apoštoli: „Verím v spoločenstvo svätých“, ktorým je Cirkev, „jednotou Otca a Syna a 

Ducha Svätého zhromaždený ľud“ (sv. Cyprián Kartáginský, od neho prevzal II. vat. 

koncil, Lumen gentium 4) – a potom prirovnali Cirkev k jej predobrazu, Arche 

Noemovej, ktorá fungovala rovnako: plávala na vodách potopy a zachraňovala všetkých 

tých a len tých, ktorí do nej vošli. 

Ak Boží život = láska, tvoriaca Trojičné vzťahy a žitá v Trojičnom spoločenstve Boha; 

potom hriechom je všetko, čo je opakom. Čiže pýcha a sebectvo, ktoré smerujú k 

individualizmu. 

Problémom napríklad nie je majetok, ani peniaze. Problémom sú lakomstvo, či krádež – pretože 

pre lásku k majetku odmietajú lásku k ľuďom, odmietajú jednotu a zdieľanie životov, uzatvárajú 

človeka do seba, robia ho ľahostajným, či dokonca ubližujúcim iným ľuďom. Problémom nie je 

ani sex, naopak, je svätý a krásny. Problémom je smilstvo vo všetkých jeho podobách, vrátane 

porna, prostitúcie, ale aj gender ideológie a pod., pretože degraduje blížneho na nástroj, ktorý 

používam len ako prostriedok uspokojenia svojej telesnej túžby namiesto toho, aby som sa mu 

daroval v spoločenstve opravdivej lásky a jednoty dvoch bytostí. Podobne lož, podvod, nenávisť, 

hnev, ohováranie, ľahostajnosť,… všetky tieto veci sú zlé nie pre to, čím sú, ale preto, že stoja 

proti láske a proti jednote a rozbíjajú Boží model Trojičného života a nahrádzajú ho 
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individualizmom. Alebo povedané inými slovami: Ak by sa klamstvom, či lakomstvom dalo 

budovať spoločenstvo jednoty a lásky, boli by čnosťami. Pretože to ale nie je možné, ostávajú 

neresťou a hriechom… 

Odtiaľto je už len krôčik k pochopeniu, prečo Ježiš spája odpustenie hriechov s 

Cirkvou, keď jej pastierom, apoštolom, hovorí: „Komu odpustíte hriechy, budú mu 

odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané“ (Jn 20,23 SSV). Stačí zas len kúštik 

uvažovať: 

 HRIECH = pýcha, sebectvo, individualizmus, opak Trojičného spoločenstva a 

jednoty lásky Boha. 

 ZANECHAŤ HRIECH = zanechať toto všetko a vyvoliť si nový, Boží model 

života, založený na Trojičnej jednote Boha žitej s Bohom a s ľuďmi podľa vzoru 

Boha – ale to je predsa Cirkev! 

Hrešiť = zanechať spoločenstvo Cirkvi. Zanechať hriech = vrátiť sa do Cirkvi a v 

nej žiť Boží život s Bohom! Ak ale zanechanie hriechu = prijatie Cirkvi, potom v Cirkvi 

je odpustenie hriechu, pretože až v nej hriech skutočne zanechávam a som od neho 

oslobodený. Byť mimo Cirkvi = byť stále v hriechu.  

Nie je to teda onen naivný obraz rozhnevaného Boha, ktorý mi hrozí trestom za to, že som 

porušoval Jeho prikázania a odpustenia ako oslobodzujúceho rozsudku „Tak dobre, nepotrestám 

ťa!“… Toto by naozaj bolo možné aj na individuálnej úrovni, ako si to bratia protestanti často 

predstavujú.  

V skutočnosti ale vôbec nejde o otázku Božieho hnevu, či odsúdenia – veď samo 

Kristovo vtelenie je dôkazom odpustenia Boha, ktorý sa rozhodol zomrieť za nás dávno 

predtým, než sme uverili, keď sme boli ešte nepriateľmi a hriešnikmi (porov. Rim 

5,8.10). Hriech ale musí byť nielen prepáčený, musí byť skutočne odstránený – v tom je 

podstata ospravodlivenia a odpustenia – a to sa deje až vtedy, keď človek zanechá pýchu, 

sebectvo, individualizmus, otvorí sa láske a v jednote lásky Boha a ľudí, ktorou je 

Cirkev, konečne nájde odpustenie svojho hriechu, ktorý sa tak konečne stratí, zanikne. 

Takto to vysvetľuje Pavol Kolosanom: „Nech vás nik nepripraví o víťaznú cenu 

samoľúbou poníženosťou, uctievaním anjelov a upútavaním pozornosti na to, čo videl, 

lebo to sa len márne nadúva vo svojom telesnom zmýšľaní  a nedrží sa hlavy, z ktorej celé 

telo, vyživované a pospájané väzivami a spojivami, rastie Božím vzrastom.“ (Kol 2,18n 

SSV). Všimnime si dobre, čo hovorí! 

 KRESŤAN je človek, ktorý sa drží Hlavy v Tele, čiže v Cirkvi. 

 ZANECHAŤ Cirkev = jediný skutočný hriech, pretože Cirkev = Kristus = spása (porov. 

„vyživované“, „Boží vzrast“). Podobne to vníma aj list Hebrejom: „Neopúšťajme naše 

zhromaždenia, ako to majú niektorí vo zvyku, ale sa povzbudzujme, a to tým viac, čím viac 

badáte, že sa blíži ten deň. Lebo ak dobrovoľne hrešíme po prijatí poznania pravdy, potom už 
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niet obety za hriechy, ale iba hrozné očakávanie súdu a žiara ohňa, ktorý strávi protivníkov.“ 

(Hebr 10,25-27 SSV): hriech = opustiť zhromaždenie Cirkvi, spočívajúce vo vzájomnej jednote 

lásky: „Všímajme si jeden druhého, a tak sa pobádajme k láske a k dobrým skutkom“ 

(Heb 10:24 SSV). Podobne aj Ján: „Veď kto nemiluje brata, ktorého vidí, nemôže milovať Boha, 

ktorého nevidí“ (1Jn 4,20 SSV) – a hovorí o „bratoch“ = členoch Cirkvi. 

 NEZÁLEŽÍ preto ani na nejakých „čnostiach“ („samoľúba poníženosť“), ani na zbožnosti 

(„uctievanie anjelov“), ani na videniach – a Ježiš by ešte pridal prorokovanie, zázraky, 

exorcizmus, (porov. Mt 7,22)... – pretože oni sú tu na to, aby privádzali k Cirkvi, ale sami osebe 

žiadne charizmy, znamenia, dary Ducha, videnia, ani nič podobné človeka nespasí! 

 ZÁLEŽÍ NA JEDNOTE CIRKVI – a v tomto zmysle sú pochopiteľné aj slová Krista: „Mnohí mi 

v onen deň povedia: “Pane, Pane, či sme neprorokovali v tvojom mene? Nevyháňali sme v 

tvojom mene zlých duchov a neurobili sme v tvojom mene veľa zázrakov?” Vtedy im vyhlásim: 

Nikdy som vás nepoznal; odíďte odo mňa vy, čo páchate neprávosť!“ (Mt 7,22-23 SSV). „Nikdy 

som vás nepoznal“ – lebo ste nikdy neboli mojou súčasťou, neboli ste mojim Telom, neboli ste 

privtelení k Cirkvi. A prečo neboli? Lebo „páchali neprávosť“ – čiže odmietli jednotu lásky v 

Cirkvi v mene sebeckej (kľudne aj „kresťansko“ – sektárskej) pýchy, namyslenosti, sebectva, 

kedy si zakladali na tom, čo označovali ako prejavy Ducha, ale zabudli pritom, že „keby som mal 

dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu a keby som mal takú silnú vieru, že by 

som vrchy prenášal, a lásky by som nemal, ničím by som nebol“ (1Kor 13,2 SSV) – ale táto láska 

má meno a ním je Cirkev. 

Neexistuje teda iná možnosť, ako žiť Boží trojičný život s Bohom a v Bohu navzájom, 

ako v Cirkvi. Ani možnosť, ako sa ho niekde inde naučiť, iba v Cirkvi. neexistuje iný 

nástroj, ktorý by mohol umožniť túto zásadnú zmenu človeka, iba Cirkev. Preto ani Boh 

Ježiš Kristus po sebe nič iné nezanechal – iba Cirkev. 

CIRKEV AKO MIESTO ZBOŽŠTENIA ČLOVEKA 

Nebo... čo je to? Už vieme. Je to zbožštenie. Dokonalá jednota s Bohom, v ktorej sa 

Boh stáva všetkým tým, čím sme my – a my sa stávame všetkým tým, čím je Boh. 

Slovami Majstra Eckhardta:  

„Keď sa teda mením na Boha a on ma spája so sebou, potom, u živého Boha, niet medzi nami 

rozdielu... Niektorí ľudia si predstavujú, že uvidia Boha, akoby on stal tam a oni tu, ale to 

nebude tak. Boh a ja sme jedno.“  

A dávno pred ním, slovami sv. Maxima Vyznávača: „Hovorí sa, že Boh a človek si boli vzorom: 

Boh sa pre človeka – prostredníctvom svojej lásky k nemu – poľudšťuje rovnakou mierou, ako sa 

človek - posilnený láskou – pre Boha zbožšťuje; človek je Bohom v Duchu odtrhnutý a vrhnutý 

do neznáma natoľko, nakoľko svojimi čnosťami zjavuje Boha, od prirodzenosti neviditeľného.“  

Posledná Maximova veta nás už uvádza do druhej otázky: Čo je na túto jednotu Boha a 

človeka potrebné vykonať?  
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Z Božej strany samozrejme ochota k onomu „poľudšteniu“ – k tomu, aby sa zjednotil s každým 

jedným človekom osobne a vzal na seba všetko, čím ten človek je, okrem hriechu, ale vrátane 

bolesti a utrpenia hriechom spôsobených. To preto, lebo ak hriech aj nepatrí k našej 

prirodzenosti a môžeme ho odhodiť a nestaneme sa preto nejakými menšími ľuďmi, bolesť a 

utrpenie sú súčasťou našej osobnosti úplne rovnako, ako Kristove rany, po zmŕtvychvstaní 

oslávené, ale nie odstránené. Boh zo svojej strany túto výzvu prijíma: Jeho historické vtelenie 

ako konkrétneho človeka je vonkajším znamením Jeho zjednotenia sa s každým jedným 

človekom osobne. A Jeho kríž, umučenie a smrť, sú takisto vonkajším znamením toho, že na 

seba berie bolesť a utrpenie každého jedného človeka osobne. Z Božej strany je tak už urobené 

všetko – a teraz už len „čaká, kým mu nebudú jeho nepriatelia položení ako podnožka pod nohy.  

Lebo jedinou obetou navždy zdokonalil tých, čo sa posväcujú“ (Hebr 10,13-14 SSV). 

Z našej strany je potrebné, úplne analogicky, prijať na seba a do seba všetko to, čím 

je Boh. Stať sa svätými ako Boh. Dokonalými ako Boh. Milujúci úplne rovnako ako 

Boh. Čistými ako sám Boh. Tvoriť medzi sebou tú istú jednotu, ktorú v Blaženej Trojici 

tvoria medzi sebou Otec, Syn a Duch Svätý.  

Dá sa niečo podobné dosiahnuť? Ježiš hovorí: „Ľuďom je to nemožné, ale Bohu je všetko 

možné“ (Mt 19,26 SSV). To je zásadný výrok.  

Pelagiáni svojho času v 5. storočí tvrdili, že „krst je zbytočný a posväcujúca milosť nie je 

nevyhnutná pre nadprirodzený život ... Dôsledkom tejto náuky je, že vykúpenie stráca svoj zmysel 

ako znovuzrodenia zo smrti do života; nanajvýš je len príkladom povznesenia sa k Bohu (človek 

nepotrebuje spásu, lebo všetko je v jeho prirodzených silách)“ (wikipedia).  

Ale Ježiš hovorí: Nie, človeku je niečo podobné nemožné. Na druhej strane ale jedným dychom 

dodáva: Bohu je ale všetko možné. Boh to dokáže. Boh nás môže skutočne takto mocne 

premeniť a pretvoriť. „Katolíci veria, že spasenie sa uskutočňuje opravdivou premenou, 

uzdravením a vyvýšením našej prirodzenosti tak, aby zdieľala s Bohom Jeho prirodzenosť. Nie je 

to len nejaký Boží právny výrok, či rozsudok, ktorý by nás ponechával vnútorne nezmenených. 

Namiesto toho skutočné katolícke učenie o zbožštení znamená, že na základe plánu Otca, 

milosťou Ducha Svätého, sa stávame tým, čím je Kristus prirodzenosťou. Stávame sa synmi a 

dcérami Boha – a táto adopcia nás vnútorne premieňa na takých, ako Boh.“ (Andrew Hofer, 

profesor na Pápežskej fakulte Nepoškvrneného počatia, 20. st. po Kr. OP).  

Táto premena je ale dielom Boha, ako svedčí už Písmo: „my všetci s odhalenou tvárou 

hľadíme ako v zrkadle na Pánovu slávu a Pánov Duch nás premieňa na taký istý, čoraz 

slávnejší obraz“ (2 Kor 3,18 SSV). Ľudské snaženie je tu úplne a do dôsledkov 

nedostačujúce. 

 Nástrojom – ako už vieš z časti SVITANIE – sú sviatosti a liturgia. Oni sú 

mocným nástrojom tejto premeny človeka podobného Bohu na človeka 

zbožšteného; človeka žijúceho v priateľskom vzťahu s Bohom na človeka s Bohom 

zjednoteného a zrasteného. 
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 A sviatosti sami zase nie sú dielom človeka, ale len a jedine Boha, ktorý jediný 

niečo také môže urobiť. Dielom Boha Ježiša Krista, ktorý je prítomný, vtelený v 

Tele Cirkvi a v nej a jedine v nej koná svoje dielo, pretože tam je, aby ho konal! 

CIRKEV AKO BOŽIE KRÁĽOVSTVO A TEDA NEBO 

Pavol z vnuknutia Ducha Svätého odhaľuje, že Boh mal ešte pred stvorením sveta istý 

zámer, kvôli ktorému svet stvoril. To je, nakoniec, myšlienka veľmi logická. Predstava 

Boha, ktorý len tak, bez zmyslu a zámeru niečo koná, nám k Bohu veľmi nesedí. Čo teda 

Pavol hovorí? „Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý …  ešte 

pred stvorením sveta … si v ňom predsavzal uskutočniť v plnosti času: zjednotiť v 

Kristovi ako v hlave všetko, čo je na nebi aj čo je na zemi.“ (Ef 1,3n.9n SSV).  

A potom oznamuje, kde a ako sa to deje: v Tele Cirkvi, ktorej Hlavou je Kristus a 

ktorá je tak uskutočnením tohto Božieho zámeru sveta, Vesmíru, ľudstva a vôbec…: 

„Všetko mu položil pod nohy a jeho ustanovil nad všetkým za hlavu Cirkvi, ktorá je jeho 

telom, plnosťou toho, ktorý napĺňa všetko vo všetkom.“ (Ef 1,22-23 SSV) 

Celé dejiny spásy môžeme vidieť práve ako dejiny Cirkvi: 

 Cirkev, verzia 1.0 „EDEN“: Povedané modernou počítačovou terminológiou, Raj bola prvá 

inštalácia Cirkvi zo strany Boha. Pretože zahŕňala slobodné ľudské stvorenia, mala priamo v 

sebe „diery“, spočívajúce práve v tejto ľudskej slobode, ktoré využil Satan. 

 Vírus „APPLE“, známy aj ako „Rajské jablko“ : spôsobil úplné zavírenie systému Cirkvi 

tým, že Diabol do nej vniesol vírus sebectva, závisti, pýchy,… ktorý sa prejavil vzburou človeka 

voči Bohu, opustením spoločenstva a jednoty lásky a zvolením si individualizmu. Tým sa 

program CIRKEV úplne rozpadol a prestal fungovať… 

 Service pack 1 „ZÁKON“: Zákon je niečo ako Božia „softvérová záplata“. Neodstraňuje 

hriech, ako nám jasne Písmo vysvetľuje. Nikto sa nemôže spasiť tým, že bude len dodržiavať 

Zákon. Stále to ešte nie je Trojičná jednota žitá s Bohom a s ľuďmi (o Eucharistii ani 

nehovoriac)… Ale nie či napráva a pripravuje systém na zásadný aupgrade na novú verziu, ktorá 

má čoskoro prísť. 

 Cirkev, verzia 2.0 „KATOLÍCKA CIRKEV“: Konečne s Kristom prichádza úplne nová a 

definitívna finálna verzia Cirkvi, nainštalovaná po radikálnom „formáte“ a „resete“ systému 

(„Na nebi sa strhol boj: Michal a jeho anjeli bojovali proti drakovi. Bojoval drak i jeho anjeli, 

ale neobstáli a už nebolo pre nich miesto v nebi.“ (Zjv 12,7-8 SSV)) ako úplne nová inštalácia 

(„Hľa, všetko robím nové“ (Zjv 21,5 SSV)). 

V Cirkvi sa tak naplno uskutočňuje Večné Božie Kráľovstvo. Dobre to vidieť na 

používaní slov „Cirkev“ a „Božie Kráľovstvo“ u Ježiša a u apoštolov: 

 JEŽIŠ: Ak sa pozrieme do Evanjelií, zistíme, že pojmy ako „odpustenie hriechov“ 

sa v nich spomínajú 3×, „vykúpenie“ a „vzkriesenie“ 5×, „kríž, ukrižovanie“, či 
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„spása, spasiť“ 7×. Ale približne 100× sa tam objavuje pojem „Božie Kráľovstvo“! 

Ono je v strede Kristovho poslania, je „Božím biznisom“. Kristus prišiel na svet v 

prvom rade založiť Božie Kráľovstvo. 

 APOŠTOLI: Ak sa pozrieme do Písma ďalej za Evanjeliá, zistíme, že Božie 

Kráľovstvo je v Skutkoch apoštolov spomenuté len asi 6×. Vo všetkých listoch 

dohromady asi 16× a ešte 5× v Zjavení. To je zaujímavý pokles výskytov. Na 

druhej strane slovo Cirkev (v Evanjeliách sa objavuje len 2× v Matúšovom 

evanjeliu) sa zrazu objavuje vyše 100×! Prečo? Pretože Cirkev = Božie 

Kráľovstvo! V Cirkvi je Božie Kráľovstvo už prítomné, už sa nielen „priblížilo“, 

ako hovorí Ježiš, ale už je tu. A má už aj svoje meno, ktorým je označované – a 

tým menom je Cirkev, Katolícka cirkev, ako ju najneskôr na začiatku 2. storočia 

nazve sv. Ignác Antiochijský. 

Prvý spoj medzi Kráľovstvom a Cirkvou pritom vytvára už sám Ježiš, keď hovorí 

Šimonovi, budúcemu prvému pápežovi: „Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju 

Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo 

zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi.“  

(Mt 16,18-19 SSV). Pavol potom už o Cirkvi rovno hovorí ako o „Božom dome“ 

(1Tim 3,15) – čo je pojem zameniteľný s Božím „kráľovstvom“, v jednom i druhom 

prípade ide totiž o „Boží majetok“. 

Samo Nebo nie je nič iné, než Oslávená Víťazná Cirkev za hranicami času a priestoru, 

vo večnosti, úplne a definitívne zjednotená s Bohom! 

CIRKEV AKO RIEŠENIE VŠETKÝCH PROBLÉMOV SVETA 

Lord Baden-Powell píše: „Keď budú naše skautské zákony a sľub platiť v praxi, 

nepripustia medzi národmi žiadne vojny či konflikty.“ Presne toto je spôsob, akým 

funguje Cirkev. Rovnako aj my môžeme povedať: Až raz budú všetci ľudia súčasťou 

organizmu Cirkvi, plní Ducha Svätého, žijúci podľa slov Krista jednotu Božieho 

Trojičného Života, naplnení láskou a zbožšťovaní sviatosťami – potom viac nebude ani 

chudobných, ani opustených, ani vykorisťovaných, nebudú problémy s ekológiou, 

nebudú vojny, nebude kriminalita,… všetky problémy sveta budú raz a navždy 

vyriešené! 

To nie je žiadna fantázia. Kresťanstvo a Cirkev to dokázali v Rímskej ríši: 

„Kresťania sa (v spoločnosti) vzmáhali starým, dobrým a osvedčeným spôsobom: Tým, že 

ponúkali lepší, šťastnejší a bezpečnejší spôsob života. Kresťanstvo tak zrevitalizovalo Rímske 

impérium.“ (Kenneth Woodward, Newsweek) 
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Dokázali to aj v barbarskej Európe po zrútení ríše: vybudovali civilizáciu, ale ešte viac, 

pozmenili kultúru národa natoľko, že dnes, keď Cirkev ako taká na čas upadá, kultúra, 

ktorú vytvorila, do veľkej miery ostáva stále prítomná aj medzi tými, ktorí jej členmi nie 

sú – a vďaka tomu je život v Európe ešte stále nadštandardne dobrý. Napríklad v 

súčasnosti, keď čelíme teroru zo strany národov s odlišnými kultúrami, vieme viac, ako 

inokedy oceniť to, čo kresťanstvo v Európe dokázalo a čo vôbec nie je samozrejmé: 

„Kresťanský západ povolal pohanov z prehistórie na základe autority Boha, ktorého láska sa 

vzťahuje na každého jednotlivca, aby ako jednotlivci opustili kolektívnu identitu kmeňa a 

namiesto nej prijali individuálnu identitu kresťanských konvertitov. Ostrú hranicu, ktorá delí 

predmodernú kolektívnu identitu od zmluvnej identity západného jednotlivca, možno najjasnejšie 

vidieť v otázke brutality. Pohanské kmene necítia žiadne výčitky svedomia, keď mučia 

príslušníkov iných skupín a znesväcujú ich mŕtvoly; západné spoločnosti neprejdú okolo takýchto 

skutkov bez krajného rozhorčenia. Nemôžeme ich dokonca ani pozorovať z diaľky bez toho, aby 

sme cítili, že sa nás zmocňuje rozhorčenie.“ (David Paul Goldman, ekonóm a hudobný kritik, 21. 

st. po Kr.) 

Dodnes to vidíme v kresťanských komunitách, ale aj v kláštoroch a reholiach… i všade 

inde, kde kresťania tvoria spoločenstvo a spoločne žijú a tak ovplyvňujú svet okolo seba.  

 

Kým pôjdeš ďalej… 

UČIŤ SA  Ak treba, vráť sa k príslušným témam odborky KATOLÍK a 
doplň si nimi to, čo si tu spoznal. 

 Spolu s tútorom si zhrň odpovede na otázky: Čo po sebe 
zanechal Kristus? Čím všetkým Cirkev v Božom pláne je? Čo 
všetko sa v nej a cez ňu deje? 

HODNOTIŤ  Nakoľko dnešná lekcia zodpovedá Tvojmu doterajšiemu 
pohľadu na Cirkev a postoju k nej?  

 Nakoľko si už doteraz bol súčasťou organizmus Cirkvi a 
podieľal sa tak na jej poslaní a úlohách, ale i živote? Ako 
jednotlivec – ale aj ako družina?  

RIEŠIŤ  Čo myslíš, ako sa táto skutočnosť Cirkvi odráža na 
uskutočňovaní milosrdenstva? O čo by sme sa mali usilovať, 
ak nám ide o milosrdenstvo tak, ako ho chápe Písmo? 

KONAŤ  Pozhováraj sa o týchto veciach so svojim tútorom. Alebo, ak 
sa to ukáže vhodným, venuj tomu pokojne aj dumku, či 
diskusiu na úrovni družiny. 

 Našiel by si nejakú paralelu so skautingom, vedie a vyučuje 
skauting k niečomu podobnému? Ak hej, kde a ako? 

 Ako by si mohol využiť osvojené poznatky v skautskej praxi, v 
rámci života v družine, v oddiele, v rámci Vašej skautskej 
činnosti a poslania? 

 

Splnené dňa: ___________, podpis tútora: ________________________________ 



Cesta Svetla Slovenského skautingu - 192 - Rád Svetla 

Takže milosrdenstvo v praxi… 

Keď Ježiš odchádzal, povedal svojim apoštolom: „A teraz choďte a zhromažďujte mi 

učeníkov zo všetkých národov a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal!“ 

(porov. Mt 28,19) Inými slovami:  

 Ja, Ježiš, som vás zhromaždil okolo seba dvanástich. Hoci dookola boli milióny ľudí, vybral som 

si len dvanástich. Ani Ja by som viac, ako dvanásť, nezvládol.  

 Urobil som z vás rodinu, Cirkev, naučil som  vás žiť svojim životom a pripravil som vás na 

prijatie Ducha Svätého.  

 Keď ho prijmete, choďte a robte podobne! Zhromaždite okolo seba ďalšiu skupinu ľudí, venujte 

sa jej, vyučujte ju, deľte sa s ňou o svoj – môj! – život, pretvorte ju, aby sa stala takou, ako ste 

vy, aby sa stala Cirkvou ako vy.  

 A potom, keď už aj oni budú ako vy – tak nech sa vrátia tam, odkiaľ prišli (porov. Sk 11,19-21) 

a nech aj oni robia to, čo vy! Nech zase okolo seba zhromaždia skupinku ľudí, takú, ktorú 

dokážu zvládnuť, sprvu malú – a nech z nich urobia Cirkev.  

 A potom znova a znova. Až kým nebudú pretvorení všetci a kým sa Cirkev nerozšíri na celý 

svet! 

Iste, je to proces pomalý. Trvalo takmer 300 rokov, kým sa Cirkev presadila v Rímskej 

ríši. Trvalo storočia, kým pretvorila Európu. Ale fungovalo to!  

A, veľmi príznačne, keď sme kdekoľvek na tento model učeníctva zabudli – a nahradili ho v 

dnešných dňoch inštitúciami pastoračných centier a programami v podobe seminárov a obnov a 

kongresov a prednášok po vzore štátu, – Cirkev nielen že prestala rásť a meniť svet, ale začala 

upadať a chradnúť. Stalo sa s ňou, aspoň u nás, to, pred čím varuje Ježiš: „Ak soľ stratí chuť, čím 

ju osolia? Už nie je na nič, len ju vyhodiť von...“ (Mt 5,13 SSV). 

Ježiš nám teda poradil veľmi jednoduchú metódu, jedinú fungujúcu a jedinú logickú:  

 Vezmi Cirkev.  

 Ži v nej Boží život.  

 Priber do nej ľudí, ktorých si pripravil na vstup evanjelizáciou. Nie moc, toľko, 

koľko zvládneš.  

 V procese katechumenátu im pomôž stať sa takým, ako ty, nauč ich žiť život 

Boha v Cirkvi.  

 A keď budeš hotový a oni sa stanú takí, ako ty, priber ďalších a zopakuj celý 

tento proces.  

 A znova. A znova. Až kým nerozšíriš Cirkev na celý svet! 

Toto je milosrdenstvo podľa Boha. Toto je láska podľa Boha. Toto je služba svetu 

podľa Boha. Všetko ostatné je len ilúzia lásky, ilúzia služby.  
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Veď ak by Cirkev ostávala iba pri charite a sociálnej službe, ako sa to občas deje, ale 

neprivádzala by ľudí k Bohu a k Božiemu Životu, žitému s Bohom v Cirkvi, už by ani sama 

nebola Cirkvou, stala by sa len nejakou dobročinnou mimovládkou, ale nebola by viac Cirkvou. 

A tí, ktorým by akože „pomohla“, by ju neskôr za to prekliali – veď ako by mohli vďačiť 

niekomu, kto im síce dal skyvu chleba a žvanec svetskej istoty, ale uprel im súčasne sám Život a 

odsúdil ich tak na Smrť? 

Takže všade tam, kde sme, sme povolaní vnášať Cirkev, zasievať jej semienka, 

vytvárať jej spoločenstvá – a ak sa raz niekde skutočná Cirkev skutočne zakorení, je 

vyhraté, je len otázkou času, kedy postupne prekvasí celé svoje okolie (Mt 13,33): 

„Postačíé teda, ak sa (kdekoľvek, v zhromaždení, v meste alebo na dedine) dvaja spolu stretnú v 

Kristovej jednote. Práve toto je počiatok tajomstva Cirkvi. Pavol zakladal všade, kde prišiel, iba 

malé spoločenstvá. Čo myslíte, koľko ľudí tvorilo také spoločenstvo, keď z neho Pavol odchádzal 

ďalej? V Aténach, v Korinte a Filipách ich bolo len niekoľko. Snáď hŕstka; tam, kde išlo o 

výnimočne veľké spoločenstvá, možno okolo stovky. A pavol pritom hovorí: „Už nemám v Ázii čo 

robiť, všetko je obrátené." Čo teda robil? Založil životaschopnú bunku, ktorá mala časom 

prekvasiť celé svoje okolie. pavlovou úlohou bolo založiť takúto živú bunku.“ (Hans Buob, 

exercitátor, 20. st. po Kr.) 

A presne toto je aj úloha nás, každého jedného kresťana na tomto svete: založiť živú 

bunku Cirkvi, byť jej súčasťou – aby tak v Božej moci i našim pričinením rástla a 

pretvárala okolie, v ktorom bola zasadená. 

PROCES PRIBERANIA ĽUDÍ… 

Predstav si životný štýl Boha ako nejaký jazyk, ako „nebeštinu“, ktorou ako kresťania 

celým svojim bytím a životom hovoríme – uprostred sveta, ktorý jej nerozumie a ktorý 

hovorí „svetštinou“. Ako ju ľudí sveta naučiť? 

Predstav si, že je tu nejaký Nemec na Slovensku. A ten Nemec sa chce naučiť slovensky. Iste, dalo by 

sa to skúsiť tak, že ho necháš, nech počúva a učí sa. Ale asi sa to veľmi nepodarí a ak hej, tak ťažko a 

za dlhý čas.  Takže ho začneš učiť. Budeš sa snažiť, aby Ti rozumel – ak vieš nemecky, budeš mu v 

nemčine vysvetľovať slovenské slová. A nezačneš od slov „čučoriedka“ a „žinčica“, ani „odpeľať“. 

Začneš pekne jednoducho: auto… dom… chlieb… slnko… áno… nie… muž… žena… A až keď sa 

bude zlepšovať, zabrúsiš aj do abstraktnejšej a zložitejšej slovnej zásoby. 

A teraz si to prenes na „jazyk“ nebeštiny! Ty ňou v Cirkvi hovoríš a vieš oceniť radosť 

dokonalosti i rozkoš jej zdieľania v láske. Ostatní kresťania tiež. Ale ten človek tam 

vonku, človek sveta, to ešte nedokáže. On jej vôbec nerozumie! Takže…: 

 Stretnete druhého človeka, hovoríte mu o svojom živote s Bohom vášnivo a nadšene – ale on 

vám nerozumie. Hovorí svetštinou a nebeština je mu úplne cudzia. Možno práve zápasí s biedou 

a vážne sa pýta „Čo budem jesť? Čo budem piť?“ A tak namiesto hovorenia vezmete chlieb a 
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nasýtite ho, zaženiete jeho hlad a rečou svetštiny mu tak vyjavíte niečo z nebeštiny. O tom je 

charita. 

 On sa nasýti a poďakujem Vám – ale je plný obáv, lebo zajtra bude opäť hladný, je opustený a 

sám a nevie si rady. Nebude počúvať Vaše slová o láske a dokonalosti, pretože jeho srdce je 

naplnené strachom a obavami zo zajtrajška a niet v ňom miesta pre nič iné. A Vy znova musíte 

jazykom svetštiny odhaliť niečo z nebeštiny, keď mu pomôžete postaviť sa na vlastné nohy a 

nadobudnúť v živote istotu. O tom je sociálna služba Cirkvi a jej synov a dcér, ako aj ich 

spoločenská angažovanosť, tvoriaca svet, v ktorom je dosť istoty pre každého. 

 Jeho srdce túži po spoločnosti – a Vy ho pozveme medzi seba a, ako hovorí Ján Pavol II., 

ponúknete mu opravdivé priateľstvo. Tu sa už začína svetština dotýkať nebeštiny, veď v 

priateľstve sa uskutočňuje sama láska. A v láske priateľskej sa zdieľa nielen vzťah, nielen 

všedné, ale aj to, čím sme, radosť dokonalého života a to už je Božie. Toto je vzťahová 

evanjelizácia, tá jediná skutočne účinná, pretože evanjelizovať znamená odovzdávať život a 

podstatou života, ktorý odovzdávame, je bratstvo, rodina, priateľský klan dokonalých. 

 V tej chvíli možno ten druhý už začína rozumieť nebeštine – ale netrúfa si ňou ešte hovoriť. 

Pozerá tak, ako ste Vy kedysi pozerali na svätých, či na iných podobných kresťanov. Obdivovali 

ste ich, ale netrúfali ste si na niečo podobné. Veď ako by ste aj mohli? Ste predsa iba slabí a 

krehkí ľudia! A aj keď Písmo vraví: „ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám, ba 

bude konať ešte väčšie“ (Jn 14,12 SSV), „a nič vám nebude nemožné“ (Mt 17,20 SSV), predsa 

ste to tak ešte necítili. Neverili ste ešte, že by ste aj Vy mohli žiť podobne, že by tieto slová 

mohli platiť aj o Vás. A teraz to isté aj tento človek: neverí, že by aj on mohol. Musíte mu 

pomôcť uveriť a nabrať ono sebavedomie, ktoré pramení z Boha, ako hovorí Ján: „voláme sa 

Božími deťmi a nimi aj sme“ (1 Jn 3,1 SSV). Musíte mu pomôcť nebeštine nielen rozumieť, ale 

ňou aj hovoriť. O tom je katechéza a katechumenát, ktorým sa pripravuje na svoj nový život 

každý, kto túži byť pokrstený do jednoty Božieho ľudu v Kristovi, i ten, kto pokrstený už bol, ale 

ešte dar krstu skutočne neprijal a nezačal žiť. Táto katechéza sa odovzdáva, iste, slovami i 

symbolmi liturgie. Ale ešte viac sa odovzdáva samotným životom, tým, že toho druhého 

priberiete medzi seba, aby spolu s Vami žil to, čo žijete Vy, odvážil sa na to, na čo ste sa vo 

viere odvážili Vy, aby od Vás „odkukal“ to, čo by v abstraktnej podobe kázní a prednášok a 

poučení síce možno porozumel (a možno aj nie), ale aj tak neprijal. 

 Až tu niekde, na konci katechumenátu, začína náš človek nebeštinou konečne aj hovoriť – a 

začína si užívať jej rozkoš a radosť a tešiť sa z nej. Konečne sa stáva naozaj jedným z Vás, 

bratom v jedinom Tele Kristovom, bratom v jednote, ktorú vo Vašom malom spoločenstve teraz 

už aj spoločne s ním prežívate. 

Presne takto to vidíme aj u Boha. Kto z ľudí porozumie a pochopí Boží život? Aj keď ho 

opíšeme slovami – Boh je dokonalá jednota troch dokonalých Osôb, zjednotených v láske, v 

ktorej zdieľajú samých seba a svoju dokonalosť – čo nám tieto slová odovzdávajú? Nič. 

Informáciu, ktorá však ani náhodou nevystihuje obsah a hĺbku toho, čo popisuje. A tak Boh 

najprv hovorí veľmi ľudským jazykom milosrdenstva, odpustenia, prozreteľnosti a pomoci. Volá 

a pozýva človeka, aby sa stal Jeho priateľom v Tele Cirkvi. A až potom, keď človek zažije Božiu 

lásku takto po ľudsky (na veste očisťovania) a začne sa otvárať Bohu a začne byť na Boha 

vnímavý a pripravený, začne aj Boh zjavovať svoj vlastný život. Skrze Ducha v ňom rozlieva 

svoju lásku, začína človeka vťahovať do svojho života, odhaľovať mu svoj život, v kontemplácii 

mu dáva uvidieť a ochutnať to, čo ľudské slová inak nevyjadria a ľudsky rozum inak nepochopí 
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(a o tom je už cesta osvietenia). Aj Boh začína svetsky, aby nás cez svetské veci pomaly a 

postupne priviedol „k láske vecí neviditeľných“ (prefácia Vianočná I.).  

Podobne preto koná aj Cirkev. Začína charitou, službou, pokračuje vzťahovou 

evanjelizáciou a katechumenátom, aby nakoniec priviedla človeka ku Kristovi a k 

zbožšteniu sa v Bohu. 

Ak by nekonala takto postupne, často od samého „dna“ v podobe charity, málokto by 

porozumel tomu, čo žije a čo sa snaží odovzdať – rovnako ako my nerozumieme 

ľuďom, ktorí hovoria iba nemecky a nesnažia sa nám pomôcť naučiť sa ich jazyk. 

ZÁVEREČNÉ ZHRNUTIE 

Ak milosrdenstvo znamená v láske verne slúžiť ľuďom okolo nás, tak potom našou 

najväčšou službou svetu je to, ak sme skutočnými synmi a dcérami Boha, žijeme 

Boží život a tvoríme Cirkev ako Trojičné spoločenstvo a jednotu uprostred sveta. 

Vytvárame tak ostrov uprostred sveta, farnosť, ktorá je „Cirkvou uprostred domov ľudí… 

"miestom" spoločenstva veriacich a súčasne "znakom" a "nástrojom" povolania všetkých 

do communia; jedným slovom domom, ktorý je otvorený pre všetkých a je k službám 

všetkým, alebo ako rád hovorieval pápež Ján XXIII., studňou dedine, pri ktorej si všetci 

utíšia svoj smäd“ (sv. Ján Pavol II., pápež, 20. st. po Kr.) tým, že sa k nej môžu pridať a 

v nej žiť Božiu alternatívu tohto sveta.  

 Bez Cirkvi a jej spoločenstva by sme my sami nemali žiadnu šancu naučiť sa a žiť 

Boží Trojičný život – bár by to aj boli „spočiatku len dvaja ľudia, ktorí sú si sebou 

navzájom istí, túžia žiť svoj život v úplnej vydanosti Kristovi a ktorí sú odhodlaní 

prijať z Božej ruky aj všetko každodenné zušľachťovanie a prečisťovanie“ (Hans 

Bubo, exercitátor, 20. st. po Kr.); 

 Bez Cirkvi a jej sviatostí by sme nemali šancu byť „životne spojení s Kristom“ 

(porov. KKC 1129) a v Ňom tak byť zbožštení; 

 Bez Cirkvi by sme nemali ako iným ukázať Boží život a pozvať ich doň; 

 Bez Cirkvi by sme ani nemali šancu väčšinu ľudí naučiť povahu tohto života a 

spôsob jeho žitia. 

Preto aj Cirkev hovorí, že samé prvé povinnosti, ktoré kresťania majú, sú „vždy 

zachovávať spoločenstvo s Cirkvou“ (c. 209§1 CIC), „plniť povinnosti, ktorými sú 

viazaní tak voči celej, ako aj partikulárnej cirkvi“ (c. 209§2 CIC) a nakoniec „venovať 

svoje sily na to, aby viedli svätý život a napomáhali vzrast Cirkvi a jej ustavičné 

posväcovanie“ (c. 210 CIC), aby sa tak „božské posolstvo spásy stále viac a viac 

dostávalo k všetkým ľuďom všetkých čias a celého sveta“ (c. 211 CIC). Všetko ostatné, 

čo robíme, alebo smeruje k tomu, aby ľudia našli a prijali spolu s nami nádherný 
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Boží Život v spoločenstve a organizme Cirkvi – alebo to v konečnom dôsledku nemá 

skutočný zmysel, pretože aj keď niekomu s niečím pomôžeme a uľahčíme, bez Boha to 

nie je žiadne skutočné riešenie – a mimo Cirkvi žiadne skutočné Božie riešenie 

neexistuje. 

 

Kým pôjdeš ďalej… 

UČIŤ SA  Skonfrontuj tieto poznatky s tým, čo už vieš z etapy 
SVITANIE a z odborky SKAUTSKÝ ZÁKON! 

 Ako sa uskutočňuje milosrdenstvo v Cirkvi? 

 Aká je postupnosť tohto uskutočňovania? 

 Ako sa bude líšiť u rôznych druhov ľudí? 

HODNOTIŤ  Funguje táto postupnosť v Tvojej farnosti? Pracuje Tvoja 
farnosť týmto spôsobom? Ak nie – v čom vidíš problém? 

 Vráť sa k skupine 10 ľudí, ktorých si si v 7. lekcii SVITANIA 
(Príkaz dobrého skutku) vytipoval ako svoje najbližšie okolie. 
Ako na tom sú? V ktorej fáze postupnosti charita-sociálna 
služba-vzťahová evanjelizácia-katechumenát-kresťan sa 
reálne nachádzajú? Akú formu „dobrého skutku“ teda v 
tejto chvíli od Teba potrebujú? Ako im ju môžeš poskytnúť?  

 A v rámci Tvojho malého spoločenstva, v ktorom prežívaš 
svoje kresťanstvo v rámci farnosti – ako by v ňom vyzeralo 
milosrdenstvo Teba voči jeho členom? 

 A ako by vyzeralo milosrdenstvo v podaní tvojho malého 
spoločenstva ako takého voči farnosti a ostatným 
spoločenstvám? Ako by to konkrétne malo/mohlo vyzerať? 

 Ako by si mal preukazovať milosrdenstvo ľuďom, ktorí cez 
Tvoj život iba prechádzajú a ktorých už možno nikdy v živote 
nestretneš tak, aby to nebola len nejaká okamžitá pomoc 
(napr. kúpiš nejaké jedlo neznámemu bezdomovcovi na 
železničnej stanici), ale aby napomohlo jeho smerovaniu ku 
Kristovi – hoci to za Teba už budú musieť dokončiť iní 
kresťania, pre ktorých je takýto človek súčasťou ich okolia a 
Ty len napomôžeš ich práci? 

 Nakoľko Ty, Tvoje malé spoločenstvo, Tvoja farnosť, 
(prípadne Tvoja družina, oddiel,) využívate Cirkev ako 
nástroj milosrdenstva a služby svetu? 

 Prekonzultuj všetky tieto veci so svojim tútorom! 

RIEŠIŤ  Rozpíš si ľudí zo svojho okolia i zo svojho spoločenstva (a zo 
skautskej družiny, ak nie je týmto spoločenstvom ona sama) 
do kategórií podľa druhu ich potreby: charita-sociálna 
služba-vzťahová evanjelizácia-katechumenát-kresťan.  

 Rozmysli si, ako sa k nim budeš na základe toho správať, aby 
si ich po tejto postupnosti vábil stále ďalej a ďalej – v zmysle 
5. krokov lásky. 

KONAŤ  Našiel by si nejakú paralelu so skautingom, vedie a vyučuje 
skauting k niečomu podobnému? Ak hej, kde a ako? 

 Ako by si mohol využiť osvojené poznatky v skautskej praxi, v 
rámci života v družine, v oddiele, v rámci Vašej skautskej 
činnosti a poslania? 

 Jeden týždeň si daj záležať na tom, aby si tak konal a aby si 
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tak bol milosrdným človekom voči všetkým v Tvojom okolí. 

VYVODIŤ ZÁVER  Vyhodnoť, akú skúsenosť si mal, na aké prekážky si narazil a 
pod. Spolu s tútorom uvažuj, ako v tomto milosrdenstve 
pokračovať ďalej! 

 

Splnené dňa: ___________, podpis tútora: ________________________________ 
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Záverečná úloha 

Práve si sa dostal na koniec Tvojho uvedenia na cestu Rytiera Rádu Svetla.  

 S pomocou tútora ešte raz prejdi všetky témy, ktorými si na tejto ceste Rytiera 

prešiel.  

o Zhodnoť, ako sa Ti doteraz darí ich uvádzanie do svojho života. 

 Urob si druhú SWOT analýzu špeciálne svojej služby v Cirkvi, Cirkvi a s 

Cirkvou. 

 Spolu s tútorom hľadaj, ako aj Ty budeš: 

o napomáhať vzrastu a posväcovaniu Cirkvi (porov. c. 210 CIC) 

o využívať Cirkev ako nástroj svojej služby iným (II. princíp skautingu) a 

požiadavky „byť osožným“ (Skautský Zákon). 

 Na jej základe zostav ďalšiu maticu TOWS pre túto svoju službu. 

Nakoniec sa vráť k svojmu OSOBNÉMU KÓDEXU z etapy Cechu Svetla: 

 Čo by si na ňom zmenil, prepísal, doplnil – tak, aby vyjadroval Tvoju novú 

situáciu, do ktorej si sa ako nádejný rytier na Ceste Svetla dostal?  

 Porovnaj ho so starobylými aj modernými rytierskymi kódexami a inšpiruj sa 

nimi (porov. príloha) 

 Prekonzultuj spolu so svojim tútorom. 

 Takto upravený už vlastne Tvoj osobný RYTIERSKY KÓDEX si vytlač a zaves na 

viditeľné miesto. 

 

Kým pôjdeš ďalej… 

KONAŤ  Jeden mesiac sa snaž žiť podľa tohto svojho záveru najlepšie, 
ako dokážeš. 

VYVODIŤ ZÁVER  Raz týždenne konzultuj svoje skúsenosti, zistenia, 
problémy,… so svojim tútorom. 

 Po skončení mesačnej praxe zhrň svoje závery pre Tvoj 
budúci život v Cirkvi a v skautingu.  

 

Splnené dňa: ___________, podpis tútora: ________________________________ 
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A sme na konci… 

 Ak Ti to Tvoj tútor odobrí – a dobrozdaním Ťa podporí aj Tvoja družina – môžeš 

byť pri vhodnej príležitosti pasovaný za Rytiera Rádu Svetla. 

 Nezabudni toto svoje pasovanie ohlásiť na Duchovnú Radu Slovenského 

Skautingu, aby Tvoje meno mohlo byť zaznačené do registra rytierov Rádu Svetla 

a súčasne aby si sa tak symbolicky prihlásil do služby, ku ktorej si sa ako rytier 

počas cesty zaviazal a ktorá sa vzťahuje aj na skautský život. 

 A nakoniec: Ak si ešte nebol na birmovke, teraz je ten správny čas…! 

DOBROZDANIA: 

 

Tvoj tútor:   ____________________________ dňa _________________ 

 

Tvoj radca:   ____________________________ dňa _________________ 

 

Tvoj vodca:  ____________________________ dňa _________________ 

 

 

 

Boh Ti žehnaj, dobrý rytier!  
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Purpurový stupeň Rádu Svetla, 

alebo na ceste úplného katolicizmu 

 

PALADIN 
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Purpurový stupeň – o čom bude? 

„Keď zostúpi na vás Svätý Duch, dostanete silu a budete mi svedkami.“  

(Sk 1,8 SSV) 

Úlohy „po birmovke“ 

Tento stupeň je určený všetkým tým, na ktorých sa vzťahujú slová Cirkvi:  

„Sviatosť birmovania ich [veriacich] dokonalejšie spája s Cirkvou a obohacuje ich zvláštnou 

silou Ducha Svätého, takže sú vo zvýšenej miere viazaní, ako praví svedkovia Kristovi, šíriť a 

brániť vieru slovom a skutkom … Laický apoštolát je účasť na samom spasiteľnom poslaní 

Cirkvi. Krstom a birmovaním sám Pán určuje všetkých na tento apoštolát. Sviatosti, najmä 

presvätá Eucharistia, udeľujú a živia lásku k Bohu a ľuďom, ktorá je dušou všetkého apoštolátu. 

Laici sú však povolaní najmä na to, aby zabezpečili prítomnosť a účinkovanie Cirkvi na tých 

miestach a v tých okolnostiach, kde sa ona môže stať soľou zeme jedine ich prostredníctvom. A 

tak každý laik, práve vďaka darom, ktorých sa mu dostalo, je svedkom a zároveň živým 

nástrojom poslania samej Cirkvi „Podľa miery, akou nás obdaroval Kristus (Ef 4,7).““ (Lumen 

Gentium 11; 33). 

Ak si ešte neprijal sviatosť birmovania, neznamená to, že by si túto etapu Cesty Svetla 

Slovenského skautingu nemohol nastúpiť. Naopak, budeš ešte lepšie pripravený na 

prijatie sviatosti birmovania a z nej plynúcej zodpovednosti. 

Ak si ale túto sviatosť už prijal, je táto etapa určená práve pre Teba – aby Ti pomohla 

toto poslanie i zodpovednosť naplniť. 

1. cieľ: Osvojiť si plný katolícky život 

Blahej pamäti sv. Ján Pavol II. zanechal vo svojej apoštolskej exhortácii Christifideles 

laici 5+1 znakov, podľa ktorých sa dajú rozpoznať a identifikovať hnutia a spoločenstvá, 

ktoré sú skutočne katolícke. Tieto kritériá sa dajú vztiahnuť aj na Teba a Tvoj život, aj na 

malé spoločenstvo a farnosť, v ktorej žiješ, možno dokonca aj na skautskú družinu, v 

ktorej svoje kresťanstvo prežívaš „na skautský spôsob“ – pokiaľ je tvorená podobnými 

kresťanmi-katolíkmi, ako si Ty. 
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2. cieľ: Dokončiť kľúčové kompetencie 

Značnú časť z nich si si už osvojil – ale ešte nie všetky. Je na čase, aby si si osvojil aj ten 

zvyšok! 

Päť samostatných projektov 

Svoj schopnosti už nie ako konzumenta, ale ako aktívneho vykonávateľa, ba dokonca 

lídra osvedčíš postupne v piatich projektoch, ktoré sa budú dotýkať piatich oblastí plného 

katolíckeho života. Využívať pri nich budeš už práve zmienené kľúčové kompetencie. 

Bude to Tvoj tréning na to, aby si sa stal doslova „kresťanom – profesionálom“, k čomu 

presne si bol sviatosťou birmovania ustanovený a určený. 

 U troch projektov stačí byť súčasťou realizačného tímu a napomôcť aktívne ich 

príprave a priebehu; 

 najmenej u dvoch ale musíš byť iniciátorom, lídrom a plánovačom Ty sám (s 

pomocou tímu, samozrejme, ale stále Ty)! 
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Kľúčové kompetencie 

Začneme nástrojmi a tými sú kľúčové kompetencie. Plnenie tejto odborky Ti zároveň dá 

čas, aby si si úplne navykol na život a prax, ktorým si sa učil v etape RYTIER Rádu 

Svetla. 

Tvoje úlohy: 

 Dokončiť odborku KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE 

 

Splnené dňa: ___________, podpis tútora: ________________________________ 

 Pokračovať v živote a praxi, osvojených v etape RYTIER Rádu Svetla a 

pretvoriť ich úplne na zažitý a zabehnutý kresťanský životný štýl. 

 Po skončení odborky Kľúčové kompetencie spoločne s tútorom zhodnotiť, ako sa 

Ti to podarilo. 

 

Splnené dňa: ___________, podpis tútora: ________________________________ 

Po skončení oboch týchto úloh môžeš pokračovať ďalej. 
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Čím sa prejavuje plný katolícky život? 

5+1 kritérií pápeža Jána Pavla II. 

„Musí sa chápať aj potreba jasných a precíznych kritérií pre rozlišovanie a uznanie zoskupení 

laikov, nazvaných aj "kritériami cirkevnosti". Nasledujúce kritériá môžu platiť ako zásadné 

pre rozlišovanie každého jedného zoskupenia. 

Primát povolania každého jedného kresťana ku svätosti, ktorá sa vyjadruje "v plodoch milosti, 

ktoré Svätý Duch vytvára vo veriacich", ako rast v plnosti kresťanského života a v dokonalosti 

lásky. Všetky zoskupenia laikov a každé jednotlivé z nich sú povolané k tomu, aby sa stali stále 

profilovanejším spôsobom nástrojom svätosti v Cirkvi tým, že budú podporovať a pestovať 

vnútornejšiu jednotu medzi praktickým životom svojich členov a ich vierou. 

Zodpovednosť za vyznávanie katolíckej viery, ktorá prijíma a hlása pravdu o Kristovi, o Cirkvi 

a o človeku, v poslušnosti voči Učiteľskému úradu, ktorý ju autenticky interpretuje. Každé 

zoskupenie laikov musí byť miestom hlásania a odovzdávania viery ako aj výchovy vo viere, 

ktorá má úplnosť obsahov viery. 

Svedectvo hlbokého a presvedčeného communia v detinskej závislosti na pápežovi, trvalom a 

viditeľnom princípe jednoty univerzálnej Cirkvi a na biskupovi, "viditeľnom princípe a základe 

jednoty" v čiastkovej Cirkvi ako aj vo vzájomnom "oceňovaní všetkých foriem apoštolátu v 

Cirkvi." Spoločenstvo s pápežom a s biskupom sa musí vyjadrovať v úprimnej ochote prijímať 

ich učiteľský úrad a ich pastoračné smernice. Spoločenstvo s Cirkvou si vyžaduje uznanie 

legitímneho pluralizmu laických zoskupení a súčasne ochotu k spolupráci so všetkými. 

Zosúladenie s apoštolským zameraním Cirkvi, na ktorom sa podieľajú, totiž "evanjelizovanie a 

posvätenie ľudí..., kresťanské formovanie ich svedomia ako aj prenikanie rozličných 

spoločenstiev a prostredí Duchom Evanjelia". V tomto zmysle sa musí od všetkých foriem 

laických zoskupení a od každého jedného z nich požadovať misionársky elán, ktorý z nich robí 

stále viac subjekty novej evanjelizácie. 

Povinnosť angažovanej prítomnosti v ľudskej spoločnosti, ktorá sa vo svetle sociálneho učenia 

Cirkvi stavia do služby človeka a jeho plnej dôstojnosti. Zoskupenia laikov musia vyvolávať živé 

vloženie sa do účasti a do solidarity, aby vytvárali v spoločnosti spravodlivejšie a bratskejšie 

životné podmienky. 

Obnovená radosť z modlitby a kontemplácie, z liturgického a sviatostného života, plody 

povolaní ku kresťanským manželstvám, kňazské povolania a povolania pre Bohu zasvätený život; 

ochota vložiť sa do programov a iniciatív Cirkvi na miestnej úrovni, na národnej a 

medzinárodnej úrovni; zaangažovanie sa do katechézy a do pedagogickej schopnosti formovať 

kresťanov; motivácia ku kresťanskej prítomnosti v rozličných oblastiach spoločenského života a 

tvorby a vedenie charitatívnych, kultúrnych a duchovných diel; duch chudoby v zmysle Evanjelia 

pre veľkodušnú lásku voči všetkým; obrátenie sa ku kresťanskému životu a návrat tých, "čo stoja 

obďaleč" od spoločenstva pokrstených.“ (Christifideles laici 30, 1984, krátené) 
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Zhrnuté… 

1) SVÄTOSŤ: v prvom rade rásť ku svätosti;  

2) POZNANIE: poznať, zachovať a odovzdávať katolícku vieru, výchova a 

formácia vo viere;  

3) SPOLOČENSTVO: s Cirkvou a v cirkvi navzájom ako rodina (communio) 

4) APOŠTOLÁT a evanjelizácia 

5) ANGAŽOVANOSŤ v spoločenskom živote (kultúra, politika, 

hospodárstvo,…) 

6) RADOSŤ vo všetkom, nadšenie, ochota, zápal, oslava, sloboda,... 

Týchto šesť rozmerov charakterizuje skutočný katolícky život v Kristovi, ktorého 

Telom je Cirkev. 

Je na čase prejsť sa týmito rozmermi. Táto Tvoja prechádzka súčasne naplní aj Červený 

stupeň odborky KATOLÍK.  

Súčasne – už nad rámec odborky katolík, ale v rámci stupňa PALADIN – budeš 

postupne plniť aj už spomenutých päť veľkých projektov. 
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Odborka KATOLÍK 

 

Červený stupeň 

 

1. rozmer: Rast ku SVÄTOSTI 

„Primát povolania každého jedného kresťana ku svätosti, ktorá sa 

vyjadruje "v plodoch milosti, ktoré Svätý Duch vytvára vo veriacich", 

ako rast v plnosti kresťanského života a v dokonalosti lásky. Všetky 

zoskupenia laikov a každé jednotlivé z nich sú povolané k tomu, aby sa 

stali stále profilovanejším spôsobom nástrojom svätosti v Cirkvi tým, že 

budú podporovať a pestovať vnútornejšiu jednotu medzi praktickým 

životom svojich členov a ich vierou.“ 

(Christifideles laici 30, 1984, krátené) 

O tomto bola celá doterajšia cesta, takže veľa toho z tejto oblasti už vieš.  

 

Kým pôjdeš ďalej: 

 Zastav sa na chvíľu a spolu s tútorom zhodnosť tri veci: 

 ODHODLANIE – ako si na tom so svojim odhodlaním napredovať smerom k cieľu, 
ktorým je svätosť? Ako „silno“ aj k svätosti v súčasnosti smeruješ? Ak je niekde 
nejaký problém – v čom je (5Prečo?)? Ako ho vyriešiť? 

 NÁSTROJE: Nakoľko využívaš už spoznané nástroje svätosti: askéza, modlitba 
(obzvlášť lectio divina), Cirkev a malé spoločenstvá ako miesta uskutočňovania 
Božieho života milosrdenstva, doplnkové nástroje ako pravidelná lektúra a 
skriptúra; liturgia, sviatosti a schopnosť skutočne sa nimi nechať pretvárať…? Ak je 
niekde nejaký problém – v čom je (5Prečo?)? Ako ho vyriešiť? 

 VÝSLEDKY: Ako a doteraz zmenil Tvoj život? Ako sa zmenil Tvoj vzťah a 
spoločenstvo s Bohom?  
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No a teraz poďme k témam, ktoré nás čakajú! 

Nájsť svoj „Hlas“ 

„Jedno z tajomstiev plnohodnotného života je mať jasný cieľ, za ktorým 

sa oplatí kráčať, a usilovať sa ho naplniť.“ 

(Herbert Newton Casson, žurnalista, 20. st. po Kr.) 

Táto časť je spoločná s odborkou KĽÚČOVÉ KOMPETENECIE. 

 

 

„Byť efektívny, či už ako jednotlivec alebo ako organizácia, nie je v dnešnom svete otázka voľby, 

ale nutnosti. Nová doby vyžaduje byť viac než dobrý, byť vynikajúci, byť výnimoční. Pootvoriť 

vrátka do vyšších sfér ľudského génia a motivácie – toho, čo nazývame Hlasom – vyžaduje nový 

spôsob myslenia, nové schopnosti, nové nástroje,… nový návyk.“ (Stephen Covey, autor knihy 

Sedem návykov vysoko efektívnych ľudí, 20. st. po Kr.) 

Koncept Ježka Jima Collinsa 

Prvým krokom k objaveniu Tvojho „Hlasu“ bude Koncept ježka od nám už známeho 

Jima Collinsa. 

Jim Collins pomenoval tento koncept podľa bájky Isaiha Berlina, v ktorej líška túži uloviť ježka. 

Denne vymýšľa nové a nové triky, ako ježka uloviť. A Ježko na jej útoky odpovedá vždy len 

jedným a tým istým, ale zato účinným spôsobom: stočí sa do klbka, pichliačmi von. A vyhrá. 

Vždy. Pre Berlina i Collinsa je ježko symbolom ľudí, ktorí vedia navonok komplikované veci 

zjednodušiť a zhrnúť do jedinej krátkej a jasnej idei, ktorá potom môže byť úspešne uskutočnená. 

„Koncept ježka je jednoduchý, priezračne jasný koncept, ktorý vyplýva z hlbokého 

pochopenia priesečníka nasledujúcich troch kruhov…“ (Jim Collins) 
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1. KRUH: NADANIE 

„Mozart bol veľkým géniom, takže ma toto prirovnanie teší. Ale ani 

hudbu, ani šach sa nenaučíte len tak. Musel som drieť.“ 

(Magnus Carlsen, šachový génius s IQ 180, ktorý si pamätá kľúčové 

ťahy všetkých 2500 zápasov, ktoré odohral , prezývaný aj „Mozart 

šachu“, 20. st. po Kr.) 

 

 

„V čom môžete byť najlepší na svete (a, rovnako dôležité, v čom 

nemôžete byť najlepší na svete). Toto dôležité kritérium ďaleko 

presahuje pojem core competence. To, že sa na niečo 

špecializujete, ešte neznamená, že v tom dokážete byť najlepší 

na svete. Naopak, to, v čom môžete byť najlepší, dokonca ani 

nemusí byť to, čím sa v súčasnosti zaoberáte.“ (Jim Collins) 

„Vaše vrodené schopnosti a silné stránky.“ (Stephen Covey) 

Prvým krokom ku konceptu ježka je ujasnenie si dvoch vecí: 

 V čom MÔŽEM byť najlepší na svete? Alebo aspoň vážne skvelý, vysoko 

nadpriemerný, vynikajúci? Na čo mám skvelé predpoklady, k čomu mám talent, 

prostriedky, schopnosti, know-how,… čokoľvek, čo mi umožňuje, aby som sa v 

tejto oblasti stal naozaj vynikajúcim? 

 A, naopak, v čom NEMÔŽEM byť najlepší na svete, v čom nikdy nebudem 

nadpriemerný, skvelý, vynikajúci? To je tiež rovnako dôležitá otázka, pretože 

mnoho ľudí (a spoločností) plytvá časom na veci, v ktorých nakoniec neuspejú a 

ktoré nie sú ich budúcnosťou.  

Môžeš napríklad vidieť množstvo detí, ktoré sa venujú s vervou futbalu, alebo hokeju, investujú 

do toho množstvo času, úsilia, rodičia peňazí – aj keď je jasné, že z dieťaťa nikdy futbalista 

nebude. Nakoniec si dieťa odnesie do života zničené kolená a premárnený čas, ktorý sa už 

nevráti… a možno celý zvyšok života bude splácať tých pár rokov detského „luxusu“, počas 

ktorého neperspektívne kopalo do lopty namiesto iných vecí, ktoré by boli perspektívnymi a ktoré 

by mu umožnili urobiť celý život nadpriemerne úspešným… 

Švédsky profesor psychológie Anders Ericsson síce tvrdí, že úspech je len v minimálnej 

miere o talente a všetky úspechy, ktoré ľudia mali či už v športe, ekonómii alebo 

akejkoľvek inej oblasti, neboli vrodené, ale nadobudnuté hodinami, rokmi práce. To nás 

nakoniec neprekvapuje, pretože Ty už vieš, že úspech, to je 1% talentu a 99% driny, ako 

hovorieval už starý Thomas Alva Edison. Bez oných 10 000 hodín driny (zhruba desať 

rokov štyri hodiny drilovania denne) žiaden talent žiadne veľké výsledky neprinesie. 
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Lenže – ako ukazuje aj úvodný citát Magnusa Carlsena: tajomstvo je práve v tomto: Ak 

venuješ 10 000 hodín do niečoho, na čo máš talent, predpoklady, nadanie, „dar do Boha“ 

a k tomu primerané možnosti a podmienky, tak budeš zrejme naozaj najlepší na svete, 

alebo aspoň na kontinente, na Slovensku,… jednoducho, budeš skvelý. Ak tých 10 000 

hodín vynaložíš na niečo, v čom nemáš nadanie ani predpoklady, výsledkom všetkej tej 

driny bude v lepšom prípade priemernosť, v horšom úplná podpriemernosť. 

Pripomeň si kapitolu PROAKTIVITA z Cechu Svetla a v nej tri kategórie vecí: tie, ktoré môžeme 

zmeniť, ovplyvniť, alebo len využiť. Presne o tej poslednej to je. Ak máš výšku 210cm, potom máš 

predpoklady na basketbal, ale nikdy nebudeš skvelým vzpieračom, či powerlifterom. A naopak, 

ak máš výšku 150cm, potom ako powerlifter môžeš byť fantastický, v živote ale nebudeš skvelým 

basketbalistom. Nezáleží, koľko hodín tréningu oddrieš, ak si vyberieš nesprávne, skončíš hlboko 

podpriemerný. Ak si vyberieš správne, s 10 000 hodinami tréningu a primeranými zdrojmi a 

podmienkami môžeš byť naozaj najlepší na svete! V reálnom svete môže byť takýmto príkladom 

americký plavec Michael Phelps, ktorý dosiahol nevídané úspechy nielen vďaka tvrdému 

tréningu, ale aj vďaka tomu, že jeho telo má veľmi nezvyklé, ale pre plávanie ideálne proporcie. 

Bez nich by tak fenomenálnym nebol – rovnako ako bez driny a tréningu. Ale spojenie obojeho 

dohromady, nadania a tvrdej driny, ho vynieslo tam, kde je. 

2. KRUH: NADŠENIE 

„Úspešný človek je ten, ktorý ráno vstane, večer si ľahne a medzitým 

robí to, čo chce.“ 

(Bob Dylan) 

 

 

„Pre čo ste skutočne zapálený. Good-to-great 

spoločnosti sa zamerali na činnosti, ktoré v nich 

vzbudzovali nadšenie. Podstatou tu však nie je vyvolať 

nadšenie, ale objaviť to, čo vás nadchýna, pre čo ste 

zapálený.“ (Jim Collins) 

„Veci, ktoré nám vlievajú energiu do žíl, aktivizujú nás, 

zaujímajú, motivujú.“ (Stephen Covey) 

„Najnovšie vedecké výskumy ukazujú, že s talentom sa 

nerodíme, talent sa vytvára v mozgu tak, že sa nejakej  

činnosti intenzívne, s vášňou a s nadšením venujete.“ 

(Mária Michaličková) 

Toto je druhý krok ku konceptu ježka. 

Nemôžeš byť v niečom perfektný, ak pre to nie si nadšený, ak nie je pre Teba radosťou 

robiť to, venovať sa tomu. Ak Tvoja práca bude súčasne Tvojou najväčšou záľubou – a 
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Tvoja záľuba Tvojou prácou, tak si dosiahol niečo vskutku obrovské. Už len keď si 

uvedomíš, že v „robote“ stráviš zhruba osem hodín denne – to je tretina všetkého času a 

ak odrátaš spanie, polovica všetkého bdelého času Tvojho života! Ak tých osem hodín 

bude nepríjemnou povinnosťou, ktorú si bez nadšenia oddrieš, aby si si zarobil na 

živobytie a na dva týždne dovolenky od tohto väzenia raz ročne – nebude to veľmi dobrý 

život. Ak ale budeš robiť niečo, čo miluješ – potom si na vzrušujúcej dovolenke v 

podstate celý život.  

„V roku 2007 sa americký Zappos, najväčší online predajca topánok na svete, rozhodol, že 

ponúkne odmenu 1000 dolárov každému novému zamestnancovi, ktorý sa rozhodne skončiť v 

skúšobnej lehote. Pred mesiacom oznámil Amazon, že túto netypickú ponuku pre svojich 

zamestnancov zavádzajú aj oni. Po skončení prvého roku dostane zamestnanec ponuku na  bonus 

2000 dolárov, v prípade, ak sa rozhodne pracovný pomer ukončiť. Táto sa zvyšuje každoročne o 

ďalších 1000 dolárov, až do výšky 5000 dolárov. Hodnoteniu tejto stratégie sa viackrát venoval 

Harvard Business Review. Viete čo je hlavný dôvod a motivácia k zavedeniu tejto „bláznivej“ 

HR stratégie? Eliminovať vo firme ľudí, ktorí nie sú vo firme spokojní. Nešťastní ľudia vraj robia 

neúspešné firmy.“ (Rastislav Bielik, blog.sme.sk) 

3. KRUH: POTREBA 

„Peniaze sú lepšie, než chudoba, prinajmenšom z finančných dôvodov.“ 

(Woody Allen, režisér, 20. st. po Kr.) 

 

 

„Čo poháňa váš ekonomický motor. Všetky 

good-to-great spoločnosti dospeli k hlbokému 

pochopeniu toho, ako čo najefektívnejšie 

generovať udržateľný a masívny cash flow a 

ziskovosť. A predovšetkým objavili spoločný 

menovateľ - zisk na x - ktorý mal najväčší vplyv 

na ich ekonomiku.“ (Jim Collins) 

„[To], čo iní tak potrebujú, že sú ochotní za to 

zaplatiť.“ (Stephen Covey) 

Mať na niečo nadanie a byť pre to nadšený je skvelé, ale… ako človek budeš potrebovať 

jesť, piť, bývať, šatiť sa a zrejme aj to, pre čo máš talent a pre čo si nadšený, bude 

vyžadovať nejaký ten balík peňazí. Máš dve možnosti: 
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 Alebo budeš osem hodín denne robiť prácu, ktorá Ťa nebaví, aby si si zarobil 

peniaze na to, čo Ťa baví a čomu budeš po práci venovať oné štyri hodiny drilu 

denne, 

 alebo nájdeš spôsob, akým to, čo Ťa baví, urobíš svojou prácou a budeš to robiť 

tak, aby Ti za to niekto platil, dokonca dobre platil, či aby si sa tým Ty sám uživil 

ako svojim biznisom. 

Tá druhá možnosť je podstatne lepšia. Preto tretí kruh je o tom, nájsť potrebu v našom 

okolí – v podobe firmy, ktorá hľadá niečo podobné do zamestnania, alebo dopytu na trhu, 

na ktorý môžem svojim výrobkom, alebo službou odpovedať – a tak urobiť našu záľubu 

svojou profesiou a zo svojho nadania urobiť súčasne aj nástroj obživy. 

NÁVOD NA (TAKMER) DOKONALÝ ŽIVOT 

 

„Predpokladajme, že ste si dokázali vybudovať 

pracovný život, ktorý spĺňa nasledujúce tri kritériá. 

Po prvé, robíte prácu, na ktorú máte genetické 

predpoklady alebo talent od Boha a ak ich využijete, 

mohli by ste sa stať najlepším na svete. („Mám pocit, 

že som bol pre túto prácu stvorený.") Po druhé, za 

prácu, ktorú robíte, ste dobre finančne ohodnotený. 

(„Ešte za to dostanem aj zaplatené? Vari sa mi 

sníva?") Po tretie, robíte prácu, pre ktorú ste 

nesmierne zapálený, vykonávate ju s láskou a z 

každej činnosti máte potešenie pre činnosť samotnú. 

(„Teším sa, že ráno vstanem a vrhnem sa do práce a 

skutočne verím v to, čo robím.") Ak sa viete priblížiť 

k prieniku týchto troch kruhov a ak viete tento 

prienik pretlmočiť do jednoduchej, krištáľovo čistej 

koncepcie, ktorá bude slúžiť ako vodidlo pre vaše 

životné voľby, potom si vytvoríte svoj vlastný 

Koncept ježka.“ (Jim Collins) 

Jeden rozmer tu ešte chýba, ale k nemu sa dostaneme. Tri štvrtiny Tvojho „Hlasu“ máme 

vysvetlené. Teraz je na Tebe, aby si Ty sám našiel svoj vlastný osobný koncept ježka.  

ÚLOHA: 

 S pomocou tútora a nasledovných troch pracovných listov si dôkladne premysli 

všetky tri spomenuté oblasti. Čím dôkladnejšie veci premyslíš a čím 

zodpovednejšie vyplníš pracovné listy, tým pravdivejší obraz o sebe samom získaš 

a tým presnejšie budeš schopný stanoviť si svoj vlastný osobný koncept ježka. 
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 V prvých dvoch pracovných listoch okrem toho vyplňuješ tri kategórie vecí, ktoré 

sú myslené nasledovne: 

o TELO: patrí sem všetko manuálne a „telesné“: šport, kondícia, telesné 

danosti, ale aj remeselné zručnosti, nadanie pre prácu rukami,… Patria sem 

jednoducho všetky veci, pri ktorých využívame hlavne svoje telo, svoje 

ruky, fyzickú prácu a remeselnú zručnosť. 

o DUŠA: hlavne oblasť umenia a vzťahov. Patrí sem napríklad maľovanie, 

hudba, básnenie, sochárstvo, umelecké kováčstvo (na rozdiel od obyčajného 

úžitkového kováčstva, kde prevažuje fyzická stránka veci a patrí do 

predchádzajúcej kategórie),… Ale rovnako sem patrí aj umenie 

medziľudských vzťahov, schopnosť vcítiť sa do iného človeka, jednať s 

ľuďmi, viesť ľudí, vyjednávať s ľuďmi,… – a teda aj všetky činnosti a 

profesie, ktoré sú postavené na práci s ľuďmi. 

o DUCH: sem patria hlavne intelektuálne schopnosti, schopnosť analyzovať, 

chápať abstraktné veci, učiť sa, poznávať, bádať,… – a teda vedecká práca, 

výskum, filozofia, akademická sféra, odbory, vyžadujúce v prvom rade 

vysokú mieru vedomostí, myslenia, analýzy, ako sú lekárstvo, IT 

technológie, jadrová fyzika, astronómia,… 

 

Splnené dňa: ___________, podpis tútora: ________________________________ 
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MÔJ PRVÝ KRUH: NADANIE 
Krok 1.: 

Napíš do každého stĺpca čo najviac vecí, o ktorých si myslíš, že na ich ROBENIE máte talent, „dar od 

Boha“ a pod. – teda nie „spanie“, „jedenie“ a pod. Buď čo najkonkrétnejší, napríklad: Chodenie do lesa, 

maľovanie krajiniek,… S vecami z oblasti „hrania sa“ opatrne – môžeš ich uviesť, len ak nejako súvisia s 

nejakou skutočnou činnosťou, napríklad „rád hrám letecké simulátore, lebo by ma strašne bavilo byť 

pilotom dopravného lietadla“ a pod. 

 TELESNÁ OBLASŤ 
(šport, manuálna zručnosť, remeslné 

práce, majstrovanie,…) 

DUŠEVNÁ OBLASŤ 
(umenie – literatúra, hudba, 

maľovanie,…; jednanie a práca s 
ľuďmi, vzťahy,…) 

DUCHOVNÁ OBLASŤ 
(intelekt, veda, filozofia, bádanie, 

uvažovanie, objavovanie,…) 

1  
 

 
 

 
 

2  
 

 
 

 
 

3  
 

 
 

 
 

4  
 

 
 

 
 

5  
 

 
 

 
 

6  
 

 
 

 
 

7  
 

 
 

 
 

8  
 

 
 

 
 

9  
 

 
 

 
 

10  
 

 
 

 
 

 priemer:  priemer:  priemer:  

Krok 2.: 

Ku každej položke pridaj body v rozmedzí od 5 (= mám na to fakt neskutočný talent) až 

po 1 (= nejaké nadanie k tomu by sa našlo…). 

Krok 3.: 

Spočítaj čísla s umiestnením pre každý stĺpec zvlášť. Oblasť s najvyšším súčtom = oblasť, 

v ktorej sa cítiš najlepšie a ktorá je Ti najbližšia (ale ber to s nadhľadom ): 

NAJVIAC MA BAVIA VECI Z OBLASTI (zaškrtni ktorej): telesnej , duševnej , duchovnej . 
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Príklad vyplnenie tohto pracovného listu: 
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MÔJ DRUHÝ KRUH: NADŠENIE 
Krok 1.: 

Napíš do každého stĺpca čo najviac vecí, ktoré Ťa baví ROBIŤ – teda nie „spanie“, „jedenie“ a pod. Buď 

čo najkonkrétnejší, napríklad: Chodenie do lesa, maľovanie krajiniek,… S vecami z oblasti „hrania sa“ 

opatrne – môžeš ich uviesť, len ak nejako súvisia s nejakou skutočnou činnosťou, napríklad „rád hrám 

letecké simulátore, lebo by ma strašne bavilo byť pilotom dopravného lietadla“ a pod.  

 TELESNÁ OBLASŤ 
(šport, manuálna zručnosť, remeslné 

práce, majstrovanie,…) 

DUŠEVNÁ OBLASŤ 
(umenie – literatúra, hudba, 

maľovanie,…; jednanie a práca s 
ľuďmi, vzťahy,…) 

DUCHOVNÁ OBLASŤ 
(intelekt, veda, filozofia, bádanie, 

uvažovanie, objavovanie,…) 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

 priemer:  priemer:  priemer:  

Krok 2.: 

Ku každej položke pridaj body v rozmedzí od 5 (= neskutočne ma to baví, som do toho 

blázon) až po 1 (= tak trochu ma to baví). 

Krok 3.: 

Spočítaj čísla s umiestnením pre každý stĺpec zvlášť. Oblasť s najvyšším súčtom = oblasť, 

v ktorej sa cítiš najlepšie a ktorá je Ti najbližšia (ale ber to s nadhľadom ): 

NAJVIAC MA BAVIA VECI Z OBLASTI (zaškrtni ktorej): telesnej , duševnej , duchovnej . 
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Príklad vyplnenie tohto pracovného listu: 

 

 

A teraz nastáva okamih pokúsiť sa spájať položky z oboch pracovných listov do tretieho 

kruhu a tým je potreba – čiže hľadať riešenie rovnice: NADANIE + NADŠENIE = 

POTREBA OKOLIA v podobe biznisu, či zamestnania. 

Tým sa zároveň dostávame už aj k samotnému priesečníku, čiže k Tvojmu konceptu 

ježka.  
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MÔJ KONCEPT JEŽKA: 
Krok 1.: 

Napíš čo najviac možností profesie / zamestnanie / živnosti / biznisu, v ktorých by si mohol robiť niečo, 

čo by v sebe obsahovalo NAJMENEJ jednu položku z Prvého kruhu (nadanie!) a SÚČASNE NAJMENEJ 

jednu položku z Druhého kruhu (nadšenie)! POZOR, uvádzaj len naozaj REÁLNE možnosti, u ktorých je 

rozumný predpoklad, že by si ich aj naozaj mohol uskutočniť! 

Ku každej možnosti potom napíš SKÓRE, ktoré je SÚČTOM BODOV položiek z prvých dvoch kruhov. 

# PROFESIA… 
(zamestnanie, biznis, živnosť) 

… KTORÁ V SEBE SPÁJA: 

PRVÝ KRUH DRUHÝ KRUH 

1 

 
Skóre = _____ . 

    

    

    

2 

 
Skóre = _____ . 

    

    

    

3 

Skóre = _____ . 

    

    

    

4 

Skóre = _____ . 

    

    

    

Krok 2.: 

Položka s najvyšším SKÓRE by mohla byť Tvoja ideálna voľba profesie / živnosti / biznisu 

/ zamestnania: 

MOJA IDEÁLNA VOĽBA (= „KONCEPT JEŽKA“) JE:  
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Príklad vyplnenia tretieho pracovného listu: 

 

„Hlas“ Stephena Coveya 

Koncept Ježka je východiskom pre nájdenie Tvojho „Hlasu“. 

„Hlas sa nachádza tam, kde sa stretávajú nadanie (vaše vrodené schopnosti a silné stránky), 

elán a nadšení (veci, ktoré nám vlievajú energiu do žíl, prebúdzajú nás, zaujímajú, motivujú a 

inšpirujú), potreba (vrátane toho, čo iní natoľko potrebujú, že sú ochotní za to zaplatiť) a 

svedomie (tichý, nevýrazný hlas, ktorý nám hovorí, čo je správne, a nabáda nás, aby sme to 

urobili). Povedal som tiež, že keď robíte prácu (v zamestnaní, v komunite, v rodine), ktorá vám 

umožňuje využiť svoje nadanie a roznecuje váš elán, ktorá vyrastá z vedomia významnej potreby 

vo svete okolo vás, ku ktorej uspokojeniu vás vyzýva vaše svedomie - našli ste svoj hlas, svoje 

miesto vo svete, kľúč k svojej duši.“ (Stephen Covey) 

Posledným komponentom Hlasu je teda vedomie správnosti, hlboké vedomie, že som na 

správnom mieste, tam, kde mám byť, robím to, čo je správne, k čomu ma Boh volá a teda 

už to nie je len môj biznis, ale moje opravdivé životné poslanie. 



Cesta Svetla Slovenského skautingu - 219 - Rád Svetla 

Dá sa povedať, že ide v podstate akoby dve „osmičky“ – na seba odpovedajúce dvojice: 

 Najprv moje nadanie, ktoré odpovedá na konkrétnu potrebu sveta, v ktorom 

žijem: 

 

 A potom moje nadšenie, ktorým odpovedám na konkrétne Božie volanie – 

všeobecne vyjadrené v Písme Svätom, skonkretizované v hlase Cirkvi a jej 

učiteľského úradu (napríklad dokument Novo millenio ineunte konkretizuje Božie 

volanie a zodpovednosť nás, kresťanov, na XXI. storočie, Ecclesia in Europa na 

náš kontinent, Pastoračné a evanjelizačné plány Cirkvi na Slovensku potom tieto 

veci ešte viac konkretizujú na Slovensko) a potom úplne najviac skonkrétnené v 

Božom volaní, vo vnuknutiach Ducha Svätého, ktorými ma Boh pozýva k už 

veľmi konkrétnemu spôsobu, ako toto moje poslanie skauta a kresťana naplniť: 
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HLAS KRESŤANA 

Ako si si už všimol zo slov Stephena Coveya, toto vedomie správnosti ovplyvňuje aj onú 

potrebu, posledný a tretí kruh konceptu ježka. Už to nie je len o tom „Zaplatí mi za to 

niekto?“, ale aj o tom: „Zaplatí mi za to niekto a je to pritom vec, ktorá je správna, dobrá, 

ktorá urobí svet lepším?“ 

Znova sa tu dotýkame bodu Skautského Zákona Skaut je osožný… 

 

Kým pôjdeš ďalej… 

… vráť sa k odborke SKAUTSKÝ ZÁKON a pripomeň si kapitolu Skaut je osožný a 
pomáha iným a z príručky SVITANIE časť Druhý princíp! 

V tejto fáze je aj Tebe úplne jasné, aké je Tvoje poslanie v tomto svete, pretože si sa s 

ním ako skaut aj ako kresťan stotožnil:  

„Na všetkých … dolieha vznešená povinnosť pracovať na tom, aby sa spasiteľné 

úmysly Božie čím ďalej tým viac uskutočňovali všade na svete na všetkých 

ľuďoch všetkých čias“ (II. vatikánsky koncil, Lumen gentium 33). 

Byť kresťanom znamená byť Božím synom (dcérou) uprostred sveta, byť Božím 

veľvyslancom všade tam, kam ideme. 

Zamestnanie (biznis) je pre nás vlastne už len nástroj obživy, aby sme mali všetko 

potrebné na toto poslanie – ale ešte viac zámienka, aby sme sa ako Boží vyslanci 

dostali tam, do tých oblastí sveta, kam by sme sa inak nikdy nedostali (a kam sa 

nikdy normálne nedostane kňaz, biskup, diakon, ani rehoľník): dielne, továrne, úrady, 

vláda, administratíva,… Práve na toto narážal koncil, keď vysvetľoval: 

„Laici sú však povolaní najmä na to, aby zabezpečili prítomnosť a účinkovanie 

Cirkvi na tých miestach a v tých okolnostiach, kde sa ona môže stať soľou zeme 

jedine ich prostredníctvom. A tak každý laik, práve vďaka darom, ktorých sa mu 

dostalo, je svedkom a zároveň živým nástrojom poslania samej Cirkvi „Podľa 

miery, akou nás obdaroval Kristus (Ef 4,7)“ (II. vatikánsky koncil, Lumen gentium 

33). 

A presne o tomto je vízia Hlasu Stephena Covey: 

 Nielen konať toto poslanie popri svojej práci a profesii, 

 nielen občas využiť prácu a profesiu na to, aby sme poslúžili Božiemu Kráľovstvu; 

 ale ideálne urobiť celú našu profesiu, celý náš koncept ježka nástrojom tejto 

služby, aby jedno i druhé, služba Kráľovstvu i profesia, boli jedno! 
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Nie, nemusíš sa kvôli tomu stať kňazom, či rehoľníkom – aj keď je pravda, že mnohí ľudia 

zistili, že táto forma je pre Hlas ideálna. A tak ľudia s vedeckými a akademickými ambíciami 

často volia rehoľu jezuitov, ľudia s nadšením pre misie a prácu s ľuďmi františkánov, či 

dominikánov, ľudia s túžbou venovať sa výchove detí rehoľu saleziánov, ľudia s túžbou po 

službe trpiacim a chorým rehoľu milosrdných sestier Matky Terezy a podobne. Možno zistíš, že 

podobná cesta bude vyhovovať aj Tebe, prečo nie? 

Ale nie je to nevyhnutné. Zoberme si náš príklad: 

Ako môže horár napĺňať svojou horárčinou toto poslanie? 

 V prostredí horárov a lesákov byť svetlom, inšpiráciou, svedectvom o tom, že život je krásny 

s Bohom a netreba k tomu borovičku, či iné podobné veci… 

 Samotnou prácou v prírode a v oblasti životného prostredia môže napomáhať aj v oblasti 

„Božieho diela“ a starať sa o to, aby aj les naozaj bol odrazom božej krásy, nakoľko sa to 

len dá. 

 Využiť svoju profesiu na to, aby som viedol ten najlepší a najúžasnejší skautský oddiel, úzko 

spätý s prírodou, s ručnou prácou, s lesom, s krásou Božieho stvorenia a tak pomáhal 

mladým ľuďom nachádzať Boha… ako vraví sám Ježiš v jednom svojom mimobiblickom 

výroku: „Rozštiep drevo a budem tam, nadvihni kameň a nájdeš ma.“ – a tak využíval aj 

svoje nadanie, možnosti a prácu horára, aj nástroj skautingu k tomu, k čomu som povolaný. 

To neznie zle, že? Alebo skutočný príklad skutočného človeka: 

„François Michelin, niekdajší riaditeľ skupiny Michelin, transformoval svoju spoločnosť a celý 

priemysel vďaka svojmu vizionárskemu plánu priniesť technologicky sofistikovanú radiálnu 

pneumatiku na trh. Pohľad Michelina na prácu bol inšpirovaný jeho kresťanským presvedčením. 

Svoju prácu chápal ako účasť na Božom stvoriteľskom diele a úsilie ľudí vytvárať najlepšie 

možné produkty považoval za vznešené. Veril, že keď vyzýva svojich kolegov, aby vzhliadli do 

výšin kreativity, koná tak v mene Boha. John Couretas k tomu poznamenal: „Michelinov prístup 

k životu je zásadne sviatostný, a to v tom zmysle, že vo všetkom hľadá synergie a kooperatívnu 

výmenu medzi Bohom a človekom.“ Tento prístup priviedol skupinu Michelin k svetovému 

líderstvu založenému na poznaní, že zdrojom podnikateľského úspechu je ľudská kreativita, a nie 

kalkulácie a prognózy technokratov. Pre Françoisa Michelina podnikanie nie je primárne o 

zarábaní peňazí. Je o službe zákazníkom a ľuďom v podniku. Samozrejme, že v podnikateľskom 

svete sú ľudia, ktorí „praktizujú kapitalizmus džungle," uznáva Michelin, „ale nemožno niekomu 

zakázať manželstvo len preto, lebo na svete sú ľudia, ktorí zneužívajú deti.“ (Alexandre Havard, 

krátené) 

PREČO JE HLAS PRE KRESŤANSTVO DÔLEŽITÝ? 

Pretože kresťanstvom to je životný štýl, spôsob bytia. Nie je to niečo, čo môžem „robiť“ 

a „praktizovať“ popri zamestnaní.  



Cesta Svetla Slovenského skautingu - 222 - Rád Svetla 

Preto je dôležité, aby všetko v Tvojom živote, vrátane Tvojej profesie, zamestnania, 

biznisu, mohlo byť súčasťou súčasťou Tvojho života s Bohom, Tvojho kresťanstva, 

nástrojom tvojej svätosti a rovnako tvojho poslania.  

KRESŤANSTVO, HLAS A PRÚDENIE 

Súvisí to s konceptom prúdenia, ktorý sme už spomenuli v časti o šťastnom a plnom 

živote. Spomínali sme ho aj pri téme druhého obrátenia, v časti RYTIER Cesty Svetla 

– zopakuj si túto tému ešte raz! 

 

Kým pôjdeš ďalej: 

 … vráť sa ku kapitole Druhé obrátenie z úvodu etapy RYTIER Cesty Svetla a 
obzvlášť k jej časti čnosť čistoty!  

Je pochopiteľné, že ak chceme, aby takto v stave prúdenia prebiehal celý náš život, tak 

čo najväčšia jednota celého nášho života je nesmierne dôležitá! Čím viac dokážeme 

naše poslanie ako synov a dcér Boha a náš život s Bohom vložiť do všetkého, čo 

bežne žijeme a konáme – a čím viac všetko, osobný život, rodinný život, 

profesionálny život,… dokážeme integrovať a urobiť súčasťou našej cesty k 

svätosti, nášho života s Bohom, nášho Poslania, ktoré tu na zemi máme, tým lepší 

predpoklad pre dosiahnutie tohto stavu prúdenia v celom našom živote. 

„Aby sme priblížili optimálnemu prežívaniu [života] čo najviac, musíme urobiť … ešte posledný 

krok. Zahrňuje v sebe premenu celého života v jediný zážitok plynutia. Ak sa človek podujme na 

uskutočňovanie dostatočne náročného diela, z ktorého logicky vyplývajú všetky jeho ostatné 

[čiastkové] ciele, pokiaľ investuje všetku energiu do rozvíjania schopností, potrebných na 

dosahovanie tohto cieľa, potom bude jeho jednanie v harmónii s jeho pocitmi a názormi a 

jednotlivé časti jeho života budú do seba zapadať – a každá aktivita bude „dávať zmysel“ v 

súčasnosti rovnako, ako z hľadiska minulosti, či budúcnosti. Takýmto spôsobom je možné dať 

zmysel životu ako celku.“ (Mihály Csikszentmihályi, psychológ, 20. st. po Kr.) 

Už chápeme, prečo boli a sú svätí tak neskutočne šťastní ľudia? Žiť život takejto 

dokonalej jednoty celého života, opravdivý flow zmysluplnosti a dokonalosti – a to 

všetko ešte navyše v prúdení jednoty a lásky s Bohom… Existuje šanca vôbec si 

predstaviť niečo lepšie a krajšie a napĺňajúcejšie? A práve preto je Nebo nebom, tu na 

zemi, i vo večnosti! 

HLAS AKO TVOJA OSOBNÁ SPIRITUALITA? 

 

Kým pôjdeš ďalej: 
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 … vráť sa ku kapitole 9. SKAUTOVANIE etapy SVITANIE Cesty Svetla a trochu si ju 
osviež v pamäti!  

 Kresťanstvo je všeobecná cesta k zbožšteniu. 

 Spiritualita je potom jej skonkrétnenie, návod, ako kresťanstvo v praxi prežívať 

nejakým osvedčeným spôsobom. 

 Už vieš, že samotný skauting je takouto spiritualitou – ak sa žije v zmysle zámerov 

Zakladateľa a spôsobom, na ktorý je určený a v prostredí Božieho Ľudu – Cirkvi, 

kam prirodzene patrí. 

 Ale po nejakom čase skautský výcvik skončí – a s ním aj jeho spiritualita. Ostanú, 

iste, jeho hodnoty a ciele, ku ktorým si sa Skautským Sľubom raz a navždy 

zaviazal – ale už zase len v tej všeobecnej rovine. 

 Tvoj HLAS, ktorý práve ideš hľadať, tak bude plniť rolu Tvojej osobnej 

spirituality – čiže konkrétneho a Tebe vlastného spôsobu, akým budeš žiť 

všeobecnú víziu a napredovať po všeobecnej ceste kresťanstva, v hlbokej jednote 

so všetkým Putujúcim Ľudom Božím, Cirkvou. 

ÚLOHA: 

 S pomocou tútora premeň svoj koncept ježka na svoj plnohodnotný Hlas ako syna 

(dcéry) Boha. Daj si pritom záležať na čo najväčšom včlenení Tvojho konceptu 

ježka – a teda aj jeho profesionálneho uskutočňovania – do svojho života a 

poslania syna (dcéry) Boha. Buď pritom veľmi vnímavý na to, kam Ťa pozýva a 

volá Boh. 

 Ak ešte nie si zamestnaný – akým spôsobom svoj koncept ježka a cestu k jeho 

naplneniu využiješ už tu a teraz? V skautingu? Vo farnosti? 

 Čo všetko by si ešte mal k svojmu Hlasu doplniť, aby sa stal skutočnou a funkčnou 

spiritualitou, ktorá bude dávať rámec a tvar celému Tvojmu ďalšiemu životu? 

 S pomocou tútora a DESATORA STANOVOVANIA CIEĽA (5. úloha Cechu 

Svetla) si vypracuje svoj čo najkonkrétnejší a najpodrobnejší plán uskutočnenia 

vízie svojho Hlasu! Písomne, samozrejme…  

 Prediskutuj s tútorom, čo presne musíš zmeniť, upraviť, začať robiť v rámci tohto 

plánu už teraz. 

 Po troch mesiacoch sa k tejto téme vráť a zhodnoť, ako sa ti podarilo na tento svoj 

plán nabehnúť, ako už pracuješ (tvrdo!) na uskutočnení Tvojej „Hlasovej ambície“ 

– prípadne k čomu si dospel, že treba zmeniť, či upraviť, v pláne, či v samotnom 

koncepte Hlasu. 

 

Splnené dňa: ___________, podpis tútora: ________________________________ 
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P.S.: Nnezabudni si dať podpísať aj príslušnú úlohu v odborke KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE! 

Život tu a teraz 

“Bdejte!“ 

(Boh Ježiš Kristus) 

„Najdôležitejším časom je vždy prítomnosť. Najvýznamnejším človekom 

je ten, ktorý práve stojí pred tebou.“ 

(majster Ján Eckart, mystik, 14. st. po Kr.) 

„Jeden z najdôležitejších krokov vo vašom živote je koncentrácia… 

jednoducho byť celým svojim vnímaním pri tom, čo robíte a nemyslieť na 

nič iné. Každý z nás sa dokáže takto sústrediť na nejakú vec na okamih, 

či dva – aby to ale prinášalo v našom živote skutočné ovocie, musí sa to 

stať našou druhou prirodzenosťou, súčasťou nášho bežného dňa.“  

(Richard Sandrak, prezývaný Malý Herkules, 21. st. po Kr,) 

Štyri miesta, kde trávime svoj život 

 

 MINULOSŤ – uvažovaním o veciach, ktoré sa stali, spomienkami; 

 PRÍTOMNOSŤ – sústredením sa na veci, ktoré práve robíme a prežívame; 

 BUDÚCNOSŤ – uvažovaním o veciach, ktoré nás ešte len čakajú; 
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 FANTÁZIA – snívaním o veciach, ktoré sú nereálne, ktoré nikdy neboli a nikdy 

nebudú. 

Ale len jedno je to pravé 

V skutočnosti je ale život možný len v jednom z týchto miest a tým je prítomný 

okamih. Boh je prítomný len TU a TERAZ, nikde inde!  My sami naozaj jestvujeme len 

TU a TERAZ, nikde inde!  Náš život žijeme len TU a TERAZ, nikde inde!  MILOVAŤ 

môžeme len TU a TERAZ, nikde inde!  Byť svätí a dokonalí môžeme len TU a TERAZ, 

nikde inde!  A byť šťastní a blažení môžeme tiež len TU a TERAZ, nikde inde! 

V praxi nás od života TU A TERAZ odvádza množstvo túžob, spomienok, obáv, vecí, 

starostí, povinností, bremien, sklamaní, vášní, snívania a fantázie, atď. V praxi sa úplne 

míňame so sebou, s Bohom, s realitou, so životom – a teda aj so šťastím, radosťou, 

úspechom,… i so samotným prúdením v našom živote. 

Mnoho ľudí nežije svoj život TU a TERAZ jednoducho preto, že im pripadá natoľko nudný a 

neznesiteľný, že z neho čo najviac utekajú preč. Ak ale žiješ život, na ktorý Ťa viedla Cesta 

Svetla, potom Tvoj život môže byť všelijaký, len nie nudný. A potom sústredenosť a schopnosť 

naplno žiť to, čo žiješ a nebyť z toho unášaný preč roztržitosťou, či zbytočným vyrušovaním 

sveta okolo je bránou k ešte väčšej intenzite tohto života. 

„Myseľ by sa nemala dať vyviesť z rovnováhy. Vplyvy môžu byť rôzne - vonkajšie ale aj 

vnútorné. Je relatívne jednoduché odpútať sa od bolesti fyzických pohybov, oveľa viac disciplíny 

si však vyžaduje dosiahnutie stavu intelektuálneho a emočného nepripútania sa.“ (kendo.sk) – 

alebo inými slovami, naše už dávno známa apatheia. 

„Zatiaľ čo bežné sústredenie pomerne rýchlo prechádza z jednéhoo objektu na druhý pôsobením 

rozptyľujúcich vplyvov - náhodných myšlienok, zábleskov spomienok, úchvatných fantázií, 

zábleskov niečoho, čo sme videli, počuli alebo vnímali inými zmyslami – vedomé vnímanie je 

voči rozptýleniu odolné. Jeho podstatou je dlhodobá pozornosť, vedomé vnímanie udrží lúč 

sústredenia  koncentrovaný na daný okamih a udrží ho až do ďalšieho okamihu, potom do 

ďalšieho - a tak ďalej.“ (Tara Bennett-Goleman, psychoterapeutka, 20. st. po Kr.) 

Schopnosť sústrediť sa, žiť svoj život TU a TERAZ je teda kľúčová – a obzvlášť pre 

kresťanstvo, pre život s Bohom. Je priamo v srdci kontemplácie – ktorá je srdcom Neba. 

„Prítomný okamih je večným rozmerom času. Večný život nie je vyhradený až pre nebo. Existuje 

večný pokrm – eucharistia. V každom životnom okamihu sa človek môže sýtiť večnosťou. V 

dejinách existuje výnimočný okamih Vtelenia, kedy čas i večnosť idú ruka v ruke. Táto chvíľa 

dáva všetkým ostatným okamihom rozmer večnosti. Znamená to, že čím pevnejšie je človek 

zakotvený v Kristovi, tým viac je zameraný na prítomný okamih. Kto berie vážne prítomný 

okamih a tak žije v Kristovom čase, prebýva už tu na zemi vo večnosti.“ (Wilfrid Stinissen, 

karmelitán, odborník na duchovný život, 20. st. po Kr., krátené) 
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ÚLOHA: 

 Ako si na tom so životom „tu a teraz“? S oným sústredeným, pokojným, 

vedomým vnímaním, vedomou pozornosťou, pokojnou mysľou, ktorú nič 

neodvedie od prítomného okamihu? 

 Sú v Tvojom živote veci, ktoré Ťa zbytočne od prítomného okamihu 

odpútavajú? Určite nechodíš po meste so slúchadlami na ušiach, to vari nie, 

ale… čo ostatné veci? Nakoľko samo prostredie, v ktorom si – jednoduchosť a 

zariadenie tvojej izby, zvuky a ruchy, spôsob práce, spôsob učenia sa,… 

napomáhajú tejto nepretržitej sústredenosti? Alebo jej naopak prekážajú a sú 

dôvodom nesústredenosti a roztečenosti tvojej mysle? 

 Čo môžeš v tomto smere zmeniť k lepšiemu? 

 Ako môžeš trénovať svoju schopnosť koncentrácie? Nájdi na internete návody, 

cvičenia, techniky, ktoré by Ti umožnili trénovať život v prítomnom okamihu. 

 S pomocou tútora si vypracuj plán na podporu stavu sústredenosti a prúdenia v 

Tvojom živote. 

 Na jeden týždeň z toho urob svoju prioritu a podriaď tomu všetko, čo sa dá. 

 Po týždni spolu s tútorom zhodnoť výsledky a ujasni si, ako ďalej! 

 

Splnené dňa: ___________, podpis tútora: ________________________________ 

Bonus, alebo „vzorec šťastia“ 

Ak by sme chceli ešte viac zostručniť našich sedem bodov šťastného života, potom by 

sme mohli zostaviť túto rovnicu šťastného života: 

ŠŤASTIE = PRÚDENIE + SPRÁVNOSŤ 

čiže sme úplne pohltení a uchvátení životom, ktorý žijeme a súčasne prežívame hlboké 

vedomie správnosti, zmysluplnosti a užitočnosti toho, čo konáme, takže to už nie je len 

naša práca, ale naše skutočné životné poslanie. Rovnicu si môžeme ešte rozpísať: 

PRÚDENIE = AUTOTELICKÝ ŽIVOT + SEBAAKTUALIZÁCIA 

SPRÁVNOSŤ = TRANSCENDENCIA + ZDIEĽANIE svojho života vo vzťahoch 

Jediné, čomu ešte úplne nerozumieme, je pojem autotelický život: 
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AUTOTELICKÝ ŽIVOT 

„[Autotelická osobnosť] doslova znamená "ja, ktoré je sebestačné čo do cieľov", čo je odrazom 

myšlienky, že takýto jedinec má pomerne málo cieľov, ktoré by nevznikali uprostred jeho ja … 

Výsledkom toho, že máme autotelickou osobnosť - že sa naučíme stanovovať si ciele, rozvinúť si 

primerané schopnosti, byť vnímaví voči spätnej väzbe, vedieť sa sústrediť a byť zaujatí tým, čo 

robíme - je, že môžeme mať radosť zo života, aj keď objektívne okolnosti sú drsné a neprajné. 

Mať kontrolu nad svojou mysľou znamená, že doslova všetko, čo sa nám stane, môže byť pre nás 

zdrojom radosti.“ (Mihaly Csikszentmihalyi) 

Čiže v praxi: 

 VNÚTORNÝ ZÁKLAD – život založený na svedomí a večných, nemenných 

hodnotách, nie na vonkajších vplyvoch: odmena, móda, tlak okolia, vášne a 

žiadostivosť,… „To, čo majú (všetky kultúry) spoločné, je niečím, čo nie je možné 

prehliadnuť. Je to náuka o objektívnej hodnote, viera, že určité postoje sú skutočne 

pravdivé a iné skutočne mylné a to vo vzťahu k realite, ktorá tvorí Vesmír a k tomu, 

čo predstavujeme my sami“ (Clive Staples Lewis, filozof, autor, 20. st. po Kr.); 

„Jestvuje len jediný spôsob, ako si poradiť so životom a to nájsť onen súbor 

hodnôt, ktoré nepodliehajú módnym trendom,… ktoré sa nikdy nezmenia a budú 

stále prinášať ovocie v tom zmysle, že nám aj uprostred veľmi nepokojného sveta 

prinesú pokoj, zdravie a istotu“ (Dr. Thomas Hora, zakladateľ oboru 

metapsychiatrie, 20. st. po Kr.). 

 VNÚTORNÉ CIELE – ktoré sme si vybrali a na ktorých pracujeme preto, lebo 

sme na základe nášho rozumu a svedomia dospeli k záveru, že sú správne a je 

správne ich konať – bez ohľadu na mienku okolia, na zisk, či stratu, príjemný 

pocit, či bolesť, ľahkosť či námahu… 

 VNÚTORNÁ MOTIVÁCIA – kedy naše odhodlanie konať to, čo konáme, 

nepramení zvonka (odmena, ocenenie, zárobok, prestíž,…), ale z nášho vnútra: 

konám dobrú a správnu vec, ktorú chceme a ktorú milujeme (aj keď môže byť v 

danej chvíli nepríjemná a ťažká)! 

 VNÚTORNÁ ODMENA – čiže vnútorný pocit šťastia naplnenosti z toho, že 

žijem zmysluplný život, konám zmysluplné veci, najlepšie ako viem zúročujem 

svoje schopnosti a nadanie, stávam sa stále lepším a dokonalejším a prekonávam 

tak sám seba,… 

Znie to povedome? Isteže, kresťanstvo je vo svojej postate autotelické aj keď trochu 

iným a podstatne plnším spôsobom: 

 zmyslom nášho života nie sme my sami, ale Boh, Kristus, ktorého milujeme, 

pretože On prvý miloval nás (1Jn 4,19); 
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 na druhej strane tento vzťah a život plne zodpovedá vízii autotelického života, 

pretože žiť s Kristom znamená, že On je v nás a my v Ňom a teda naše ciele i 

odmeny tak už nie sú vo „svete“ okolo nás, ani k nám z neho neprichádzajú, ale 

vyvierajú priamo z nás samých, z Daru Ducha, ktorý nám bol daný a ktorý nás 

„životne spája s Kristom“ (porov. KKC 1129): „V posledný, veľký deň sviatkov 

Ježiš vstal a zvolal: "Ak je niekto smädný a verí vo mňa, nech príde ku mne a nech 

pije.  Ako hovorí Písmo, z jeho vnútra potečú prúdy živej vody."  To povedal o 

Duchu, ktorého mali dostať tí, čo v neho uverili“  (Jn 7,37-39 SSV).  

Pekné vyznanie kresťanského autotelického života máme hneď od jedného z prvých 

kresťanov v dejinách, apoštola Pavla: 

„Zo všetkých strán nás sužujú, ale nie sme stiesnení; sme bezradní, ale nepoddávame sa,  

prenasledujú nás, ale nie sme opustení; zrážajú nás, ale nehynieme.  Stále nosíme na tele 

Ježišovo umieranie, aby sa na našom tele zjavil aj Ježišov život.  A tak kým žijeme, ustavične sa 

vydávame na smrť pre Ježiša, aby sa aj Ježišov život zjavil na našom smrteľnom tele“  (2 Kor 

4,8-11 SSV) a inde: „Keby som sa ešte chcel páčiť ľuďom, nebol by som Kristovým služobníkom“ 

(Gal 1,10 SSV), či lakonické: „Pre mňa žiť je Kristus a zomrieť zisk“ (Flp 1,21 SSV). 

ZHRNUTIE 

Byť kresťanom znamená žiť dokonalý a šťastný život, pretože je: 

 autotelický – motívom, základom, cieľom i odmenou je Kristus Boh v nás a my v 

Ňom, sme úplne slobodní od sveta, od všetkého vonkajšieho, stali sme sa 

„vnútorným človekom“ (Rim 7,22; 2Kor 4,16; Ef 3,16), žijeme svoj život v 

nekončiacom prúdení, plne sústredení tu a teraz, pretože náš život je plný a 

nádherný tu a teraz – a nikto a nič zvonku nás o toto nemôže nijako a ničím 

pripraviť; 

 sebaaktualizujúci – ideme za tým najväčším a najvzrušujúcejším možným cieľom 

a tým je svätosti a dokonalosť, zavŕšené v našom zbožštení sa v Bohu. Všetky naše 

sily, schopnosti, pozornosť i vášeň je upriamená týmto smerom (a všetko ostatné 

už dávno odplavili vlny apatheie) – čo je ďalší dôvod, prečo je celý náš život 

blaženým prúdením;  

 transcendentný – máme zmysel, ktorý svojou slávou a nádherou presahuje všetky 

hranice, ktorý svojou nekonečnosťou ďaleko prekonáva tento náš maličký, 

stiesnený a vo všetkej svojej bohatosti stále chudobný svet, svojou večnosťou 

ďaleko presahuje všetky hranice tohto konečného sveta a jeho smrteľných dní; 

 zdieľaný – v jednote s Bohom a v Bohu so všetkými, ktorí žijú to isté, čo my, v 

dokonalej, hlbokej jednote opravdivej priateľskej lásky, ktorá všetko spečaťuje a 

všetko napĺňa rozkošou nebeskej blaženosti. 
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A tak s vedomým hlbokej správnosti, v stave prúdenia v Bohu a s Bohom, žijeme už 

tu na zemi Nebo a tešíme sa, čím toto Nebo bude, keď padnú aj posledné hranice časnosti 

a smrteľnosti a naše zbožštenie, už započaté, bude konečne zavŕšené! 

Sviatosti 

Sviatostiam si sa už venoval v etape SVITANIE, v zelenom stupni tejto odborky. Tak si 

to teraz už len pripomeň: 

 

Kým pôjdeš ďalej: 

 … vráť sa ku 4. úlohe zeleného stupňa tejto odborky, pripomeň si ju – ako aj svoje 
zistenia, ku ktorým si sa  vtedy dopracoval ohľadom sviatostí a ich funkcie v živote 
s Bohom! 

SPOLOČNÉ DIELO BOHA A ČLOVEKA 

Zbožštenie sa je po všetkých stránkach spoločné dielo Boha a človeka: 

 V rozjímaní Boh vyučuje – ale my sa musíme učiť a prijímať to, čo nás učí: „A u 

koho bolo zasiate do dobrej zeme, to je ten, kto počúva slovo a chápe ho a ono 

prináša úrodu“ (Mt 13,23 SSV). 

 Trénuje nás cez životné udalosti – ale my im musíme rozumieť, chápať ich mysel a 

význam a spolupracovať s nimi: „Syn môj, nepohŕdaj Pánovou výchovou, ani 

neklesaj, keď ťa on karhá. … Je na vašu nápravu, čo znášate. Boh s vami 

zaobchádza ako so synmi“ (Hebr 12,5-7 SSV) 

 Prichádza, aby nás pretváral, napĺňal a ponáral do seba v modlitbe a kontemplácii 

– ale musíme po tom túžiť, odumierať sebe a nechať sa uchvátiť a akoby „pohltiť“ 

Bohom: „Cudzoložníci, neviete, že priateľstvo s týmto svetom je nepriateľstvom s 

Bohom?! Kto teda chce byť priateľom tohto sveta, stáva sa nepriateľom Boha.  

Alebo si myslíte, že Písmo nadarmo hovorí: "Takmer žiarlivo túži po nás Duch, 

ktorý v nás prebýva"“ (Jak 4,4-5 SSV)? 

A nakoniec vo sviatostiach sa všetko toto završuje. My cez ne vystupujeme k Bohu 

ako horolezci, šplhajúci na vysokú horu – a Boh nás cez tie isté sviatosti vyťahuje k sebe, 

za hranice, ktoré by sem svojimi silami nikdy sami neprekonali, až k úplnému 

zjednoteniu so sebou. Obzvlášť Eucharistia je denným nástrojom tohto premieňania a 

zjednocovania sa s Bohom. Ale vždy to „funguje“ len do výšky našej ochoty a túžby 
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byť takto úplne premenení a zjednotení. Preto u mnohých ľudí sviatosti ostávajú v 

konečnom dôsledku mŕtve a neúčinné – oni ich totiž prijímajú ako nejakú „povinnosť“, či 

„zbožný skutok“, ale ešte neopustili cukríkové kresťanstvo, neprešli druhým a často ani 

prvým obrátením a stále tak ich účinku vzdorujú a odporujú.  

ÚLOHA: 

 Pozhováraj sa o tejto téme so svojim tútorom. 

 Ak je to možné, pozhováraj sa o tomto s inými, od Teba pokročilejšími katolíkmi! 

 Zhodnoť, nakoľko sú sviatosti v Tvojom živote účinné! 

 Identifikuje problémy, ktoré bránia ich ešte väčšej účinnosti (s pomocou metódy 

5Prečo? sa dopátraj k ich koreňu)! Čo môžeš urobiť preto, aby si tieto problémy 

odstraňoval a prekonával? 

 Aký konkrétny záver pre svoj ďalší sviatostný život prijmeš? 

 

Splnené dňa: ___________, podpis tútora: ________________________________ 

1. Paladinský projekt nad rámec odborky 

Tento projekt nie je súčasťou červeného stupňa odborky KATOLÍK, ale je súčasťou 

purpurového stupňa PALADIN Rádu Svetla. 

 Ako je na tom Tvoja farnosť z pohľadu úsilia o svätosť a dokonalosť?  

o Ako je farnosť k tomuto volaná a motivovaná zo strany kňazov, animátorov, 

katechétov a iných podobných služobníkov vo farnosti? 

o Ako prebieha vyučovanie a formovanie ku svätosti? Javí sa ako 

dostačujúce? 

o Ako na tieto iniciatívy a ponuky odpovedajú farníci? je ich odpoveď äa 

účasť) primeraná a zodpovedajúca? 

o Je toto formovanie celkovo účinné? Vidieť na farnosti a farníkoch, že je to 

spoločenstvo, ktoré sa mení, rastie, zdokonaľuje? 

o Ako sa tohto všetkého zúčastňuje Tvoja družina? Tvoj oddiel? 

 Spoločne s tútorom…: 

 Nájdené problémy zanalyzuj, pričom pritom použiješ Ishikawov diagram, 

Paretovo pravidlo, metódu 5Prečo?. 

 S pomocou metódy brainstormingu, diagramu afinity a hľadania najlepšieho 

riešenia nájdi jednu najlepšiu a najnaliehavejšiu vec, ktorú je možné urobiť pre 

nápravu a zlepšenie situácie vo farnosti.  
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 Urob SWOT analýzu zámeru a maticu TOWS pre stratégie, ktoré sa Ti núkajú. 

 S pomocou posledných krokov z kapitoly Realizácia odborky Kľúčové 

kompetencie naplánuj a stanov záverečné kroky k tomu, aby sa zámer mohol 

zrealizovať. Je na Tvojej cti a úsudku Tvojho tútora, aby bol tento výsledný plán 

dostatočne náročný a bol výzvou pre Tvoje schopnosti a zručnosti! 

 ZREALIZUJ HO – ako líder a organizátor, alebo aspoň ako aktívny člen 

organizačného tímu, ktorý sa podieľa na príprave a organizácii i uskutočnení 

projektu. 

 S pomocou rovnakých nástrojov analýzy, akými si projekt začínal, zhodnoť jeho 

úspešnosť. 

 Napíš záverečné zhodnotenie (záverečnú správu) z projektu a predlož ho tímu i 

tútorovi. 

 Aké osobné poučenie si si z uskutočnenia tohto projektu odniesol ty sám? Čomu 

Ťa projekt naučil? 

 

Splnené dňa: ___________, podpis tútora: ________________________________ 

 

2. rozmer: KULTIVÁCIA VIERY 

„Zodpovednosť za vyznávanie katolíckej viery, ktorá prijíma a hlása 

pravdu o Kristovi, o Cirkvi a o človeku, v poslušnosti voči Učiteľskému 

úradu, ktorý ju autenticky interpretuje. Každé zoskupenie laikov musí byť 

miestom hlásania a odovzdávania viery ako aj výchovy vo viere, ktorá 

má úplnosť obsahov viery.“  

(Christifideles laici 30, 1984, krátené) 

 

Takže – čo je to viera? 

VIERA AKO „POROZUMENIE“ 

V etape SVITANIE si sa už o viere niečo dozvedel a isto to aj veľmi intenzívne žiješ. 
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Kým pôjdeš ďalej: 

 … pripomeň si a zopakuj lekciu 1. týždňa odborky SKAUTSKÝ ZÁKON s dôrazom na 
tému viery! 

Viera ale ide ďalej a musí ísť ďalej. Filozof Claude Tresmontant o viere hovorí: 

„Biblický Vesmír sa rodí, stále sa vynachádza a objavuje. Viera, toto duchovné a nadprirodzené 

pochopenie, je rozoznávaním tohto zárodku, ktorý pôsobí v srdci Stvorenia, ktorý je jeho 

počiatkom i zmyslom. Týmto Zárodkom stvorenia je Slovo, jeho podstatou je teda význam, 

zmysel. Až príde v tele [ako Ježiš Kristus], každé jeho gesto, každý čin vteleného Slova bude 

znamením, sémeion (v Písme skutok, zázračný, ale aj nie, ktorý však má zvláštny symbolický 

význam a na niečo odkazuje, alebo niečo odhaľuje – pozn. red.). Viera je čítaním tohto významu. 

Táto viera sa často zamieňa za platónsku pistis, ktorá je jedným z posledných spôsobov 

poznania, jedným z najnižších, ktorý už ani nezaslúži názov poznanie. Tak sa z viery stáva 

nezrozumiteľné monštrum. V Novom zákone je viera porozumením, poznaním. „Pochopili ste to 

všetko?“ (Mt 13,51), „Počúvajte a pochopte!“ (15,10). Prvé prikázanie vyžaduje milovať Boha 

„z celého rozumu“ (Mk 12,33) a list Efezanom hovorí, že viera je „porozumenie Kristovmu 

tajomstvu“ (Ef 3,4). Viera je priľnutie k pravde. Viera ako duchovné porozumenie je činnosť, 

čin, ktorý sa rodí v skrytosti srdca (srdce, léb, je v biblickom myslení stredom a centrom, 

najhlbším bytostným ťažiskom človeka – nie sídlom citov, ako to chápeme my dnes – pozn. red.), 

pri samom zdroji bytia.“ (Claude Tresmontant, filozof, 20. st. po Kr., krátené) 

Viera teda vôbec neznamená iba niečo prijať a veriť tomu, lebo to „povedal pán farár“ a 

„je to napísané v Biblii“.  

Viera nielenže znamená prijímať veci preto, že sú overené a spoľahlivé – a pre nás, 

ľudí 21. storočia, navyše podložené tisícročiami trvajúcej skúsenosti – ale hlavne im 

porozumieť a chápať ich, z jednotlivých čiastkových informácií typu „v nedeľu musím 

chodiť do kostola“, „v Bohu sú tri božské osoby, Otec, Syn a Duch Svätý“, či „Verím v 

Jednu Svätú, Katolícku a Apoštolskú Cirkev“ postupne skladať obrovský, podmanivý 

obraz Zmyslu a Podstaty Boha, Vesmíru, Človeka, všetkého.  

Toto je proces, ktorý trvá roky. Aj keď človek vyštuduje šesť rokov teológie a je „nabitý 

vedomosťami“ – vedomosti ešte nie sú pochopenie. Pochopenie prichádza až časom a 

vynaloženým úsilím – a nikdy nie je pri konci, pretože to, čo odhaľujeme, je vo svojej 

podstate nekonečné: „nevyčerpateľné bohatstvo zrozumiteľného obsahu, zmyslu, takže ho 

žiadna kontemplácia nemôže vyčerpať do dna a môže sa ním tešiť večne.“ (Claude 

Tresmontant).  



Cesta Svetla Slovenského skautingu - 233 - Rád Svetla 

PROBLÉM NEROZUMENIA SI S BOHOM 

Prečo to, čo je pre Boha radosťou, je pre nás často a sprvu vždy bremenom a 

povinnosťou? To, čo Boha napĺňa blaženosťou, nás často zaťažuje a pripadá mnohým 

ako bremeno?  

Pretože nemáme Božie postoje, Božie zmýšľanie, Božie chápanie a videnie seba samých, 

ostatných ľudí, celého sveta! Nemáme vieru, ktorá rozumie.  

Je to akoby sme boli v Nemecku a nevedeli ani slovo nemecky. Riešením nie je viac sa usmievať 

a viac sa tváriť, že rozumieme a nedávať najavo, že sa strašne nudíme, lebo ničomu 

nerozumieme a cítime sa tu ako cudzinci, neistí a opustení. Riešením je naučiť sa nemecky! 

Riešením nie je viac sa premáhať a viac sa ovládať a snažiť sa navonok, vo svojom 

konaní, tak nejako „polepšiť“! To by bolo pokrytectvo, možno dobromyseľné, ale 

hlúpe a nikam nevedúce! Tým, že hriech zakryjeme, neprestane v nás byť – ten skutočný 

hriech, ktorý nespočíva v nejakých vonkajších skutkoch, tie sú už len vonkajším 

prejavom hriechu.  

Skutočný hriech spočíva v našom srdci, v našej mysli, ktorá nerozumie Bohu, 

pretože, obrazne povedané, hovorí svetštinou namiesto nebeštiny. Nebeština je rečou 

Cirkvi, rečou Neba, rečou Boha, Blaženej Trojice. Riešením nie je tváriť sa, že 

nemáme problém, lebo veď si „plníme náboženské povinnosti“ a „nikomu nič zlé 

nerobíme“. Riešením je priznať si problém: Áno, nehovorím Božou nebeštinou. 

Nehovorím, nemyslím, necítim jazykom Boha, jazykom Neba, jazykom Cirkvi, jazykom 

jednoty komunity. Neviem ju. Nerozumiem jej. Mám problém. Priznávam si ho. 

Vyznávam ho. A chcem ho riešiť. Chcem sa naučiť nebesky. Chcem nebesky myslieť, 

vidieť, cítiť… a potom tak aj hovoriť a konať! 

Ako na to? 

PEVNÝ ZÁKLAD 

„Boží plán Zjavenia sa uskutočňuje zároveň „činmi a slovami, ktoré sú navzájom vnútorne 

späté“ a navzájom sa objasňujú. Tento plán obsahuje osobitnú „Božiu výchovu [pedagógiu]“: 

Boh sa dáva človeku postupne a po etapách ho pripravuje na prijatie nadprirodzeného Zjavenia, 

ktorým zjavuje seba samého a ktoré vrcholí v osobe a poslaní vteleného Slova, Ježiša Krista.“ 

(KKC 53) 

„Kristus, Boží Syn, ktorý sa stal človekom, je jediné, dokonalé a definitívne Otcovo Slovo. V 

ňom Otec povedal všetko a nebude už iné slovo okrem tohto. Svätý Ján z Kríža to po toľkých 

iných vyslovuje jasne, keď komentuje Hebr 1, 1-2: „Keď nám dal svojho Syna, ktorý je jeho 
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jediné a definitívne Slovo, spolu a naraz nám týmto svojím jediným Slovom povedal všetko a 

nemá už čo povedať. Lebo čo predtým hovoril prorokom po častiach, nám už v ňom povedal 

všetko, keď nám ho dal celého, totiž svojho Syna. Preto keby sa teraz niekto chcel Boha na niečo 

vypytovať alebo žiadať od neho nejaké videnie alebo zjavenie, nielenže by robil nerozumnú vec, 

ale urážal by Boha, neupierajúc svoje oči jedine na Krista alebo hľadajúc inú vec alebo novotu 

mimo neho.““ (KKC 65) 

Kristus sám je teda úplným a dokonalým zjavením Boha – pretože On sám je tým 

Bohom v „podobe človeka“. Každé jedno jeho slovo, gesto, čin – pred dvetisíc rokmi 

rovnako ako teraz, keď koná v Tele svojej Cirkvi a v jej údoch, kresťanoch – je súčasťou 

tohto Božieho sebazjavovania sa. 

Zrkadlom tohto Božieho úplného odhalenia sa v Kristovi je učenie Cirkvi, Bohom 

autorizovaný zdroj informácií: „Kto vás počúva, mňa počúva, a kto vami pohŕda, mnou 

pohŕda“ (Lk 10,16 SSV), či „Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i 

Syna i Ducha Svätého  a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja 

som s vami po všetky dni až do skončenia sveta“ (Mt 28,19-20 SSV).  

Požiadavka Jána Pavla II. na vieru, ktorá „prijíma a hlása pravdu o Kristovi, o Cirkvi a o 

človeku, v poslušnosti voči Učiteľskému úradu, ktorý ju autenticky interpretuje“ nie je výzvou k 

slepému prijímaniu nejakých poučiek, „o ktorých sa nediskutuje“, ale výzvou prijímať to, čo je 

overené, spoľahlivé, Bohom odovzdané cez jeho autorizovaný kanál (ktorého spoľahlivosť je 

ako výsledkami tak Božím konaním potvrdzovaná už tisícročia) – úplne rovnako, ako človek 

prijíma za overené a autentické napríklad to, čo nejaká osobnosť sama o sebe, o svojom živote a 

plánoch vyjavila novinárovi a ten to uverejnil v časopise. Tiež k tomu pristupujeme presne v tej 

istej „poslušnosti“, čiže s postojom: Pozrite, veď on sám o sebe to tak povedal, je to teda 

spoľahlivá informácia z prvej ruky a nie nejaká bulvárna špekulácia. Podobne Cirkev je 

stáročiami overený „komunikačný kanál“, ktorým sa stále uskutočňuje ono sebajzavenie Boha v 

Kristovi Ježišovi – a výsledkom sú spoľahlivé informácie o Bohu, nielen nejaké ľudské 

špekulácie.  

„Učiteľský úrad Cirkvi koná plne v súlade s autoritou, ktorú Cirkev dostala od Krista, keď 

definuje dogmy, to  znamená, keď predkladá kresťanskému ľudu v záväznej forme na  

bezpodmienečný súhlas pravdy viery, ktoré sú obsiahnuté  v Božom zjavení alebo také, ktoré s 

nimi nevyhnutne súvisia.“ (KKC 80) 

„Učiteľský úrad: Označenie pre úlohu Katolíckej cirkvi vysvetľovať vieru, objasňovať ju 

pomocou Ducha Svätého a chrániť ju pred porušením.“ „Apoštoli sa stali svedkami Ježišovho 

zmŕtvychvstania a ručiteľmi jeho pravdivosti. … Na zachovanie svojej služby si vyvolili 

nasledovníkov: biskupov . Nástupcovia apoštolov si dodnes uvedomujú toto splnomocnenie, 

ktoré im udelil Ježiš: vedú, vyučujú a konajú bohoslužbu.“ (Youcat 92) 

„Kresťanská viera nie je však „náboženstvom knihy“. Kresťanstvo je náboženstvom Božieho 

„Slova“, ktoré „nie je napísané a nemé slovo, ale Slovo vtelené a živé“. Aby slová Písma 

nezostali akoby mŕtvou literou, je potrebné, aby nám Ježiš Kristus, večné Slovo živého Boha, 

skrze Ducha Svätého otvoril myseľ, žeby sme porozumeli Písmu.“ (KKC 108) 
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„Viera sa prednostne neodovzdáva prostredníctvom textov. V prvotnej Cirkvi sa hovorilo, že 

Sväté písmo je „zapísané skôr v srdci Cirkvi ako na pergamene". Už učeníci a apoštoli získali 

nový život predovšetkým cez živé spoločenstvo s Ježišom. Do tohto spoločenstva, ktoré po 

Ježišovom zmŕtvychvstaní ďalej pokračovalo novým spôsobom, pozývala mladá Cirkev ďalších 

ľudí.“ (Youcat 12) 

Prvá vec, ktorú musím urobiť, je potom práve zber týchto informácií. 

Oboznamovanie sa už nielen s krátkymi poučkami (aké si niektorí možno ešte pamätáme 

z niektorých príprav na prvé sväté prijímanie), ale s hutnou a tuhou potravou pre našu 

myseľ, ako ju odovzdáva napríklad aj Katechizmus Katolíckej cirkvi, ale aj iné 

dokumenty Cirkvi, či ako ich rozvíjajú a osvetľujú diela teológov ale aj svätcov, 

mystikov,… A potom, z nich ako z východiska, sa vydať na cestu za porozumením 

Kristovi a následne, cez porozumenie, „cez púšť slov a myšlienok“ až k samému Živému 

Nestvorenému Slovu, Bohu Ježišovi Kristovi. 

VIERA AKO TVORIVÝ PROCES? 

V teórii tvorivosti sa rozlišujú štyri fázy tvorivého procesu: Príprava, čiže výskum, zbieranie 

informácií, faktov, materiálu, ľudí… všetkého, čo potrebujeme nielen pre pochopenie, ale aj 

vyriešenie problému. Inkubácia, kedy bez akéhokoľvek tlaku a stresu začíname prenikať do 

nazhromaždených informácií a nechávame, aby sa voľne premiešavali a prenikali do našich 

myšlienkových schém. Môže trvať rádovo minúty, ale aj roky (závisí od problému). Inšpirácia, 

ono známe „Aha!“, kedy z informácií, premiešavaných vo fáze inkubácie, vzíde nápad. A 

nakoniec vyhodnotenie – overenie, či objavené riešenie bude fungovať, alebo nie. Všimni si, že 

presne túto schému používa už aj Tebe známy brainstorming: „premiešavanie“ nápadov 

jednotlivých ľudí, až z nich „udrie blesk“ – čiže nápad, objav. 

Toto je spôsob, akým do veľkej miery rastie viera práve ako porozumenie. S 

nárastom informácií, ich porovnávaním, „miešaním“ v stave neustálej inkubácie, kedy 

neprestajne žijeme to, o čom uvažujeme a uvažujeme o tom, čo žijeme – Boží život a 

napredovanie k Nemu s Kristom a v Kristovi, – znova a znova prichádzajú okamihy 

inšpirácie, kedy veci do seba zapadnú, zrazu začínajú „dávať zmysel“, vytvárajú sa 

medzi nimi logické vzťahy a my sme znova o niečo viac odhalili to nevyčerpateľné a 

dych vyrážajúce mystérium v samej Hĺbke všetkého. 

„Litera je ako plevy, ktorými je obalené zrno, ako hrubá kôrka chleba, ktorá pokrýva jeho mäkkú 

striedku. Musíme si dať tú prácu prepracovať sa ‚literou‘, prejsť ‚vyprahnutou púšťou‘ litery – 

ale ak v nej kopeme do hĺbky, objavíme skrytý, priezračný a čistý prameň [čiže Živého Krista].“ 

(Mario Masini, krátené) 
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SPOLOČENSTVO AKO MIESTO RASTU POROZUMENIA VIERY 

Spoločenstvo Cirkvi – a teda zo samej povahy veci v prvom rade spoločenstvo farnosti, 

obzvlášť zhmotnené v malých bázových spoločenstvách – teda má byť takýmto 

tvorivým miestom, plným vzrušenej nálady, sprevádzajúcej túto fascinujúcu cestu k 

pochopeniu a porozumeniu „základných problémov života, Vesmíru a vôbec“ (Douglas 

Adams, Stopárov sprievodca po Galaxii). Miestom, kde sa stretávajú ľudia – ako kedysi 

v staroveku na fórach filozofi, aby diskutovali medzi sebou, či stredovekí ľudia, namiesto 

na futbal chodiaci na verejné filozofické dišputy, či študenti stredovekých univerzít, 

dišputujúci takto medzi sebou v atmosfére plnej uvažovania, tvorivosti a hladu po 

poznaní – aby pod vedením Ducha, podopretí Kristom v Tele Cirkvi, prenikali do 

hlbiny mystérií (gr. mysterión – niečo, čo nie je na prvý pohľad zjavné, čo na 

pochopenie vyžaduje námahu a úsilie, vnútorný a na prvý pohľad neviditeľný princíp a 

zmysel. V slovenčine toto slovo trochu nešťastne prekladáme ako tajomstvo, čo skôr 

vyvoláva pocit utajovania a skrývania. Lepšie sú na tom naši bratia grécki katolíci, ktorí 

na to majú špeciálny pojem tajina).  

„Klasický protestantizmus chce Bibliu opakovať.  

Pravá katolicita znamená v nej pokračovať.“  

(Claude Tresmontant) 

ÚLOHA: 

 Ako je to s „atmosférou“ hladu po poznaní a porozumení Božích vecí u Teba? V 

Tvojom malom spoločenstve? Vo farnosti? V skautskej družine? Nachádzaš tam 

takéto dychtivé a inšpiratívne prostredie rastu v porozumení viery? 

 Ako je to s využívaním daru Učiteľského úradu Cirkvi? U Teba? V Tvojom 

spoločenstve, družine? 

 Urob si doma zoznam dokumentov II. vatikánskeho koncilu a pápežských 

dokumentov posledných pápežov: Pavol VI., sv. Ján Pavol II., Benedikt XVI., 

František I. Kde ich môžeš nájsť a oboznámiť sa s nimi? Ktorým oblastiam sa 

venujú? Ktoré z týchto dokumentov už poznáš? Ako ich v praxi využívaš – Ty, 

Tvoje spoločenstvo, družina,…? Výsledky odprezentuj svojmu tútorovi! 

 Ako funguje onen proces informácia – inkubácia – inšpirácia – overenie v Tvojom 

vlastnom náboženskom (teologickom) uvažovaní? V Tvojom spoločenstve, 

družine? je možné všade tam vypátrať známky prítomnosti niečoho podobného, 

tvorivej atmosféry poznávania a odhaľovania Božích zámerov a tak? 

 Na aké problémy si narazil? Čo je ich koreňom a príčinou? 

 Ako by bolo možné tieto problémy odstrániť – a odstránenie ktorých z nich je v 

Tvojich silách a možnostiach? 
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 Aký konkrétny záver z dnešnej lekcie prijmeš? Čo presne urobíš?  

 Skonzultuj výsledky svojho uvažovania so svojim tútorom! 

 Uskutočni svoj zámer – a zhodnoť, ako si v ňom uspel! 

 Podnikni kroky na to, aby prinajmenšom v Tvojom vlastnom živote kresťana a v 

Tvojom vlastnom uvažovaní bola čo najviac prítomná táto postupnosť: hlad po 

poznaní – informácia – inkubácia – inšpirácia – overenie. Ako do toho zapadá 

skriptúra, lektúra, lectio divina? Oboznám so svojim zámerom svojho tútora. Po 

dvoch týždňoch spoločne zhodnoťte prvé skúsenosti! 

 

Splnené dňa: ___________, podpis tútora: ________________________________ 

2. Paladinský projekt nad rámec odborky 

Tento projekt nie je súčasťou červeného stupňa odborky KATOLÍK, ale je súčasťou 

purpurového stupňa PALADIN Rádu Svetla. 

 Ako je na tom Tvoja farnosť z pohľadu úsilia o vieru ako o čo najdokonalejšie a 

najhlbšie pochopenie a porozumenie Bohu, Jeho zámerom a zmyslu i cieľu 

človeka, života, Cirkvi, Vesmíru, všetkého?  

o Ako je farnosť k tomuto volaná a motivovaná zo strany kňazov, animátorov, 

katechétov a iných podobných služobníkov vo farnosti? 

o Nakoľko je postupnosť < hlad po poznaní – informácia – inkubácia – 

inšpirácia – overenie > prítomná v bežnom živote kresťanov a spoločenstiev 

v Tvojej farnosti? Javí sa to ako dostačujúce? 

o Ako sa tohto všetkého zúčastňuje Tvoja družina? Tvoj oddiel? 

 Spoločne s tútorom…: 

 Nájdené problémy zanalyzuj, pričom pritom použiješ Ishikawov diagram, 

Paretovo pravidlo, metódu 5Prečo?. 

 S pomocou metódy brainstormingu, diagramu afinity a hľadania najlepšieho 

riešenia nájdi jednu najlepšiu a najnaliehavejšiu vec, ktorú je možné urobiť pre 

nápravu a zlepšenie situácie vo farnosti.  

 Urob SWOT analýzu zámeru a maticu TOWS pre stratégie, ktoré sa Ti núkajú. 

 S pomocou posledných krokov z kapitoly Realizácia odborky Kľúčové 

kompetencie naplánuj a stanov záverečné kroky k tomu, aby sa zámer mohol 

zrealizovať. Je na Tvojej cti a úsudku Tvojho tútora, aby bol tento výsledný plán 

dostatočne náročný a bol výzvou pre Tvoje schopnosti a zručnosti! 

 ZREALIZUJ HO – ako líder a organizátor, alebo aspoň ako aktívny člen 

organizačného tímu, ktorý sa podieľa na príprave a organizácii i uskutočnení 

projektu. 
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 S pomocou rovnakých nástrojov analýzy, akými si projekt začínal, zhodnoť jeho 

úspešnosť. 

 Napíš záverečné zhodnotenie (záverečnú správu) z projektu a predlož ho tímu i 

tútorovi. 

 Aké osobné poučenie si si z uskutočnenia tohto projektu odniesol ty sám? Čomu 

Ťa projekt naučil? 

 

Splnené dňa: ___________, podpis tútora: ________________________________ 

3. rozmer: CIRKEVNÉ COMMÚNIO 

„Svedectvo hlbokého a presvedčeného communia v detinskej závislosti 

na pápežovi, trvalom a viditeľnom princípe jednoty univerzálnej Cirkvi a 

na biskupovi, "viditeľnom princípe a základe jednoty" v čiastkovej Cirkvi 

ako aj vo vzájomnom "oceňovaní všetkých foriem apoštolátu v Cirkvi." 

Spoločenstvo s pápežom a s biskupom sa musí vyjadrovať v úprimnej 

ochote prijímať ich učiteľský úrad a ich pastoračné smernice. 

Spoločenstvo s Cirkvou si vyžaduje uznanie legitímneho pluralizmu 

laických zoskupení a súčasne ochotu k spolupráci so všetkými.“  

(Christifideles laici 30, 1984, krátené) 

Commúnio – čo je to? 

Nič iné, než Boží Trojičný život žitý medzi ľuďmi. Ale aby sme boli konkrétnejší…  

 

Kým pôjdeš ďalej: 

 … pripomeň si a zopakuj lekciu 6. úlohu zeleného stupňa odborky KATOLÍK: 
Prostriedok a zväzok cirkevného spoločenstva.  

Alebo v dvoch definíciách psychológov: 

„Je to stav bytia, hlbokej jednoty s druhými, stav otvorenosti, v ktorom osoby rezonujú navzájom 

napriek ich rozdielnostiam.“ (Francis Varela) 

„Ako dôsledok mnohí členovia skupiny budujúcej komunitu prežívajú pocit svojej jedinečnosti a 

hlbokej spoločnej jednoty, ktorý veľmi zriedkavo alebo vôbec necítili v iných skupinách. … 
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Komunita je spôsob ako byť spolu, zachovajúc si individuálnu autenticitu aj interpersonálnu 

harmóniu tak, aby ľudia boli schopní využívať kolektívnu energiu mnohonásobne väčšiu ako je 

jednoduchý súčet ich individuálnych energií.” (M. Scott Peck) 

S prihliadnutím k výskumu M. Scotta Pecka môžeme opísať zhruba nasledovné znaky, 

ktorými sa navonok tento stav commúnia, resp. komunity, ako ho nazývajú 

psychológovia: 

 Jemný pokoj, ticho, počúvanie, hlboký mier – žiadne zápasenie, porovnávanie, 

súperenie, nedôvera, konflikty medzi členmi skupiny nie sú. 

 Prijímanie druhých takých, akí sú – bez túžby či potreby násilne meniť 

druhého, prispôsobovať ho svojim predstavám a tak nad ním uplatňovať svoju 

moc či zvýrazňovať seba, svoje postoje, „svoju pravdu“ a pod. 

 Láska – našich známych 5 krokov lásky, ktoré charakterizujú vzťah medzi 

členmi skupiny 

 Jednota v odlišnostiach, ktoré nerozdeľujú, ale obohacujú (už poznáš z časti o 

synergii z Cechu Svetla) 

 Konsenzus v diskusii – cieľom už nie je presadenie seba, ale dobro a pravda 

(poznáš z vlastností lídra 5. úrovne) 

 Neautoritatívnosť – nikto netúži byť „šéfom“, ani „vedúcim“... akákoľvek 

autorita je už len a jedine službou, v pokore a v trpezlivosti 

 Zábavnosť, nadhľad, radostnosť aj v samých „konfliktoch“, ktoré už nie sú 

bojom a zápasom, ako to bežne býva, ale radostným a vzrušujúcim hľadaním 

Kristovej vôle, bez túžby presadzovať akokoľvek seba. 

Kým ale k tomuto stavu prejdeme, čaká nás kus cesty, ktorou musíme prejsť a bez ktorej 

žiadna komunita nikdy vzniknúť nemôže. Tieto etapy popísal práve M. Scott Peck, 

spoluzakladateľ Foundation for Community Encouragement. Na základe jeho zistení a s 

využitím jeho schémy môžeme teraz vytýčiť cestu ku komunite aj v prostredí Cirkvi – 

farnosti, či skautingu. 

Ako sa rodí komunita? 

1. ETAPA: PSEUDOKOMUNITA 

Predstavte si teraz, že sa naozaj rozhodneme začať učiť žiť Trojičný spôsob života. 

Vytvoríme si malé stretko, ako o tom hovorí Ján Pavol II. A budeme sa nielen stretať, 

aby sme niečo urobili, ale začneme sa naozaj úprimne učiť spoločne žiť, zdieľať… Čo sa 

stane? 
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Veľmi rýchlo zistíme, že sme v mnohom – vlastne takmer vo všetkom – veľmi odlišní. Máme 

odlišné zvyky, názory, postoje, spôsob hovorenia, konania, správania sa, jednania. Mnohé z toho 

nám lezie na nervy, mnohé nám pripadá divné. Ale sprvu sa snažíme cez to nejako preniesť. 

Zahryzneme si do jazyka. Pomlčíme. Premôžeme sa. Prispôsobíme sa. Veď čo by sme neurobili 

pre bratov a sestry, že? Nechceme sa hádať – v dobrej komunite predsa vládne láska, obetavosť a 

porozumenie, nie konflikty! My ich teda určite vyvolávať nebudeme!  

Hráme pritom jeden pred druhým divadlo. Zďaleka neodhaľujeme svoje vnútro – už vôbec nie 

veci, za ktoré sa hanbíme, ktoré nás škrú… Naopak, snažíme sa pred inými vyzerať dobre, tak 

„duchovne“, „na úrovni“. Keď máme niečo povedať – jedno, či modlitbu, zdieľanie nejakej 

skúsenosti, alebo sa zapojiť do diskusie o zmysle úryvku Písma – snažíme sa vyberať také veci 

na zdieľanie a hovoriť veci tak, premyslieť si ich vopred tak, aby sme pôsobili dobre a nie ako 

nejakí tĺci. 

Toto je pseudokomunita – v preklade „hranie sa na komunitu“, čiže na opravdivú 

Trojičnú jednotu Cirkvi. Jej podstatou je neúprimnosť, snaha vyhýbať sa konfliktom a 

nezhodám, snaha hrať divadlo a vzájomne sa presviedčať o tom, ako sa máme radi, akí 

sme rovnakí, ako sa k sebe hodíme a ako nám je dobre… 

 

ZNAKY PSEUDOKOMUNITY: 

PSEUDO – čiže „akoby“ – pretože jednotu a porozumenie vytvárame ponajviac 

navonok, v správaní a chovaní sa, ale nepramenia ešte naozaj vo vnútri. 

VYHÝBANIE SA KONFLIKTOM – lebo veď ľudia, ktorí sa majú radi, sa 

nehádajú, ale žije v harmónii a jednote, že? Navyše, konfliktom by sme 

riskovali rozchod a zánik vzťahu a to nechceme! 

POPIERANIE ODLIŠNOSTÍ – tvárime sa, že obaja sme rovnakí, máme 

rovnaké názory (aspoň v tom, čo by mohlo vyvolať nechcený konflikt), rovnaké 

hodnoty a postoje – a ak máme výhrady, preglgneme ich a necháme si ich pre 

seba. Nebudeme riskovať, že by nejaké rozdielnosti ohrozili náš vzťah! 

OCHOTA PREMÔCŤ SA a „prehliadať“ veci, ktoré nám u druhého lezú na 

nervy: veď sa hádam nebudeme hádať, my mu to prepáčime, podriadime sa, 

vydržíme to,… náš vzťah nám za to stojí! 

POVRCHNOSŤ – hovoríme radšej viac o veciach, než o sebe: o politike, o 

počasí , o tom, čo budeme robiť, kam pôjdeme, čo podnikneme,,… 

PRETVÁRKA – skrývame svoje pravé ja, hlavne slabosti, nedostatky, 

hanbu,… pretože si neveríme natoľko, aby sme sa nebáli, že to ten druhý proti 

nám zneužije: ohováranie, posmech,… Preto radšej nič neohrozíme a snažíme 

sa pred druhými vyzerať čo najlepšie. 

NUDNOSŤ – aj keď to sprvu môže vyzerať zaujímavo, to, čo nás vzrušuje, sú 

naše očakávania – nie to, čím pseudokomunita už je. Pseudokomunita vo svojej 

podstate má všetky známky zle hraného divadla. Vrátane nudnosti, ktorá skôr či 

neskôr vypláva na povrch. 
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P.S.: Stav pseudokomunity je charakteristický práve pre obdobie „romantickej lásky“ – 

čiže citovej zamilovanosti medzi chlapcom a dievčaťom: obaja hrajú divadlo a sú 

ochotní dosť podstúpiť a dosť obetovať, pretože túžia k sebe pripútať toho druhého – a 

dúfajú, že všetky tieto obety a námahy im vrchovato vynahradí naplnenie a „šťastie až do 

smrti“ vo vzťahu s práve nájdenou „pravou láskou“! 

2. ETAPA: CHAOS 

Časom nadšenie opadne. Začne nás to nudiť. Veci, ktoré nám liezli na nervy, nám na 

nervy lezú stále viac.  

Tu možno väčšina podobných stretiek skončí: ľudia sa pomaly vytratia a pomaly 

prestanú na stretká chodiť. Tu im to nevyjde, tam nemajú čas – ale v skutočnosti nemajú 

chuť. Tá námaha, ktorú s tým divadlom dávajú im už za nudný výsledok nestojí… 

Časť možno ostane. Tí, ktorí sa rozhodli pevne a vedia, že toto je jediná cesta k spáse. 

Nie nadarmo M. Scott Peck hovorí, že vernosť komunite, onen záväzok typu „Alebo sa k 

tej komunite dopracujeme, alebo pritom zomrieme, ale nevzdáme to, ani sa nerozídeme!“ 

je pre úspech komunity kľúčový. Uprostred agónie a konfliktov chaosu je až príliš ľahké 

to vzdať… 

Aj to je dôvod, prečo manželstvo – ktoré tiež ašpiruje na to byť manželskou komunitou je 

záväzné. Ak sa tento záväzok odstráni, ukáže sa, že polovica manželstiev to vzdá a rozvedie sa. 

Niektorí to skúsia znova a odznova – ale pretože im chýba práve vernosť, odhodlanie a 

schopnosť podstúpiť aj bolesť a obetu, nikdy sa ku skutočnej láske a komunite nedopracujú…  

Ale tí, ktorí sa rozhodli nevzdať to, sa pýtajú: Čo s tým? Ako to vyriešiť? Pretože 

konflikty, nezhody, hádky sa množia, ľudia medzi sebou zápasia, presviedčajú každý 

každého o svojej pravde. Tomuto zápasu a boju, ktorý skupinu zákonite zachváti, hovorí 

M. Scott Peck pojmom chaos. 

 

ZNAKY CHAOSU: 

ODLIŠNOSTI UŽ NEMOŽNO POPIERAŤ – vyplávali na povrch, pretože už 

nie je záujem, ochota, ani sila ďalej sa tváriť, že ich niet – hlavne preto, že nám 

riadne lezú na nervy a miera našej obetavosti a trpezlivosti vypršala! 

SNAHA POTLAČIŤ ODLIŠNOSTI – tým, že sa skupina stane uniformnou, 

bez odlišností, všetci príjmu rovnaké názory, myslenie, postoje, zvyky, 

správanie sa,… 

SNAHA PRESADIŤ SEBA – každý je úprimne presvedčený, že jeho názory a 

postoje sú tie správne a tí ostatní by to mali uznať a prijať ich. Vyhovuje to 

našej prirodzenej túžbe po POHODLÍ a ISTOTE (je ľahšie, keď sa zmenia iní a 

nie ja) aj našej túžbe po UZNANÍ a DÔLEŽITOSTI (my sme tí múdri a ostatní 
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prijímajú naše predstavy a poslúchajú nás, nie sme my tí hlúpi a nesprávni). 

Súčasne je to snaha vyhnúť sa utrpeniu z toho, keď iní trpia, alebo utrpenia z 

toho, keď nám lezú na nervy – a to tým pre nás najlacnejším spôsobom: my ťa 

napomenieme, ty sa zmeníš a všetko bude v pohode…  

KONFLIKT – pretože ostatní sa usilujú o to isté: bránia sa zmene a usilujú sa 

namiesto seba zmeniť iných, vrátane nás. 

UTRPENIE – konflikty nikam nevedú, sú hlučné, únavné, plné bolesti, sme z 

nich znechutení 

STRACH ZO ZLYHANIA to korunuje a ešte umocňuje konflikt: snaha „vziať 

do rúk opraty“, lebo inak sa skupina rozpadne a to bude hanba, zlyhanie,… 

Musíme to nejako zachrániť… atď. 

Existuje niekoľko pokušení, niekoľko slepých uličiek, ktoré nikam nevedú, ale niektorí 

ľudia im podľahnú: 

 ROZÍDENIE SA – s predstavou, že alebo to nemá zmysel, raz som to skúsil a 

stačilo mi, bolo to sprvu, isto, pekné, ale potom sa to pokazilo, radšej sa pomodlím 

sám, doma, je mi to viac platné, ako niekam chodiť… Alebo sme dospeli k názoru, 

že to nebola tá pravá skupina pre nás, neboli tam tí správni ľudia, inde a s inými by 

sa nám to mohlo podariť. Niekedy to naozaj môže byť pravda. Ale inokedy je to 

len únikový manéver, ktorým unikáme pred utrpením chaosu – podobne, ako 

manželia, ktorí sa rozvádzajú a myslia si, že s iným im to pôjde inak a lepšie. V 

skutočnosti ale príčiny chaosu sú v nás – a kam pôjdeme, tam si ich vezmeme so 

sebou. 

 POKUS O NÁVRAT DO PSEUDOKOMUNITY – pokusy typu „Sústreďme sa na 

to, čo nás spája“, „Pozrite, ako pekne nám to doteraz fungovalo, nemôžeme v tom 

pokračovať ďalej?“ a podobne. Ale to už nejde a Ty už isto chápeš prečo: sily, 

ktoré pseudokomunitu držali nažive, sú už totiž vyčerpané a nie je možné ich 

oživiť, nie v skupine, ktorá prišla až sem. 

 TYRANIA – niekto ovládne skupinu, stane sa „guruom“, šéfom, autoritou a začne 

ostatných riadiť. Výsledkom je, že navonok možno skupina vyzerá funkčne, ale nie 

je to jednota komunity. Nie je to to commúnio, o ktorom pápež hovorí. 

 ZORGANIZOVANIE SA – aby sme porozumeli:  

- Organizačná štruktúra nie je zlá. Sama Cirkev má svoju hierarchickú organizačnú 

štruktúru, ktorá jej dáva tvar, bez nej by bola len nefunkčným nahromadením 

čohosi – asi ako črepy, keď stratia tvar krčaha. Podobne malá komunita, malé 

spoločenstvo pokojne môže mať svoju štruktúru a pravidlá, ktoré mu dávajú tvar a 

zmysel a uľahčujú jeho bežný život (je to presne analógia direktívneho vedenia 

tímu pri krátkodobých cieľoch, aj keď sám tím už je konsenzuálnou komunitou, 

ako už poznáš z odborky KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE). To je dôvod, prečo aj 
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skutočné kláštorné komunity majú svoju „rehoľu“, čiže spísaný štatút rehoľných 

pravidiel pre bežný život.  

- Zlé je, ak organizácia nahradí vzťahy komunity. Ak si dáme pravidlá typu „o 

tomto sa nehovorí“, „toto nerobíme“, „toto sem nepatrí“ – a pomocou takýchto 

pravidiel sa snažíme chaosu vyhnúť namiesto toho, aby sme ho vyriešili. 

Výsledkom je tím, ale nie komunita; zorganizovaná a možno aj výkonná skupina, 

ale nie communio Cirkvi. 

P.S.: Stav chaosu je charakteristický práve pre obdobie skončenia „romantickej lásky“ 

medzi zamilovanými manželmi: silné city opadli, už k sebe po tejto stránke v podstate 

„nič necítia“, ako sa to zvykne hovoriť. obaja náhle zistili, že ten druhý nie je mýtickou 

„pravou láskou“, ale obyčajným človekom z mäsa a kostí, plným nedostatkov, chýb,... 

ktoré dovtedy buď pre ošiaľ zamilovanosti nevideli, alebo prehliadali a popierali... 

ohlasuje sa sklamanie z toho, že scenár  „a žili šťastne až do smrti“ sa stráca v 

nenávratne a strieda ho tvrdá, šedivá a otravná realita...  

3. ETAPA: PRÁZDNOTA, ČIŽE VYRIEŠENIE CHAOSU 

Riešením je viera ako porozumenie, presne, ako sme o nej hovorili v predchádzajúcej 

kapitole. V okamihu, keď všetci budeme takto myslieť, hovoriť, konať nebesky a 

nebeština sa stane našim rodným jazykom, prirodzeným a samozrejmým, pretože 

budeme mať Božie postoje, Božie zmýšľanie, Božie túžby – tak v tej chvíli pominie 

chaos v našom spoločenstve – a my sa staneme autentickou, skutočnou komunitou. 

Chaos môže mať niekoľko príčin: 

 ROZDIELNOSŤ CIEĽA – U kresťanov by niečo podobné nemalo byť, pretože čo 

do cieľa by sme mali byť všetci úplne zajedno: Zbožštenie. Sme tu preto, aby sme 

sa zbožštili, milovanému Bohu na slávu a nám na osoh, ktorý presahuje všetky 

ostatné osohy a dobrá, aké len jestvujú. Odkedy ale jestvuje na svete cukríkové 

kresťanstvo (ak treba, pripomeň si ho z kapitoly Koniec „cukríkového kresťanstva“  

a zákony zbožštenia sa etapy RYTIERA Rádu Svetla!), je bežné, že práve v tomto 

jestvuje aj medzi formálne katolíkmi vo farnosti aj na stretkách odlišnosť. 

 ROZDIELNOSŤ CESTY – Od cieľa sa odvíja cesta k cieľu. Ak túžiš po zbožštení 

sa, túžiš po spoločenstve, v ktorom by si sa mohol spolu s ostatnými učiť od Krista 

Jeho životu dokonalosti, zdieľanej v dokonalej jednote komunity lásky a stať sa tak 

svätým, bez ohľadu na cenu, obetu, námahu a pod. Očakávaš, že Tvoje 

spoločenstvo bude nabudenou skupinou ľudí, ktorí vynaložia všetky sily na to, aby 

sa naučili spolu žiť Trojičnú jednotu svojich životov, commúnio podľa vzoru Boha. 

Ale cukríkový kresťan vedľa Teba na to pozerá ako na zbytočnosť. On sa len 
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nechce po smrti dostať do Pekla – a na to, aby sa „dostal do Neba“ mu stačí 

modliť sa, veriť v Pána Boha, nerobiť nijaké zlé veci a chodiť do kostola. Na 

stretko chodí, aby si tu trochu oddýchol, trochu pookrial odreagoval sa, stretol sa 

s inými kresťanmi a príjemne strávil večer – a potom išiel domov a tam si žil svoj 

život. Výsledkom je, že na seba tvrdo narazíte – a predstavy toho jedného budú 

tomu druhému pripadať ako šialenstvo, ako bláznovstvo – čo je logické. Úplne 

rovnako by hokejistovi pripadal nápad vyhrať zápas pomocou zostavy kata 

karatistu, ktorému by zase pripadalo šialené cvičiť svoje kata s hokejkou a v 

hokejovom „brnení“ a na korčuliach na ľade.  

 ROZDIELNOSŤ HODNÔT – Cieľ a cesta definujú hodnoty, ktoré ctíme. Pre 

Teba to bude dokonalosť, svätosť, láska, zdieľanie a jednota – a ochota tvrdej 

práce a obety na ceste za týmto cieľom, pre cukríkového kresťana to ale budú 

hodnoty príjemného a „Bohom požehnaného“ pozemského života, v ktorom sa mi 

darí a mám sa dobre a aj spoločenstvo je len miestom, kam chodím o tieto veci 

prosiť a nejako tak získať toto pozemské „požehnanie“.  

 ROZDIELNOSŤ „ETIKETY“ – čiže spôsobu hovorenia, správania sa, konania, 

návykov,… všetkých tých vecí, ktoré, na rozdiel od predchádzajúcich troch bodov, 

už nepatria k podstate, ale k obalu, sú vonkajšie a sami osebe nie podstatné. 

Ohľadom podstatných vecí radí Stephen Covey nasledovné: Alebo VÝHRA-VÝHRA, 

alebo žiadna dohoda! Tejto téme sme sa venovali v CECHU SVETLA, v 10. úlohe: 

vzťahy a umenie výhry pre každého – a konkrétne v podkapitole v praxi máme iba dve 

rozumné voľby. 

Ako už tiež vieme zo zeleného stupňa tejto odborky, z časti Prostriedok a zväzok 

cirkevného spoločenstva, reálne dokážeme tu, na zemi, tvoriť jednotu komunity len zo 

zhruba 12 ľuďmi. Istú mieru jednoty budeme, isteže, žiť s celou farnosťou a so 

všetkými kresťanmi – ale tú úplne intenzívnu dokážeme žiť len s pár ľuďmi, s onými 

dvanástimi. Nie je to obmedzenie, ako by sa na prvý pohľad zdalo. Je to v skutočnosti 

veľký dar od Boha: 

Ježiš nás pozýva, aby sme boli s Ním úplne jedno. Preto sa stal všetkým tým, čím sme my, aby 

sme sa my mohli stať všetkým tým, čím je On. Nielen nejako všeobecne, ale veľmi konkrétne: 

prežil životy, podľa odhadov vedcov, dodnes asi 108 000 000 000 ľudí. A teda aj bolesť a 

utrpenie 108 000 000 000 ľudí. V tom je podstata Jeho obety – a to, že ju podstúpil až úplne do 

konca, je aj podstata Jeho víťazstva. Teraz si predstavme, že sme prijali toto pozvanie a úplne 

sme sa s Kristom zjednotili. Matematika hovorí, že ak A=C a súčasne B=C, potom platí, že aj 

A=B. Buďme veľkí pesimisti a predpokladajme, že sa spasí iba 10% ľudí. Čiže niečo cez 10 

miliárd ľudí. Ak sú títo ľudia jedno s Kristom – a teda On v tejto jednote prežil všetok ich život a 

aj všetko ich utrpenie –  a ak aj my sme (budeme) jedno s Kristom – potom nutne aj my musíme 

byť jedno s tými desiatimi miliardami! Ako hovorí Písmo: „Už niet Žida ani Gréka, niet otroka 

ani slobodného, niet muža a ženy, lebo vy všetci ste jeden v Kristovi Ježišovi“ (Gal 3,28 SSV). 
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Neznamená to ale potom, že prežijeme prinajmenšom podobné peklo, ako Kristus, keď 

navzájom budeme znášať bolesť a utrpenie a zúfalstvo a hriech desiatich miliárd ľudí, ktoré žili 

títo ľudia ešte predtým, než sa stali svätými? Veď aj Písmo hovorí: „Ak teda trpí jeden úd, trpia 

spolu s ním všetky údy“ (1 Kor 12,26 SSV). Nie je to ale desivá predstava? A nezatieňuje 

predstavu Neba ako naopak veľkej Božej blaženosti? V skutočnosti nám ale nič podobné 

nehrozí. Boh nám to neskutočne uľahčil tým, že nás stvoril v tomto svete a v tomto čase veľmi 

obmedzených. Psychológovia nás poučia, že naše maximum v zdieľaní života toho druhého je 

práve ono malé spoločenstvo, tých dvanásť ľudí, v ktorom zdieľame svoje životy a navzájom sa 

prijímame v radosti aj v bolesti: „Ak teda trpí jeden úd, trpia spolu s ním všetky údy, a ak 

vychvaľujú jeden úd, radujú sa s ním všetky údy.  Vy ste Kristovo telo a jednotlivo ste údy“ (1 

Kor 12,26-27 SSV). Čo je to 12 ľudí v porovnaní so 108 miliardami? Nič! To najmenšie a 

najkrajnejšie minimum! Niet divu, že to Pavol nazýva „ľahkými súženiami“ (porov. 2Kor 4,17), 

ktoré „nie sú hodné porovnávania s budúcou slávou, ktorá sa na nás má zjaviť“ (Rim 8,18 SSV). 

Ba dobrý Boh nám to uľahčil ešte viac, keď aj samo zdieľanie obmedzil len na vzájomné 

znášanie chýb a nedostatkov navonok a na empatiu – súcit, ale nie priame  prežívanie bolesti a 

utrpenia druhého tak, akoby sme vskutku boli ním a v ňom – tak, ako ho pretrpel Ježiš! Aj v 

tomto zmysle môžeme chápať slová Pavla: „na vlastnom tele dopĺňam to, čo chýba Kristovmu 

utrpeniu pre jeho telo, ktorým je Cirkev“ (Kol 1,24 SSV) – pretože aby sme boli Cirkvou a teda 

Kristovým Telom, Kristom, musel sa najprv Kristus stať všetkým tým, čím sme my a niesť 

všetok hriech a bolesť sveta – ale potom je rad na nás, aby sme vzali na seba to nepatrné utrpenie 

jednoty v malom spoločenstve a tak Cirkev aj naozaj priviedli k životu – a v nej k Životu 

pristúpili aj my samotní! No a potom, vo Večnosti, keď sa už spojíme aj s tými zvyšnými 

desiatimi miliardami spasených (alebo aj viac, alebo možno aj menej, Pán to vie), budú už ich 

bolesť a utrpenie uzdravené. Budú tam, ale uzdravené, rovnako ako nám to Pán ukázal na svojich 

ranách po ukrižovaní, keď vstal z mŕtvych: nestratili sa, boli stále tam, ale už nie ako zdroj 

bolesti, ale oslávené. Takže aj v Nebi majú všetci spasení účasť na každom jednom, sú navzájom 

jedno, ale svoju bolesť a utrpenie, teraz už v Kristovi uzdravené, zdieľajú a prežívajú podobne, 

ako keď vojnoví veteráni sa po rokoch stretnú a spomínajú na všetko to, čo prežili v zákopoch a 

na bojisku – ale už v tom nie je strach, bolesť a agónia, ktorú vtedy prežívali, vystriedala ich 

radosť z prežitia, hrdosť z toho, že bojovali a zvíťazili. Na zemi tak na nás Pán ponechal len to 

nevyhnutné, to malé minimum „utrpenia, ktoré chýba Cirkvi“, nevyhnutné na to, aby sme v sebe 

s jeho pomocou mohli v malej komunite vybudovať a natrénovať si Boží Trojičný spôsob života. 

Preto tu, na zemi, je namieste dôkladne zvoliť, kto bude túto „dvanástku“ tvoriť a s 

kým budeme tento tréning absolvovať. 

 Ak sa nezhodneme v cieli, za ktorým ideme – potom naša jednota komunity 

nikdy nemôže nastať, pretože nemôžeme pozerať tým istým smerom (Exupéry), 

nemôžeme kráčať tou istou cestou. Na toto naráža apoštol Pavol, keď hovorí: 

„Neťahajte jarmo s neveriacimi! Veď akú účasť má spravodlivosť na neprávosti?! 

Alebo čo má spoločné svetlo s tmou?!  Aká zhoda je medzi Kristom a Beliarom?! 

Aký podiel má veriaci s neveriacim?!  A ako súvisí Boží chrám s modlami?! A vy 

ste chrám živého Boha“ (2 Kor 6,14-16 SSV). A inde Ježiš: „Myslíte si, že som 

prišiel darovať pokoj zemi? Nie, hovorím vám, ale rozdelenie.  Lebo odteraz sa päť 

ľudí v jednom dome rozdelí: traja proti dvom a dvaja proti trom.  Rozdelia sa otec 
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proti synovi a syn proti otcovi, matka proti dcére a dcéra proti matke, svokra proti 

neveste a nevesta proti svokre“ (Lk 12,51-53 SSV). Obaja poukazujú na to, že 

komunita nie je možná vždy a medzi všetkými ľuďmi. V zásadných a podstatných 

otázkach musí jestvovať zhoda, inak komunita nie je možná. 

Komunitu preto nikdy nemôže utvoriť napríklad vegán s ľudožrútom. Obaja vyznávajú úplne 

odlišné hodnoty, ktoré im znemožňujú spoločný život v komunite. Teraz si možno povieš: Ale 

prečo by sa nemohli tolerovať a rešpektovať? Ľudožrút bude jesť okoloidúcich turistov i zvieratá 

a vegán to bude rešpektovať – a zase vegán bude jesť kalerábik a mrkvičku a ľudožrút to bude 

rešpektovať a bude rešpektovať aj samotného vegána a nezje ho. Áno, je to možné – ale len 

vtedy, ak obaja odsunú vegánstvo aj ľudožrútstvo do pozície „nepodstatného“ a za „podstatné“ 

uznajú ako svoj životný cieľ vzájomné rešpektovanie sa bez ohľadu na dobro, zlo, spravodlivosť, 

nespravodlivosť,… Takže zase ich jednota je založená na niečom, v tomto prípade na 

ľahostajnosti k otázka dobra, zla, správnosti, či na ľahostajnosti k životom turistov, ktorí sú 

konzumovaní. Aj keď v tom prípade by obaja rýchlo prišli k tomu, že tento postoj už v samej 

podstate veci jednotu komunitu vylučuje… Viete si totiž predstaviť, ako vegán svojim životom a 

konaním inšpiruje ľudožrúta k loveniu a jedeniu turistov? Dodáva mu k tomu odvahu? 

Povzbudzuje ho k tomu? Vyzýva: Poď ulovíme a zožerieme nejakého? A nakoniec sa teší z jeho 

úspechu a zdieľa s ním radosť zo zabitia a zjedenia turistu? A pritom stále je presvedčeným 

vegánom a plne sa stotožňuje s príslušnou filozofiou v pozadí? A naopak, od ľudožrúta k 

vegánovi? 

Podobne aj v prípade cukríkového kresťana: ja nemôžem tvoriť podobnú jednotu s ním, pretože 

všetko to, k čomu ho ja inšpirujem a povzbudzujem on (zatiaľ) odmieta. A zase on nijako 

nedokáže inšpirovať, povzbudzovať mňa, žiť to, čo ja ani zdieľať to, čo prežívam a čo 

dosahujem. V tom prípade sa alebo jeden z nás prispôsobí, alebo jediným riešením ostane (aspoň 

dočasné) rozídenie sa. neznamená to, že minimálne odo mňa k nemu tam nebude postoj lásky a 

záujmu ako aj istý stupeň jednoty v rámci rodiny farnosti. Len to nebude jednota tak intenzívna, 

ako s tými dvanástimi v mojom malom spoločenstve – a ktorých si práve kvôli tejto jednote 

vyberiem tak, aby sme k sebe dokonale ladili čo do cieľa, ktorým je zbožštenie a najlepšie aj čo 

do spôsobu jeho dosahovania – porov. nasl. 

 Dôležitá je aj zhoda ohľadom cesty a z nej plynúcich hodnôt. Salezián s 

kartuziánom si budú (dúfajme) rozumieť ohľadom cieľa, ktorý majú spoločný. Ich 

cesty sú ale úplne odlišné. Obe fungujú, kartuzián sa pre svoje zbožštenie nemusí 

stať saleziánom, ani salezián kartuziánom. Ale sú príliš odlišné na to, aby bolo 

praktické tvoriť vzájomnú komunitu. Bude pre oboch výhodnejšie, ak si kartuzián 

svojich „dvanásť“ vyberie spomedzi kartuziánov – a salezián spomedzi saleziánov. 

Podobne aj Ty zrejme považuješ za prirodzenejšie tvoriť takéto intenzívne vzťahy 

malej komunity napríklad s inými katolíckymi skautmi, než napríklad síce s 

farníkmi, katolíkmi, ale ľuďmi, pre ktorých spôsob uskutočňovania ich cesty k 

Bohu, ich spiritualita, je úplne odlišná. 
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Ak by zhoda ohľadom spirituality neexistovala, nebola by to žiadna katastrofa. Ak 

je cieľ spoločný a ak obe cesty k cieľu vedú, je všetko v poriadku. Len to bude 

znamenať, že jedna zo strán sa bude musieť stotožniť so spiritualitou toho druhého, 

či skupiny, ku ktorej sa pridáva, aby mohli ísť spolu – tak, ako by sa salezián v 

Grande Chartreuse musel prispôsobiť kartuziánskej ceste k zbožšteniu sa, ak by 

tam chcel žiť v jej komunite. Ak takáto zmena nerobí problém a cesta, ktorú 

prijímame vyhovuje, nie je to žiaden problém. 

 A čo rozdielnosti „etikety“? To sú presne tie obohacujúce odlišnosti, ktoré 

stoja v pozadí synergie v tíme a v pozadí vzájomného obohacovania sa v 

komunite. V okamihu, keď v predchádzajúcom vládne zhoda, stávajú sa všetky 

ostatné odlišnosti už nie prekážkou, ale obohatením. 

Čo teda musíme v praxi v etape prázdnoty urobiť? 

Scott Peck hovorí o odstránení bariér komunity a niektoré z nich vymenúva. 

 

ÚLOHY ETAPY PRÁZDNOTY: 

Vedome odstrániť BARIÉRY hriechu, čiže sebectva, pýchy, lakomstva, 

strachu,… a to najmä: 

VYDANOSŤ KRISTOVI – túžime po zbožštení sa, ktoré sa uskutočňuje 

úplnou vydanosťou, úplným darovaním sa Kristovi v láske. V tomto sme už 

úplne a dokonale zajedno, k tomu smerujeme a tomu sa učíme. Ak by sme sa v 

tomo nezhodli – v úplne zásadnom cieli a dôvode, pre ktorý komunitu tvoríme – 

nemá zmysel ďalej pokračovať. 

OCHOTA KOMUNIKOVAŤ – veľmi úprimne vo všetkom hľadať už nie seba, 

ale Krista. Najprv počúvať, až potom byť vypočutý. Najprv pochopiť, až potom 

byť pochopený. Aj to už poznáš z Cechu Svetla. A nakoniec vo všetkom 

úprimne hľadať zhodu, konsenzus, ktorým nie som ani ja, ani Ty, ale Kristus. 

OCHOTA BYŤ OSOBNÝM – doteraz sme často skrývali sami seba za slová 

„jednému to príde ťažko…“, „človek sa natrápi, kým sa to naučí…“ a podobne. 

Ochota začať hovoriť osobne „JA si myslím… JA sa bojím… MNE prekáža…“ 

je prvý krok k otvoreniu sa skutočným osobným vzťahom, ako aj k prijatiu 

zodpovednosti za to, čo robím, ako veci cítim a pod. Bez tohto postoja nie je 

vzťah komunity možný… 

KONIEC PRESVEDČENIA O SVOJEJ PRAVDE – ak sledujeme cieľ, ktorým 

je naše zbožštenie sa v Kristovi, je nám jasné, že to, čo hľadáme, je Kristus. Nie 

moje, ani Tvoje názory, ale postoje a zmýšľanie Kristovo, život Kristov.  

OCHOTA ZOMIERAŤ SEBE – sme uzrozumení s tým, že naša cesta 

zbožštenia, na ktorú sme sa vydali, od nás vyžaduje zmenu myslenia a 

zanechanie svojich názorov a postojov v prospech Kristových (porov. kapitolu 

Rytiera Rádu Svetla kapitolu Koniec „cukríkového kresťanstva“  a zákony 

zbožštenia sa. Skupina, s ktorou smerujeme ku komunite, je našou školou a 

nástrojom tohto zomierania starým postojom, pýche i sebectvu. 
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KONIEC POTREBY MENIŤ INÝCH – po prvé už vieme, že nemôžeme iného 

zmeniť, len mu k zmene napomôcť onými piatimi krokmi lásky. Takisto vieme, 

že pre našu schopnosť žiť komunitu je zmeniť seba podľa Krista, nie iných. Ak 

sme my sami svätí a podľa Krista, dokážeme žiť komunitu aj s ľuďmi 

nedokonalými a plnými chýb (akými sme aj my) a nemáme s tým problém. Ak 

tu nejaký problém je, potom je to pokušenie LENIVOSTI a pokušenie PÝCHY 

– a potom o to väčší dôvod namiesto seba využiť nástroje askézy z cesty Rytiera 

Rádu Svetla, aby sme sa ich zbavili a oslobodili sa od týchto pút! 

ODPUSTENIE – v Písme sa označuje slovom afiémi, prepustiť niekoho na 

slobodu – z pút a povrazov našich súdov, našich nárokov, očakávaní: „mal by 

sa správať tak a tak…  toto by nemal robiť…“. Namiesto toho prijať druhého 

takého aký je, milovať ho takého aký je, odhaľovať dobro v ňom a nechať sa 

ním inšpirovať – a súčasne byť inšpiráciou a povzbudením k tomu, aby, ak je u 

neho niečo zlé, nabral odvahu a ochotu zmeniť sa. V takejto atmosfére 

vzájomného prijatia a prajnosti a vzájomnej úprimnej pomoci konečne funguje 

aj to, či inak a  inde nefunguje takmer nikdy: napomínanie, ako o ňom hovorí 

Písmo: „Keď sa tvoj brat prehreší proti tebe, choď a napomeň ho medzi štyrmi 

očami“ (Mt 18,15 SSV). Bez tohto postoja, v atmosfére pýchy a sebectva, by 

napomenutie vyvolalo obrannú reakciu a hnev. Ale v atmosfére odpustenia v 

tom význame, aký má v Písme, sa stáva vzácnym a oceňovaným nástrojom 

vzájomnej pomoci. 

VÍTANIE VŠETKÝCH OSTATNÝCH ODLIŠNOSTÍ ako vítaného a 

vzácneho obohacovania sa. Ak nám vadia odlišnosti iných a máme nutkanie 

vyvyšovať tie svoje, je to najskôr znova prejav PÝCHY – a potom už vieme, 

ako s ňou s pomocou nástroja askézy a modlitby naložiť! 

KONIEC STRACHU ZO ZLYHANIA – pretože už nepotrebujeme imidž 

veľaúspešných ľudí, naopak, oceňujeme aj chyby a prehry ako nevyhnutnú 

cestu k úspechu a k rastu – sme nakoniec hriešnici a nedokonalí ľudia, ale zato 

v božej škole, v ktorej nás Boh naučí stať sa v plnosti synmi a dcérami Boha! 

KONIEC HRANIA DIVADLA a skrývania svojich slabostí, pretože už nie sme 

závislí na tom, ako nás vníma okolie,… – pretože sme sa naučili aj navzájom si 

dôverovať. A pretože nás naše prípadné „poníženie“ z toho, že pred inými 

odhalíme pravdu o seba a svoju slabosť už netrápi. Ak hej – je to zbytkový 

prejav PÝCHY a potom ešte väčší dôvod učiť sa byť priezrační a zraniteľní v 

rodine spoločenstva a s pomocou nástroja askézy odstraňovať tieto putá 

samoľúbosti – asi rovnako, ako keď si rytier zložil svoj oceľový pancier 

a namiesto hrozivého bojovníka tu zrazu stál obyčajný, krehký človek 

v spodkoch a halene… Týmto krokom sa aj my vydávame napospas skupine a 

jej láske, riskujeme, že nám môžu ublížiť – ale ak to neurobíme, komunita 

nenastane. A, úprimne povedané, čím viac sme zakotvení v Kristovi, tým menej 

nás tie „ujmy“, ktoré by nám azda mohli spôsobiť, trápia…  

UČENIE SA LÁSKE – ktorá nie je citom, ani sympatiou, ale umením, 

rozhodnutím sa, záväzkom a vernosťou druhému, ako si už spoznal v 6. kapitole 

SVITANIA Druhý princíp. Ak treba, pripomeň si to! A ktorá sa začína 

úprimnými úctou a rešpektom k tomu druhému a uskutočňuje práve tými Tebe 

známymi piatimi krokmi. 

OCHOTA ZDIEĽAŤ SA, aby sme svoj život otvorili ostatným členom skupiny 

– a súčasne aby sme sa my otvorili pre ich život, počúvali, súcitili, chápali,… 

V DOBROM, AJ V ZLOM – zdieľať nielen to dobré, pekné, na čo sme hrdí, ale 

aj bolesť, utrpenie, neúspechy, prehry, slabosti, hanbu,… často tou 
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najláskavejšou vecou, ktorú môžeme urobiť zoči - voči utrpeniu druhého 

človeka, je trpieť spolu s ním a podeliť sa s ním o jeho bolesť – aj keď to bolí! 

ODHODLANIE a VERNOSŤ nevzdať to, ale vytrvať v zomieraní starému JA a 

budovaniu komunity ako Tela Kristovho.  

Táto etapa bude etapou agónie a bolesti, pretože od nás vyžaduje skutočne a úprimne 

zomierať svojmu „starému JA“, opravdivo ho „umŕtvovať Duchom“ (Rim 8,13), pribíjať 

ho na kríž (Gal 5,24), aby bolo zničené (Rim 6,6) a úplne pochované s Kristom (Rim 6,4) 

Bez veľkej viery, túžby a odhodlania to vzdáme. Preto je viera tak dôležitá, že bez 

nej spása nie je možná! (Mk 16,16; Hebr 11,6) 

4. ETAPA: KOMUNITA 

Komunita je stav, ktorý nie je statický, ale dynamický. Je to trvajúca cesta, proces, ktorý 

nekončí inde, až vo Večnosti. Je ako vystupovanie (či zostupovanie) po točitom 

schodišti: čím hlbšie zostupujeme a tvoríme hlbšie vzťahy, intenzívnejšiu jednotu, 

radikálnejšie zdieľanie sa,… tým viac narážame na nové a nové, vždy hlbšie bariéry 

hriechu, pýchy a sebectva. Znova a znova, vždy na hlbšej (a často aj bolestnejšej úrovni) 

prežívame postupnosť „problém – chaos – prázdnota/smrť – jednota lásky v komunite“. 

A tak to má byť: komunita je ochutnávkou Neba – ale súčasne aj školou pre nebo, 

miestom, kde sa očisťujeme a učíme nebeskému životu s Bohom, v Bohu a navzájom! 

„V komunite a skrze komunitu je možné dosiahnuť spásu sveta. Nič nie je dôležitejšie,… pretože 

ľudský rod dnes stojí na prahu sebazničenia. … K záchrane potrebujem vás a vy potrebujete 

mňa. Musíme vstúpiť do vzájomnej komunity. Vzájomne sa potrebujeme. Zakladajte komunity! 

Začnite vo svojej cirkvi. Začnite na svojej škole. Začnite vo vašej štvrti. Ani na okamih sa 

nestarajte o to, čo by ste mali ešte robiť okrem toho. Nerobte si starosti, ku ktorej mierovej 

skupine sa pridať. Nepremýšľajte o neplatení daní, protestnom obsadení továrne na rakety, 

účasti na demonštráciách, alebo o tom, že napíšete list svojmu poslancovi. Nezaoberajte sa 

rozdávaním jedla chudobným, poskytovaním ubytovania bezdomovcom a ochraňovaním bitých. 

Nie, že by ty takéto dobročinné akcie neboli správne, alebo dôležité. Len nie sú prvoradé a ťažko 

budú úspešné, ak nebudú zakotvené v komunite. Najprv sformujte komunitu!“ (Dr. Scott Peck) 

 

PILIERE KOMUNITY: 

PRAVDA – v komunite ja sám môžem byť taký, aký som a som prijímaný 

ostatnými taký, aký som; rovnako ja sám ostatných prijímam a akceptujem 

takých, akí sú, bez túžby meniť ich; 

LÁSKA – som milovaný taký, aký som – bez podmienok, bez nejakých „Ak 

urobíš toto a toto a zmeníš sa, potom…“; a aj ja milujem druhých takých, akí sú 

– bez podmienok, bez nejakých „Ak urobíš toto a toto a zmeníš sa, potom…“; 

Neustále zomieram všetkému sebeckému, čo sa vo mne znova ozýva (porov. 
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etapa prázdnoty); 

SLOBODA – v komunite je každý slobodný. Nie je tu snaha nikoho ovládať, 

ani nikoho meniť. Prečo? Nemeníme a neovládame druhých, pretože 

nepoznáme ich cestu (ktorú im Boh vo svojej Láske pripravil). Nemôžeme im 

nanútiť svoje riešenia a svoju cestu, pretože tie sú NAŠE a nie ICH! Nemáme 

ani šancu niekoho meniť. Nie je v našich silách zmeniť, ani uzdraviť druhého 

človeka. Jediné, čo dokážeme, je vytvoriť atmosféru lásky a prijatia, v ktorej ten 

druhý nadobudne odvahu sám sa zmeniť a otvoriť sa uzdraveniu. 

JEDNOTA PREJAVENÁ ZDIEĽANÍM – Láska spôsobuje, že sa (slovami 

Biblie) „z mnohých stáva jeden“ – jedna bytosť, jeden organizmus. Dá sa 

povedať, rozširujeme hranice súkromia, ktoré normálne oddeľujú JA a OSTANÍ 

v našom živote. V praxi sa táto jednota prejaví delením sa. Hĺbka delenia je, 

pochopiteľne, závislá od intenzity komunity: Od delenia sa so svojimi zážitkami 

až po delenie sa so svojim životom, majetkom, domovom,… – napr. rôzne 

kresťanské spoločenstvá, rehole,… 

OTVORENÁ I UZATVORENÁ SÚČASNE – Komunita je otvorená pre 

každého a pre všetkých. Neuzatvára sa pred nikým. Všetci sú v komunite 

prijímaní a vítaní. Na druhej strane komunita je realistická: Ak niekto chce byť 

jej súčasťou a nezdieľa jej ciele, cestu ani hodnoty, dobromyseľne mu poradí 

buď sa prispôsobiť, alebo si nájsť inú, pre neho vhodnejšiu komunitu. 

Neodmieta ľudí len preto, že sú obtiažni a nároční a vyžadujú od komunity 

veľkú námahu prijímať ich – to nakoniec nie je nič zlé, je to skvelý nástroj 

odumierania pýche a sebectvu členov komunity, Bohu vďaka zaň! Ale takisto 

vie, koľko takýchto ľudí dokáže „zvládnuť“ bez toho, aby sa stalo, že jej 

komunitu „ukradnú“ a ona už viac nebude komunitou, ale „lotrovským 

pelechom“… A v žiadnom prípade nie je komunita autobusom, kde každý 

nastúpi a vystúpi kedy a ako chce. Jej podstatou je učenie sa láske a láska je 

záväzok. Ak niekto nie je ochotný prijať voči komunite záväzok vernosti, 

potom ešte nie je na niečo podobné pripravený. V tomto zmysle komunita je 

uzatvorená – podobne ako rehole, ktoré sú na jednej strane otvorené, každý sa 

môže stať ich členmi – ale súčasne uzatvorené, pretože žiť s nimi nemôže 

hocikto, iba ten, kto prijme ich cieľ a cestu a absolvuje prístupový proces v 

podobe noviciátu. 

OHĽADUPLNÁ A DISKRÉTNA – osobné veci, ktoré sa na komunite 

„preperú“, v komunite aj ostanú. Je to niečo ako spovedné tajomstvo. Je vecou 

rešpektu a úcty voči druhému nesklamať jeho dôveru a nezradiť jeho 

zraniteľnosť. 

CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI KOMUNITY 

VZŤAHY – komunita je skupina ľudí, pre ktorých sú najdôležitejšie vzťahy – 

konkrétne vzťahy zdieľanej dokonalosti po vzore Trojičného Života Boha. 

Komunita je utváraná vzťahmi. Komunita je komunitou vtedy, keď sa tieto 

vzťahy stanú láskou. 

REALIZMUS – pravá komunita je imúnna voči davovému zmýšľaniu. Naopak, 

prostredie, kde jednotlivci môžu slobodne vyjadrovať svoj pohľad a názor na 

vec a kde každý akceptuje a počúva toho druhého, sa stáva miestom, kde sa 

spoločným prispením odhaľuje pravda, ktorá je určite autentickejšia a 

realistickejšia, než je tomu u subjektívneho názoru jednotlivca. Práve preto, že v 

sebe obsahuje tmu i svetlo, posvätné i svetské, utrpenie i radosť, slávu i úpadok, 

nadšenie i skúsenosť, sú jej úsudky a pohľady spravidla ucelené. 
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ROZJÍMANIE a MODLITBA – vďaka nemu dokáže byť komunita skromná a 

pokorná v tom autentickom zmysle, ktorý už v 14. storočí definoval mystický 

spis Oblak nevedenia ako „…pravdivé poznanie a vnímanie ľudského JA 

takého, aké je. Človek, ktorý vidí a cíti seba samého takého, aký je, musí byť 

skutočne pokorný.“ Rozjímanie môžeme definovať práve ako zvyšovanie 

uvedomovania si sveta okolo nás i seba samých. Proces vytvárania komunity 

vyžaduje tento rozjímavý proces sebaspytovania od začiatku: „Ako sa nám 

darí? Ideme ešte správnou cestou? Ako si počíname?“ Komunita so svojimi 

vzťahmi umožňuje hlbšie spoznávanie seba, i vzťahov okolo seba. 

BEZPEČNÉ MIESTO – v komunite máme odvahu stať sa znovu zraniteľnými. 

Je to bezpečné miesto, kde môžeme bez strachu otvoriť svoje vnútro, priznať 

svoje slabosti, kde môžeme plakať a kde sa môžeme smiať bez toho, aby sme sa 

báli, že niekto tieto naše city a slabosti zneužije proti nám. Práve toho sa 

obávame v bežnom svete - a nasadzujeme si preto masky ľahostajnosti, 

suverénnosti, sily, „bezcitnosti“, dokonalosti… V komunite môžeme konečne 

tieto bremená zhodiť a (možno prvý raz v živote) byť tým, čím sme! 

MIESTO OSOBNÉHO ODZBROJENIA – ak na svete nosíme masku, ktorou 

bojujeme o svoje uznanie ostatnými ľuďmi (pretože ľudia okolo nás spravidla 

uznávajú a akceptujú silných a úspešných, nie smoliarskych slabochov!), núti 

nás zároveň tento postoj bojovať proti iným: pozeráme sa na nich kritickým 

pohľadom, aby sme odhalili ich chyby a mohli vykríknuť: „Aha, pozrite sa aký 

je nedokonalý, o koľko som ja dokonalejší a viac hodný vášho uznania!“ V 

komunite, kde zažívame skúsenosť, že ostatní nás akceptujú a majú radi takých, 

akí sme, strácame svoju skrytú agresivitu a namiesto kritického pohľadu na 

seba zrazu hľadíme pohľadom plným rešpektu a porozumenia. Komunita 

jednoducho vyžaduje, aby sme priznali a vyjavili pred ostatnými svoje rany a 

zároveň sami sa nechali zraniť ranami iných. 

MIESTO BEZSTRANNOSTI – čiže miesto, kde nejestvujú žiadne strany, ktoré 

by medzi sebou zápasili a presadzovali svoju „pravdu“ oproti ostatným. Nie, že 

by v komunite nejestvovala rôznosť názorov. Lenže členovia komunity, v 

atmosfére vzájomnej akceptácie, už necítia potrebu bojovať za svoj názor a nie 

sú s ním osobne stotožnení, takže jeho presadenie by považovali za svoje 

osobné víťazstvo a jeho odmietnutie za svoju osobnú porážku. Práve preto sú 

schopní konštruktívnej diskusie a nakoniec dosahovania konsenzu, kde nevíťazí 

ani jeden, ani druhý, ale dobro a pravda! 

SKUPINA, KDE SÚ VŠETCI VODCOVIA – Jedným zo základných znakov 

komunity je úplná decentralizácia autority. Komunity nepotrebuje vodcu, ktorý 

by ju viedol, pretože všetci v nej získavajú podiel na vedení: plachí sú 

povzbudení, aby sa prejavili, silní naopak necítia potrebu presadzovať svoju 

silu… Sloboda, ku ktorej komunita pozýva a povzbudzuje, umožňuje vznik 

najefektívnejšieho spôsobu rozhodovania, kolektívneho rozhodovania. Ak aj v 

komunite je stále formálny „vodca“, jeho úloha sa mení skôr na úlohu 

facilitátora, teda toho, kto len jemne uľahčuje tento proces rozhodovania v 

komunite, sám už ale nevedie, pretože komunita sa vedie - a dokáže viesť! - 

sama. 

ZÁVÄZNOSŤ – členovia komunity voči sebe prijímajú záväzok vzájomnej 

lásky a zodpovednosti. Zaväzujú sa tak jeden druhému. už to nie je „parta 

dobrovoľníkov“, ktorí sa zídu, keď sa im chce a ostanú doma, keď sa im 

nechce. Už je to skutočný organizmus, súčasť Tela Cirkvi. 

ORGANIZAČNÁ PODPORA – ak má komunita pretrvať, na bežné, triviálne, 
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každodenné veci musia byť vytvorené zabehnuté postupy. Súčasne musí presne 

definovať svoje ciele, cestu, podmienky členstva… Toto všetko nakoniec 

vyžaduje organizačnú štruktúru, ktorá ale komunitu nenahrádza, iba podporuje. 

Preto, ako sme už povedali, majú rehole svoje regule, preto naši predkovia v 

minulosti vytvárali spolky, ktoré boli volaním do komunity, ale súčasne vďaka 

stanovám a organizačnému zastrešeniu mali aj svoj pevný „tvar“, jasnú cestu i 

ciele a jasné podmienky. Aj toto je vec, ktorá dnes chýba mnohým „stretkám“ a 

„spolčám“ – a podľa toho potom žijú… i zanikajú… 

ZHRNUTÉ SLOVNÍKOM ASKÉZY 

Komunita kresťanov, čiže commúnio Cirkvi, to sú ľudia, ktorí: 

 prijali identitu synov a dcér Boha a stotožnili sa s ňou; 

 najviac zo všetkého túžia po dokonalosti, byť najlepší, akí dokážu byť; 

 užívajú si dokonalosť, radujú sa z nej, zo vzrušenia jej dosahovania a zo 

vznešenosti jej krásy; 

 vzájomne sa k nej povzbudzujú, pomáhajú si v nej a delia sa o radosť z nej a o 

dokonalosť samotnú v hlbokom súzvuku a jednote skutočného priateľstva; 

 nijako netúžia medzi sebou zápasiť, neporovnávajú sa, nepotrebujú ani moc, ani 

slávu, ani uznanie, ani ocenenie, ani pocit, že sú dôležití v očiach iných, nič z 

toho…; 

 ich život je tak plný, že nepotrebujú utekať do sveta zábavy, nevyžadujú od iných, 

aby ich rozptyľovali, obveseľovali, nie sú na sebe navzájom sebecky závislí…; 

 netúžia po veciach, po bohatstve, po majetku, po veciach tohto sveta, len by ich 

zbytočne obťažovali a nič by im už pritom nedávali, ako hovorí Pavol apoštol: 

„Uspokojíme sa s tým, že máme čo jesť a čo si obliecť“ (1 Tim 6,8 SSV) – strach o 

majetok a túžba vyhradiť si ho pre seba ich preto už viac nerozdeľuje; 

 netúžia ani po rozkoši a túžbach tela, po jedle, či po pití, či po sexe, sú už omnoho 

ďalej a tieto veci, keď na to príde, si síce vedia vychutnať a potešiť sa z nich, ale 

už ich sami osebe nijako nelákajú a preto ani tieto veci ich nijako nerozdeľujú; 

 sú slobodní, niet v nich sebectva a preto ani zla – sú zjednotení v spoločnom cieli, 

v spoločnej ceste, v spoločnej skúsenosti, v ktorej si nijako nemôžu konkurovať 

ani prekážať, naopak, sú jeden druhému buď oporou a pomocou, alebo vítaným 

nástrojom očisťovania a rastu k dokonalosti, ale najviac zo všetkého druhmi, s 

ktorými sa navzájom delia o svoj život, pretože si navzájom rozumejú…; 

 a to všetko v Bohu a s Bohom, ktorý tomu všetkému dáva vôňu nesmrteľnosti a 

nebeskej blaženosti. 
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ZOPÁR PRAKTICKÝCH RÁD… 

Na záver niekoľko rád, inšpirovaných M. Scott Peckom pre tých, ktorí chcú 

budovať komunitu – sú skôr technického rázu a neboli písané špeciálne pre kresťanské 

komunity, ale užitočné sú aj tak: 

 mať spoločný cieľ – už poznáš; 

 odvaha ísť do neznáma – komunita sama je totiž neznámom pre väčšinu ľudí. 

 vyhýbať sa zovšeobecňovaniu – konkrétnosť: namiesto: „svet je zlý“ povedať konkrétne: 

„neviem si rady so svojim susedom“; 

 hovoriť osobne: namiesto: „tie horúčavy sú strašné“ povedať: „ja osobne sa necítim v týchto 

horúčavách dobre“; Oslovovať menom a – ak sme v skupine neznámych ľudí – tak sa na 

začiatku hovorenia vždy „predstaviť“ menom; 

 byť zraniteľný, citovo prítomný – už poznáš;  

 vyjadrovať pravdivo všetko, čo sa mi na skupine páči, ale hlavne nepáči – byť teda pravdivý 

v najhlbšom zmysle. Môže sa to zdať tvrdé, ale o to ide: čím skôr skončiť s divadielkom 

pseudokomunity, čím skôr sa „prehádať“ až do konfliktu chaosu, aby sme čím skôr mohli 

pracovať na zrodení komunity. Zdržiavanie sa v etape pseudokomunity je len zbytočná stratav 

času…; 

 odmietnuť pokusy zmeniť toho druhého – už poznáš; 

 počúvať celým srdcom; 

 oslobodiť sa od všetkého: predsudky, očakávania, nároky, pohľady na vec,… a ochota o 

všetkom poctivo diskutovať, nepresadzovať seba, ale hľadať pravdu; 

 vítať bolesť rovnako ako radosť: prijať komunitu (a jej členov) celých: s radosťami 

i bolesťami, víťazstvami i prehrami; 

 byť za akýchkoľvek okolností verný komunite – už poznáš; 

 dôvernosť a diskrétnosť – už poznáš; 

 menovky: ak ste v skupine ľudia, ktorí sa úplne nepoznajú, noste menovky, aby ste sa mohli 

osobne oslovovať a vytvárať osobný vzťah – musia byť preto dostatočne veľké a viditeľné; 

ETAPY VÝVOJA KOMUNITY S BOHOM? 

Možno si si všimol, že táto postupnosť sa podobá etapám duchovného rastu v živote s 

Bohom: 

 Cesta očisťovania, Zákon – pseudokomunita; 

 Jej koniec – etapa chaosu; 

 Cesta osvietenia – prázdnota, odumieranie sebe a otváranie sa Bohu; 

 Cesta zjednotenia – komunita s Bohom. 
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Commúnio a farnosť 

„Pri dôkladnejšom pozorovaní sa communio Cirkvi predstavuje ako "organické 

communio", podobne ako je to so živým a činným telom: Toto communio sa 

vyznačuje koexistenciou rôznosti a komplementarity povolaní, životných situácií, 

služieb, chariziem a zodpovedností. Vďaka tejto rôznosti a komplementarite sa každý 

laik nachádza vo vzťahu k celému Telu a vnáša do neho svoj príspevok.“  

(Chrsitifideles laici 20) 

Malé spoločenstvo je bunkou, nie celým organizmom. Ak chce byť cirkvou, musí byť 

spojená s Cirkvou prostredníctvom farnosti. Toto spojenie môže mať rôzne formy, toto je 

jedna z nich: 

 každé malé spoločenstvo má svojho lídra – animátora; 

 animátori tvoria animátorskú bunku, ktorej lídrom je farár; 

o ak je vo farnosti takýchto buniek už priveľa, delí sa farnosť na oblasti, 

animátori tvoria bunku so svojim oblastným animátorom a oblastní 

animátori zase tvoria bunku so svojim farárom; 

 farár pripravuje raz týždenne lekcie v rámci systematického vyučovania, ktoré sa 

potom preberajú na stretkách buniek, ktoré tak kráčajú aj v tomto spoločnou 

cestou, všetko dopĺňané homíliami (kázňami) na liturgii a pod.; 

 animátori informujú (prostredníctvom tlačiva) o tom, ako prebiehali stretnutie ich 

bunky, aby farár a oblastní animátori mali prehľad o ich živote; 

 súčasne od farnosti do buniek plynú informácie, oznamy, pozvania,…; 

 výsledkom je, že jednotlivé bunky spoločne fungujú ako opravdivý farský 

organizmus a spoločne napĺňajú poslanie, ktoré farnosť vo svete i sama k sebe má; 

o pričom je možná špecializácia buniek: spevokol, miništranti, skauti, ale aj 

bunky, ktoré sú obzvlášť dobré v príhovornej modlitbe, iné v sprevádzaní a 

katechéze novoobrátených, iné v službe starým a chorým, iné v charite, iné v 

evanjelizácii, iné v technickom zabezpečení života a činnosti farnosti,… 

Toto je štruktúra, ktorú nájdeme u farských evanjelizačných buniek v bunkových 

farnostiach, budovaných podľa zásad Piergiorgia Periniho. 

Commúnio a eucharistia 

„Farnosť spočíva na teologickej danosti, pretože ona je eucharistickým 

spoločenstvom. To znamená, že ako spoločenstvo je uschopnená sláviť 

Eucharistiu, v ktorej nachádza živé korene pre svoj rast, ako aj 

sviatostné puto svojho communia s celou Cirkvou.“  

(Christifideles laici 26) 
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Už vieš, že Eucharistia nás zjednocuje s Kristom a premieňa v Krista – úmerne našej 

ochote, túžbe, disponovanosti. Súčasne nás aj zjednocuje navzájom v Kristovi ako v 

jednom Tele, Cirkvi. Cirkev sa vskutku rodí z Eucharistie a len Cirkev môže sláviť 

Eucharistiu: 

 Nemôžeme sláviť sviatosť, v ktorej nás Kristus privteľuje k sebe a robí z nás tak 

v sebe Jedno Telo, ak naozaj netúžime jedným Telom byť a aj na tom skutočne 

zo všetkých síl nepracujeme, obzvlášť s pomocou nástroja tohto commúnia, 

malých bunkových spoločenstiev. Preto ak takúto jednotu nežijeme, nebudujeme – 

a teda zjavne po nej netúžime – tak Eucharistia „nie je pre nás“, lebo v nás chce 

robiť niečo, čo my sami nechceme. Robíme sa tak neschopnými prijímať ju a s ňou 

aj jej účinky. Len ako spoločenstvo, ako Jedno Telo a teda Jedna Cirkev ju 

môžeme v hlbokej jednote skutočne sláviť. 

 A súčasne Eucharistia Cirkev vytvára – v nej sa stávame Jedným telom, 

Jedným Kristom. A takto premenení a zjednotení v nej nachádzame silu a 

odhodlanie „dorásť“ do toho, čo v nás a z nás stvorila aj svojim myslením 

skutkami, životom, všetkým. A znova miestom, kde takto „dorastáme“ do toho, čo 

v nás Boh tvorí sviatosťami, je ono malé spoločenstvo, kde sa tejto Jednote Tela 

medzi sebou aj navzájom učíme. 

ÚLOHA: 

 Spolu s tútorom si prejdi celú túto tému. Ubezpeč sa, že si tomu porozumel. 

Nájdite spoločne čo najviac príkladov: komunita Tvojej rodiny, družiny, 

spoločenstva, farnosti,… spevokol, miništranti, stretká,… trieda v škole, parta 

kámošov z ulice, rodiny, manželstvá,… Všetko toto sú skupiny, pohybujúce sa na 

rôznych úrovniach tejto schémy. 

 Skús nájsť skupiny, o ktorých si myslíš, že už začali byť komunitami. Ak sa dá, 

spýtaj sa ich na cestu, akou dospeli k tomuto stavu. Hľadaj v ich príbehu našu 

dnešnú schému! Sú naozaj komunitami? Alebo len hrajú presvedčivé divadlo? 

„Keď som sa prvý raz stretol s pseudokomunitou, bol som z toho zmätený. Účastníci sa behom 

chvíľky spolu delili o hlboké, intímne detaily svojich životov. A behom prvej prestávky sa už 

objímali. Rup – okamžitá komunita! Ale niečo mi tu chýbalo. najprv som mal radosť a hovoril si: 

„Človeče, to je bomba! O tých sa vôbec nemusím starať!“ Ale behom dňa vo mne vzrastal 

nepokoj. Nemal som ten úžasný, radostný pocit, ktorý som v komunite vždy zažíval. Predsa sa ale 

skupina podľa všetkého chovala ako skutočná komunita. … Keď sme sa nasledujúceho rána zišli, 

povedal som: „Ste neobvykle vzdelanou skupinou ľudí. Myslím, že práve preto sa zdalo, že sme 

sa včera tak rýchlo a ľahko stali komunitou. Ale možno to bolo príliš rýchle a príliš ľahké. Mám 

divný pocit, že nám niečo chýba, že v skutočnosti ešte komunitou nie sme. Zostaňme teraz chvíľu 

ticho a uvidíme, ako na to budeme reagovať!“ Reakcia sa dostavila! Behom piatich minút od 

skončenia prestávky si títo zdanlivo nežní a jemní ľudia div že nešli po krku. Na povrch 
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vyplávala takmer súčasne obrovská hromada osobnej nevraživosti. Členovia komunity si začali 

rýchlo a rozhnevane obúchavať o hlavu svoje rôzne názory a vierovyznania. Bol to veľkolepý 

chaos a konečne sme začali pracovať na výstavbe skutočnej komunity!“ (M. Scott Peck) 

 Kde sa nachádza Tvoje malé spoločenstvo / Tvoja družina? V ktorej fáze sa 

nachádza? Ak ešte nie je komunitou – čo by potrebovalo? Čo by mu mohlo 

napomôcť? Čo by si pre to mohol urobiť Ty? 

 Ako vnímaš, Ty i Tvoje malé spoločenstvo, úlohu Eucharistie v tomto diele a 

nakoľko ste otvorení jej sile a spolupracujete s Božou milosťou, ktorá sa v nej v 

Kristovi dáva? 

 Ako funguje spojenie Tvojej bunky / družiny s farnosťou? Ste aj reálne organickou 

súčasťou organizmu farnosti? Ako konkrétne to funguje? Ak sú nejaké problémy, 

nedostatky – ako by ich bolo možné odstrániť? 

 Aký je postoj farnosti k malým spoločenstvám? Je v tom nejaký problém? Je 

možné ho odstrániť? Môžeš pre to aj Ty niečo urobiť? Tvoja bunka? Družina? Čo 

konkrétne? 

 Spolu s tútorom sa dopracuj ku konkrétnemu záveru: Čo presne urobím pre to, 

aby: 

o moja bunka / družina bola stále viac komunitou? 

o moja farnosť stále viac žila ako „spoločenstvo spoločenstiev“? 

 Po vhodnom čase – dohodni si ho s tútorom – zhodnoťte výsledky! 

 

Splnené dňa: ___________, podpis tútora: ________________________________ 

3. Paladinský projekt nad rámec odborky 

Tento projekt nie je súčasťou červeného stupňa odborky KATOLÍK, ale je súčasťou 

purpurového stupňa PALADIN Rádu Svetla. 

 Ako je na tom Tvoja farnosť z pohľadu života a štruktúry ako „spoločenstva 

spoločenstiev“?  

o Ako je farnosť k tomuto volaná a motivovaná zo strany kňazov, animátorov, 

katechétov a iných podobných služobníkov vo farnosti? 

o Koľko spoločenstiev už vykazuje známky prechodu od chaosu cez 

prázdnotu ku komunite? 

o Koľké sú stále pseudokomunitou? 

o Koľko ich v poslednom čase v etape chaosu zaniklo? Má farnosť nejaký 

„mechanizmus“ pomoci bunkám / spoločenstvám v etape chaosu? 
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o Ako funguje ono spojenie medzu spoločenstvami a farnosťou? Tvoria 

dohromady skutočne jeden farský organizmus? Alebo si každé „stretko“ žije 

v podstate samo, akoby na vlastnú päsť? 

o Ako sa tohto všetkého zúčastňuje Tvoja družina? Tvoj oddiel? 

 Spoločne s tútorom…: 

 Nájdené problémy zanalyzuj, pričom pritom použiješ Ishikawov diagram, 

Paretovo pravidlo, metódu 5Prečo?. 

 S pomocou metódy brainstormingu, diagramu afinity a hľadania najlepšieho 

riešenia nájdi jednu najlepšiu a najnaliehavejšiu vec, ktorú je možné urobiť pre 

nápravu a zlepšenie situácie vo farnosti.  

 Urob SWOT analýzu zámeru a maticu TOWS pre stratégie, ktoré sa Ti núkajú. 

 S pomocou posledných krokov z kapitoly Realizácia odborky Kľúčové 

kompetencie naplánuj a stanov záverečné kroky k tomu, aby sa zámer mohol 

zrealizovať. Je na Tvojej cti a úsudku Tvojho tútora, aby bol tento výsledný plán 

dostatočne náročný a bol výzvou pre Tvoje schopnosti a zručnosti! 

 ZREALIZUJ HO – ako líder a organizátor, alebo aspoň ako aktívny člen 

organizačného tímu, ktorý sa podieľa na príprave a organizácii i uskutočnení 

projektu. 

 S pomocou rovnakých nástrojov analýzy, akými si projekt začínal, zhodnoť jeho 

úspešnosť. 

 Napíš záverečné zhodnotenie (záverečnú správu) z projektu a predlož ho tímu i 

tútorovi. 

 Aké osobné poučenie si si z uskutočnenia tohto projektu odniesol ty sám? Čomu 

Ťa projekt naučil? 

 

Splnené dňa: ___________, podpis tútora: ________________________________ 

4. rozmer: APOŠTOLÁT 

„Zosúladenie s apoštolským zameraním Cirkvi, na ktorom sa podieľajú, 

totiž "evanjelizovanie a posvätenie ľudí..., kresťanské formovanie ich 

svedomia ako aj prenikanie rozličných spoločenstiev a prostredí 

Duchom Evanjelia". V tomto zmysle sa musí od všetkých foriem laických 

zoskupení a od každého jedného z nich požadovať misionársky elán, 
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ktorý z nich robí stále viac subjekty novej evanjelizácie.“  

(Christifideles laici 30, 1984, krátené) 

Prečo apoštolát? 

S touto témou sme sa už stretli na Tvojej predchádzajúcej ceste viackrát: 

 

Kým pôjdeš ďalej… 

… pripomeň si: 

 5. týždeň: Skaut je osožný a pomáha iným odborky Skautský zákon; 

 7. týždeň: Skaut je poslušný voči rodičom, predstaveným a vodcom odborky 
Skautský zákon; 

 3. nástroj: Milosrdenstvo (čiže almužna) stupňa RYTIER Rádu Svetla; 

APOŠTOLÁT JE PODMIENKOU NÁŠHO ZBOŽŠTENIA SA 

Katolícka Cirkev preto vo svojich dokumentoch hovorí, že  

 katolíci majú „zasvätiť svoje sily dielu šírenia evanjelia“ (Ad gentes 36),  

 pretože „dielo šírenia evanjelia je základnou povinnosťou ľudu Božieho“ (Ad 

gentes 32)  

 a preto „nestačí, aby kresťanský ľud bol v nejakom národe prítomný a 

organizovaný, ani nestačí, aby konal len apoštolát dobrého príkladu. Ustanovený 

je tam nato, jestvuje tam za tým cieľom, aby svojim spoluobčanom nekresťanom 

zvestoval Krista slovom a skutkom a pomáhal im plne prijať Krista“ (Ad gentes 

16).  

Prečo ten dôraz? 

Ak by sme v Písme hľadali nejakú analógiu Einsteinovej rovnice e=mc
2
 pre kresťanstvo 

a pre Božie Kráľovstvo, čiže niečo, čo by v jedinej krátkej vete dokázalo zhrnúť samotnú 

podstatu kresťanstva, vážnym kandidátom by mohla byť táto veta apoštola Pavla: „[Boh 

si] predsavzal ... zjednotiť v Kristovi ako v hlave všetko, čo je na nebi aj čo je na zemi“  

(Ef 1,9-10 SSV). Čo to znamená?  

Povedané tak trochu po ľudsky: Boh – to je spoločenstvo osôb. Otec, Syn i Duch Svätý v tomto 

spoločenstve milujú jeden druhého krajnou láskou, v ktorej túžia po dokonalej jednote. V tejto 

jednote by ich nič nerozdeľovalo, namiesto toho by dokonale zdieľali všetko, čím ktorá osoba je. 

Všetko, čo patrí jednej, patrilo by všetkým a všetko, čo patrí všetkým, by patrilo každej jednej – 

tak, ako hovorí Ježiš Otcovi: „všetko, čo je moje, je tvoje, a čo je tvoje, je moje“ (Jn 17,10 SSV). 

Nie je to žiaden komunizmus, ani socializmus, ako sa snažia poniektorí nedouci hovoriť. Je to 
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slobodné zdieľanie zvrchovaného bytia a vlastníctva, ak by sme to tak po ľudsky povedali. 

Vzájomné darovanie sa. A toto darovanie sa nie je založené na žiadnych pravidlách, zákonoch, 

organizačných pokynoch, normách, smerniciach, či dokonca nejakom donucovaní. Je založené 

na láske, „ktorá je zväzkom dokonalosti“ (Kol 3,14 SSV).  

Táto láska tvorí tak dokonalú jednotu Troch Osôb, že dohromady sú len Jeden Boh. 

A táto jednota spôsobuje, že Boh je „nekonečne ... sám v sebe blažený“ (KKC 1). Toto je 

onen „Boží Pokoj“ – stav dokonalosti a blaženosti, v ktorej neexistuje žiaden konflikt, 

neexistuje nič, čo by mohlo byť akokoľvek vylepšené, zdokonalené, pridané, všetko 

dosahuje svoju maximálnu (čiže nekonečnú) dokonalosť a výsledkom je dokonalá 

Nehybnosť Dokonalosti a Blaženosti Boha. No, možno je to ťažko predstaviteľné... ale 

občas, keď sa v modlitbe a v mlčaní ponoríme do Božej Prítomnosti, tak o niečo z toho 

zavadíme. A v tej chvíli ochutnávame niečo z povahy a blaženosti tejto Nehybnosti 

Lásky Boha. Tak, ako to zaznieva zo slov bl. Alžbety od Najsvätejšej Trojice:  

„O môj Bože, Trojica, ktorej sa klaniam, pomôž mi celkom zabudnúť na seba, aby som spočinula 

v tebe nehybná a pokojná, akoby moja duša bola už vo večnosti. Nech už nič nie je schopné 

narušiť môj pokoj ani ma vyviesť z teba, o môj Nemeniteľný, ale nech ma každý okamih unáša 

ďalej do hĺbky tvojho tajomstva! Upokoj moju dušu. Urob z nej svoje nebo, svoj obľúbený 

príbytok a miesto svojho odpočinku. Nech ťa tam nikdy nenechám samého, ale nech som tam 

úplne celá, úplne bdelá vo svojej viere, celá v adorácii, úplne odovzdaná tvojmu stvoriteľskému 

pôsobeniu.“  

Boh sa však nakoniec predsa len „rozhýbal“... Dôvod? „Stvoril človeka, aby mu dal 

účasť na svojom blaženom živote“ (KKC 1). Na čom mu to chce dať účasť? Práve na 

tejto dokonalej Láske, ktorá tvorí dokonalú Jednotu a je príčinou a zdrojom dokonalej 

Blaženosti Boha. Takže – znova povedané po ľudsky – túžba Boha po dokonalej 

Jednote, ktorú následne tvorí a žije sám v sebe, sa teraz rozprestiera na všetkých 

ľudí, aby tak všetci ľudia mali účasť na tejto Jednote Boha skrze Božiu Lásku, ktorou 

milujeme Boha „celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou“ (Mt 

22,37 SSV) a medzi sebou sa milujeme tak, ako On miluje nás (Jn 15,12).  

Presne o tomto hovorí Pavol: „[Boh si] predsavzal ... zjednotiť v Kristovi ako v hlave všetko, čo 

je na nebi aj čo je na zemi“  (Ef 1,9-10 SSV). „Skrze neho máme ... v jednom Duchu prístup k 

Otcovi“ (Ef 2,18 SSV) – a teda skrze Neho, s Ním a v Ňom (ako to denne opakuje katolícka 

liturgia) sa završuje a uskutočňuje Boží plán, „posledný cieľ celého Božieho poriadku spásy“ 

(KKC 260): „aby stvorenia vstúpili do dokonalej jednoty Najsvätejšej Trojice“ (KKC 260).  

Teraz si predstavme, že sme toto pozvanie prijali. 

 Je tu teda Boh, ktorý žije dokonalú jednotu lásky sám v sebe a stvoril človeka, aby ho pozval 

do tejto dokonalej jednoty lásky a aby s ním zdieľal svoj život, založený na dokonalej jednote 

lásky. Aby teda bol Jeden nielen sám v sebe – v Trojici – ale aby bol Jeden so všetkými ľuďmi, 

ktorých stvoril, aby ich všetkých pritiahol k sebe a aby sa tak všetci v Ňom stali s Ním Jeden – 

mocou tej jednej jedinej dokonalej Lásky, ktorou Boh miluje a ku ktorej volá, aby sme ňou 
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milovali aj my jeden druhého: „Aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás“ (Jn 15,12 

SSV).  

 Ak teda vstupujeme do tejto Jednoty Trojice, tak to znamená, že v láske sa úplne darujeme 

Bohu (ako sa On daroval nám). S Bohom potom – v úplnej Jednote s Ním – darujeme samých 

seba aj ostatným ľuďom, aby sme aj s nimi vytvorili rovnakú jednotu a aby sme tak mohli všetci 

byť Jeden v Bohu – jednoducho preto, že sme s Bohom Jeden a preto Jeho túžby sú už aj našimi 

túžbami, Jeho ciele aj našimi cieľmi. Tak, ako sa za to modlil Ježiš pred svojou smrťou: „aby 

boli jedno, ako sme my jedno -  ja v nich a ty vo mne. Nech sú tak dokonale jedno, aby svet 

spoznal, že si ma ty poslal a že ich miluješ tak, ako miluješ mňa“ (Jn 17,22-23 SSV).  

To nevyhnutne znamená, že v sebe nosíme tú istú spaľujúcu túžbu, „aby všetci boli 

jedno“ (Jn 17,21 SSV). Celým srdcom aj my túžime, aby bolo všetko v láske 

zjednotené v Kristovi. Ak teda sme v Bohu, ak teda sme prijali Božieho Ducha a 

prijali sme Boží Život a vstúpili sme už tu, na zemi, do života lásky a jednoty Trojice 

– „už teraz sme povolaní na to, aby v nás prebývala Najsvätejšia Trojica“ (KKC 260) – 

potom v nás nevyhnutne a neoddeliteľne musí byť aj táto Božia túžba, ktorá 

preniká celý náš život, všetko naše konanie, naše myslenie,... presne tak, ako u 

Boha!  

Ak by to tak nebolo – bolo by to znamením, že ešte v Bohu nie sme a ani Boh ešte nie je v nás. 

Veď „nepriateľstvá, sváry, žiarlivosť, hnevy, zvady, rozbroje, rozkoly,  závisť“ (Gal 5,20-21 

SSV) a každá nejednota je od Diabla, nie od Boha. On je dia-bolos, rozdeľovač, opak Boha. Ak 

by sme teda netúžili celým srdcom, celým bytím – tak, ako Boh! – po tejto jednote všetkých v 

Bohu, potom by to bol znak, že kresťanmi ani katolíkmi nie sme – v tom presnom zmysle, v aký 

toto slovo má: „Cirkev nie je katolícka, pretože je v prítomnosti rozšírená po celom povrchu 

zeme a má veľké množstvo príslušníkov. Bola katolícka už v to ráno na Turice, keď sa všetci jej 

členovia zmestili do jednej malej miestnosti. Podľa etymológie slova „katolícka“ tvorí zo 

všetkých, ktorých zhromažďuje, jeden celok.“ (Henri de Lubac, teológ, 20. st. po Kr.). A ak by 

sme tak napriek tomu nazývali, bolo by to len priehľadné pokrytectvo, ktorým by sme na prvom 

mieste „klamali samých seba“ (porov. Jak 1,22).  

V okamihu, keď si toto uvedomujeme, je zvyšok už detsky jednoduchý: 

 Ako sa dá docieliť táto jednota? Nie azda len a jedine dielom apoštolátu, ktorý nie je len 

nejakým povrchným napomínaním, či prostým „ohlasovaním“, ale omnoho sofistikovanejším 

procesom, v ktorom je našou úlohou „vynasnažovať sa, aby božské posolstvo spásy všetci ľudia 

na celom svete spoznali a prijali“ (c. 225 §1 CIC) a aby sa tak „spasiteľné úmysly Božie čím 

ďalej tým viac uskutočňovali všade na svete na všetkých ľuďoch všetkých čias“ (Lumen gentium 

33)? Inak to veru nejde!  

 Ak teda po tejto jednote naozaj túžime, oddane, hlboko, celým bytím, tak ako Boh, lebo už sa 

stávame takí ako Boh – potom sa to nutne prejaví tým, že apoštolát sa stane našou hlavnou 

srdcovou záležitosťou. Tak, ako u Boha, aj u nás bude našou hlavnou životnou túžbou to, aby 

všetci ľudia boli vierou zjednotení v Kristovi a v láske skrze Krista zjednotení v Bohu s Bohom a 

teda spasení! Bude pre nás len samozrejmé, že všetko, čo máme – naše sily, čas, nadanie, 
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peniaze, prostriedky, postavenie,... – zasvätíme tomuto dielu apoštolátu, čiže dielu 

zjednotenia všetkých v Kristovi! Ako inak by sme aj mohli? Veď je to naša najväčšia životná 

túžba: svet, premenený na Božie Kráľovstvo, v ktorom namiesto pýchy a sebectva medzi 

všetkými vládne láska a namiesto ľahostajnosti a nepriateľstva blaženosť dokonalej jednoty! O 

tom snívame v noci, o tom uvažujeme vo dne, do tohto konceptu a vízie sme zamilovaní, na nej 

celým srdcom a bez ohľadu na všetko ostatné spoločne v Cirkvi a s Cirkvou pracujeme! Ak by 

sme tak nekonali – potom by sme len samých seba usvedčili z toho, že v skutočnosti ešte ani 

sami sme Boží Život neprijali a teda ešte ani nežijeme v žiadnej jednote s Bohom. Stále 

ostávame stratení, zatratení, synovia a dcéry nie Boha, lež stále iba sveta... 

Existuje teda jasné a nerozdeliteľné spojenie medzi spásou a apoštolátom. Ak sme 

prijali spásu – a teda Boží model života – potom je apoštolát zmyslom a náplňou celého 

nášho života a všetko ostatné mu slúži a je mu plne podriadené. A naopak – ak v nás nie 

je táto oddanosť dielu apoštolátu, potom je to neklamný a spoľahlivý znak toho, že sme 

ešte Božiu spásu neprijali a do Božieho kráľovstva – Cirkvi – sme ešte nevstúpili. Tak, 

ako to hovorí Katechizmus, že „nespasí sa, hoci je začlenený do Cirkvi, kto nezotrvá v 

láske, lebo zostáva síce v lone Cirkvi ,telom‘, ale nie ,srdcom‘.“ (KKC 837). Pretože ak v 

nás nie je túžba po jednote lásky všetkých v Bohu ako cieli, ak v nás nie je zanietenosť 

pre dielo apoštolátu a budovania Kráľovstva ako nevyhnutného a jediného nástroja na 

dosiahnutie tohto cieľa – tak potom v nás žiadna láska nie je, iba ľahostajnosť, pýcha a 

sebectvo sveta. Ale bez lásky neexistuje žiadna jednota s Bohom, žiadne Nebo, nič. 

Môžeme teda „telom“ zotrvávať v Cirkvi (ono známe „do kostola chodím, modliť sa 

modlím, sviatosti mám všetky na poriadku, Bibliu čítam, na stretká tiež chodím, v piatok 

sa postím, do zvončeka prispievam,...“ atď.) – ale v skutočnosti v nej nie sme. Cirkev sa 

spasí, ale my ostaneme zatratení bez nej a mimo nej, pretože sme sa nikdy nestali jej 

skutočnou súčasťou! 

Preto teda tie vážne slová Cirkvi o apoštoláte. Pretože spása sa nevyhnutne prejavuje 

zasvätením všetkých svojich síl dielu apoštolátu. A kde nie je tento postoj, tam ešte 

nie je ani Božia láska, ani Božia spása. 

Odovzdávanie toho, čo sme prijali vo forme apoštolátu je teda základná požiadavka 

života s Bohom: 

 kvôli spravodlivosti – ak iní niečo urobili pre nás a priviedli nás k životu s 

Bohom, je spravodlivé, aby sme zase podobne urobili mi to isté pre iných; 

 kvôli dokonalosti – život, ktorý žijeme s Bohom, je neskutočne nádherný a skvelý 

a ak je tak, máme v sebe prirodzenú túžbu deliť sa s ním, od samej radosti z neho; 

 kvôli láske – nemôžeme milovať iných ľudí ako Boh a pritom netúžiť podeliť sa s 

tým najvzácnejším a najvzrušujúcejším, čo sme kedy našli a objavili; 
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 kvôli životu s Bohom – Božou túžbou je zbožštenie všetkých ľudí ich zjednotením 

so Sebou v Sebe, nemôžeme žiť Boží život a mať jednotu s Bohom, ak nezdieľame 

spoločne s Ním túto Jeho túžbu. 

Marketingový model apoštolátu 

Apoštolát nie je žiadne záhadná vec. V podstate sa veľmi podobá bežnému biznisu: 

 robíme reklamu 

 na extrémne vzácny a luxusný tovar, ktorým je zbožštenie, 

 ktorý je extrémne drahý – toho, kto ho chce, bude stáť celý jeho doterajší život 

 a hľadáme cesty a spôsoby, ako ľudí presvedčiť, aby si ho kúpili a tak zvýšiť 

„obrat“ firmy Božie Kráľovstvo…  

Obdobou evanjelizátora vo svetskej sfére môže byť napríklad fitness tréner: podobne 

ako on, ani my neponúkame vec, ktorú by si mohol kúpiť, lebo Nebo nie je vec (aj keď 

cukríkoví kresťania to tak chápu: nebo je vec, ktorú si kúpiš tým, že uveríš v Krista ako 

osobného Spasiteľa a budeš sa modliť a chodiť do kostola). Nebo nie je ani služba, ktorú 

by sme my mohli urobiť za iných, ako napríklad keď účtovníčka urobí účtovníctvo firme, 

ktorá si ju najme. Boží život sa dá len žiť a Božími synmi sa dá len byť a my môžeme 

iných ľudí len namotivovať, aby po tom túžili, úplne rovnako, ako fitness tréner môže len 

namotivovať ľudí, aby chceli byť fit a potom im pomôcť, aby sa takými stali, ale nemôže 

im svaly a kondíciu predať v krabičke v proteínovom bare, ani nemôže cvičiť a trénovať 

namiesto nich. Poďme sa teda od „synov sveta“ (porov. Lk 16,8) učiť umeniu apoštolátu! 

NIEKOĽKO TECHNICKÝCH POJMOV  

 apoštolát – súbor všetkých činností a úkonov, smerujúcich k tomu, aby niekto, kto 

v Boha neverí a Boží život nežije, uveril, obrátil sa a vydal sa na cestu zbožštenia 

sa v Bohu; 

 evanjelizácia – prvé zvestovanie, ohlasovanie, čiže prvé informovanie iného 

človeka a jeho zoznamovanie s radostnou zvesťou Evanjelia o Bohu, o Kristovi, o 

našej novej identite a o povolaní k zbožšteniu; 

 evanjelizátor – kresťan vo funkcii „pracovníka prvého kontaktu“, ktorý 

evanjelizuje iného človeka, vydáva mu svoje osobné svedectvo o svojej skúsenosti 

s Kristom a so životom s Ním a súčasne mu oznamuje, že to isté je dostupné aj pre 

toho druhého; 

 obrátenie – to už poznáš; 
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 katechéza – nasledovné vyučovanie človeka, ktorý chce túto cestu nastúpiť, o tom, 

čo je potrebné poznať a urobiť – asi ako keď fitness tréner vysvetľuje budúcemu 

klientovi, čo je posilovňa, aké vybavenie bude potrebovať, koľko a ako často to 

bude chcieť trénovať a čo môže od toho a za aký čas očakávať.  

 katechumenát – obdobie prípravy na prijatie iniciačných sviatostí, ktorého cieľom 

je priviesť „k zrelosti svoje obrátenie a svoju vieru. Ide o formáciu celého 

kresťanského života, ktorou „sa učeníci spájajú s Kristom“ (KKC 1248). Je to 

etapa, počas ktorej evanjelizovaný a pre Krista už rozhodnutý človek, čiže 

katechumen, s pomocou katechézy prechádza cestou očisťovania a pripravuje sa na 

svoje druhé obrátenie a na plné včlenenie sa do Cirkvi. 

 iniciačné sviatosti – krst, eucharistia a birmovanie, ktorých prijatím sa 

katechumen plne začleňuje do Tela Cirkvi. 

 mystagógia – obdobie, v ktorom je novopokrstený vovádzaný do „tajomstiev“, 

čiže mystérií života s Bohom prostredníctvom sviatostí. 

1. TRÉNER, ČIŽE EVANJELIZÁTOR 

Tréner musí byť v prvom rade tréner: musí mať poznatky, skúsenosti, certifikáty, musí byť 

schopný robiť to, čo robí. Ak to nevie, nemôže byť trénerom. 

Aj my ako kresťania musíme byť v prvom rade kompetentní a schopní odovzdávať 

Evanjelium a vovádzať iných ľudí do života s Bohom. To od nás vyžaduje, aby sme s 

Bohom už skutočne žili, aby sme mali svoju osobnú skúsenosť s Bohom, ale aby sme aj 

malí dostatočné poznatky o Bohu, o Božom živote, o Veľkom pozvaní, ktoré nám Boh 

daroval a ktoré už sami žijeme. 

Pokiaľ si sa dostal na Ceste Svetla až sem, malo byt byť už u Teba samozrejmé. 

2. FITNESCENTRUM, ČIŽE CIRKEV 

Tréner potrebuje miesto, kde môže konať svoju činnosť. Iste, v núdzi by mohol trénovať ľudí aj u 

seba v obývačke, ale bolo by to veľmi obmedzené, veľmi nedokonalé a nakoniec by mu tam asi 

nikto nechodil a uprednostnili by dobre vybavenú konkurenciu. Potrebuje preto posilovňu, v 

ktorej by mohol ľudí prijímať a trénovať. Bez neho v podstate nedokáže svoju profesiu 

vykonávať. 

My ešte viac potrebujeme Cirkev. Neodovzdávame totiž len tak hocičo, ale Boží život. 

Evanjelizovať znamená vovádzať iných ľudí do Božieho života. Môžete tento život iným 

ľuďom odovzdať slovami? Nie. Znameniami a zázrakmi? Nie. Televíziou? Rádiom? 

Knihami? Nie. Nič z toho nedokáže odovzdať život. Jedine Cirkev – konkrétne cirkevné 

spoločenstvo, ktoré tento Život žije – to môže a dokáže! Dokonca ani jednotlivec to 
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úplne nedokáže. Pretože Boží život je životom komunity! Je to Trojičný život Božej 

lásky a ten nemôžeme žiť sami a osamotene. Ježiš hovorí: „kde sú dvaja alebo traja 

zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi“ (Mt 18,20 SSV) – ak ale 

zhromaždení v Jeho Mene nie sme – nie je medzi nami! A ani to ešte nestačí! 

Potrebujeme sviatosti, ktoré toto dielo v človeku zavŕšia a dokončia. Nehovoriac o 

všetkom ostatnom, čo Cirkev poskytuje „v pozadí“ procesu apoštolátu, ako napríklad 

„certifikovanú zvesť“ o Bohu v podaní Učiteľského úradu Cirkvi, či jej know-how ako 

dosahovať a žiť Boží život…  

Bezprostredne na apoštolát potrebujeme dve „funkcie“ Cirkvi: 

 malé bunkové spoločenstvo, v ktorom žijeme Trojičné commúnio Božieho Života 

a Cirkvi a kam môžeme evanjelizovaného človeka pozvať, zaviesť, prijať a 

„trénovať“ podobne, ako fitnes tréner pozýva svojich klientov do posilovne a tam 

ich trénuje; 

 spojené s farnosťou, v ktorej sa nachádzajú sviatosti a liturgia, nástroje pre už 

obrátených, ktorými sa zbožštenie človeka završuje a ktoré pripomínajú 

sofistikované posilovacie stroje a ťažké činky v posilovni, určenée pre pokročilých 

cvičencov. 

 

Kým pôjdeš ďalej… 

… odpovedz si na otázky: 

 Mám k dispozícii takéto malé spoločenstvo, ktorého som členom? Skautská 
družina – ak je ona Tvojim malým spoločenstvom –  je fajn, ale je príliš špecifická 
na to, aby som do nej mohol privádzať iných, často dospelých ľudí, aby v nej do 
seba nasávali Boží život, takže nemusí vždy vyhovovať. Na druhej strane, v spojení 
s nástrojom skautingu môže byť skvelým nástrojom apoštolátu mladých ľudí, 
lepším, ako mnohé ostatné druhy spoločenstiev. 

 Sme pevne napojení na farnosť a na „služby“, ktoré farnosť poskytuje? Vrátane 
následnej katechézy, mystagógie, sviatostí,…? 

3. KLIENTELA, ČIŽE OIKOS 

Náš tréner nebude trénovať ľudí v Austrálii, ani na ISS, ale ľudí, ktorí žijú v spádovej oblasti 

posilovne. Preto si ujasní, kto sú to – mladí, starí ľudia, školy, kluby,… – a na nich sa zameria vo 

svojej marketingovaj stratégii. 

V apoštoláte našou klientelou je naše okolie, označované často grécky termínom oikos.  

Okolie, to sú ľudia, s ktorými sme najlepšie denne spolu a s ktorými trávime najviac 

času a ktorí nám pripadajú ako najperspektívnejší pre naše zámery apoštolátu: 

 rodina a súrodenci 
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 susedia 

 priatelia a známi 

 spolupracovníci a spolužiaci 

Zhruba by sa malo jednať o nejakých ±15 ľudí. 

Kritérium „najvhodnejší“ je dosť dôležité a je obsiahnuté v zásade „pre dobro slabých 

sa (najprv) venovať silným“. Znie to ako nejaký nezmysel, ale má to hlbokú logiku: 

 Ak sa najprv zameriaš na tých, ktorí majú dobré predpoklady a dispozíciu a 

sú náchylní prijať Evanjelium, výsledkom bude, že z nich vytvoríš dobré a 

fungujúce spoločenstvo, zložené sprvu zo „silných“. Potom ale môžeš doňho 

postupne, „kus po kuse“ prijímať „slabých“, čiže tých problémovejších. Pôjde to 

preto, že budú vidieť na tomto spoločenstve, ako a čo žije a prebudí sa v nich túžba 

žiť rovnako (porov. ďalej) – a samo spoločenstvo bude dosť silné a živé na to, aby 

ich v sebe pretváralo. 

 Ak sa ale sústredíš na problémových, je to riziko. Môže to vyjsť, ale aj nemusí. 

Môže sa stať, že ich nedokážeš motivovať (lebo ani veľmi ešte nemáš čím), 

nedokážeš im pomôcť, pretože spoločenstvo, ktoré z nich tvoríš, sa topí v 

zraneniach a problémoch, alebo dokonca rozvrátia Tvoje vlastné spoločenstvo tým, 

že mu znemožnia normálne žiť a fungovať… a výsledok bude omnoho horší a 

nakoniec nepomôžeš ani slabým, ani silným…  

Preto je lepšie najprv zo „silných“ vybudovať spoločenstvo ako pevnú základňu – a 

potom do neho prijímať aj „slabých“ a problémových, aby v ňom našli uzdravenie. 

Rovnako náš fitnes tréner sa najprv bude venovať tým, ktorí majú predpoklady a 

lásku k športu a potom, keď už bude fitnescentrum prosperovať, môže začať 

uvažovať o ďalších programoch pre mladistvých z nápravného zariadenia, alebo 

pre ľudí z redukačného centra a podobne. Ale isto nimi začínať nebude… 

Podobne skauting – úplne prirodzene najprv budujeme fungujúci oddiel a družiny z 

„bezproblémových detí“ – a až potom, keď je už dostatočne silný a zabehnutý, 

môžeme skúsiť poskytovať v jeho kolektíve pomoc aj problémovým deťom, toľkým, 

koľko dokážeme ustáť bez toho, aby nám družinu či oddiel rozvrátili…  

 

Kým pôjdeš ďalej… 

… odpovedz si na otázky: 

 V etape SVITANIE, v 7. kapitole Denný príkaz dobrého skutku a v odborke 
SKAUTSKÝ ZÁKON, 5. týždeň: Skaut je osožný a pomáha iným, si si už takýto 
zoznam svojho oikosu vytváral, v počte desať ľudí. A učil si sa byť im osožný. Ako si 
na tom s touto úlohou v tejto chvíli? Pokračuješ v tom? 
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 Ak treba, obnov (zreviduj) tento zoznam, prípadne doplň na oných 12 až 15 ľudí 
(resp. 10 + moja rodina). 

 Spíš si ich zoznam a zaves na viditeľné miesto. Počas večernej modlitby sa k 
nemu vždy vráť a uvažuj, ako sa ti voči nim v ten deň darilo! 

4. REKLAMA, ČIŽE SVEDECTVO ŽIVOTA 

Klienti musia do fitnescentra prísť – a na to slúži reklama. „Keby som mal posledné tri doláre, 

dva z nich dám na reklamu,“ hovorieval vraj starý Henri Ford. Mal pravdu. Bez reklamy, čiže 

bez toho, aby sa ľudia dozvedeli, že nejaké fitnescentrum v ich okolí existuje, ale ešte viac bez 

túžby chodiť tam a platiť tam za to, že budú tvrdo drieť a cvičiť, by podnik nášho trénera skončil 

skôr, než by začal… 

Zásadnou podstatou reklamy je vzbudzovanie potreby ako odpovede na problém. Alebo 

poetickejšie slovami Exupéryho: „prebudiť smäd a vyznačiť cestu k studni“.  Napríklad: 

Sedíš si doma a nič ti nechýba. Behneš na internet a tam zrazu objavíš reklamu na úplne úžasný 

nástroj prežitia, kombinujúci za smiešnych 20€ nafukovací matrac, nôž, sekeru, zápalky, baterku 

a hrebeň… V tej chvíli si uvedomíš problém: Ja to nemám a strašne mi to chýba, nedokážem bez 

toho žiť! A z problému sa odvíja túžba: Ihneď si to idem objednať, už sa neviem dočkať, ako 

budú na tábore všetci závidieť, keď to tam vytiahnem! 

Podobne to platí aj o fitnes trénerovi: Kým ľudia netrénovaní a dengľaví žijú medzi rovnakými 

ľuďmi, ako sú oni, neuvedomujú si, že by mali nejaký problém. A tak tréner vylepí plagáty s 

Arnoldom Schwarzeneggrom, alebo s fešnými vyšportovanými kráskami… je skvelé, ak dokonca 

on sám je tak vymykaný, že môže ísť niekam do parku, na pláž, urobiť šou, upútať pozornosť, 

povedať, aké je to skvelé a tak… a zrazu tí ľudia si začnú uvedomovať, že majú problém: sme 

slabí, nič nezvládneme, vyzeráme hrozne… a zatúžia po riešení, ktorým je permanentka do 

čerstvo otvoreného fitnescentra. 

Kde nie je smäd, tam je zbytočné vyznačovať cestu k studni, nikto po nej nepôjde. A zase 

ak nedokážeme cestu k studni jasne vyznačiť a presvedčiť iných, že k studni naozaj 

vedie, tak je to tiež nanič, hoci smädní, aj tak nikto po nej nepôjde. 

V kresťanstve to funguje úplne rovnako. BOŽÍ ŽIVOT – ak ním naozaj je – sa 

presadzuje „vlastnou váhou“, čiže jednoducho tým, že je sám osebe atraktívny, 

zaujímavý, ľudí fascinuje, inšpiruje, túžia po ňom – a obracajú sa na nás, aby sme im 

pomohli dosahovať a žiť to, čo vidia na nás! 

 Ak sme kresťania, potom žijeme závideniahodný, plný, šťastný a radostný 

život. Ak totiž nežijeme život, ktorý by nám ostatní ľudia závideli, obdivovali nás, 

cítili, že majú problém, keď sú o takýto život ukrátení – potom naše volanie k 

obráteniu nebude nikto počúvať a budeme pre nich len otravný hmyz, asi ako keď 

na dvere zabúchajú neodbytní podomoví predajcovia nejakého haraburdia, alebo 

Jehovoví svedkovia… A potom to znamená, že s nami samotnými nie je niečo v 
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poriadku a asi by sme my sami mali najprv vyhľadať niekoho, kto by nám 

pomohol žiť plný život s Bohom. Ale to už, dúfajme, nie je Tvoj problém, že nie? 

 Tento život musí byť vidieť. Ak by sme ho žili skryto a v súkromí, ako by sa o 

ňom mohli dozvedieť? Preto skauti majú svoje rovnošaty a vešajú fotky na 

facebook a robia rôzne PR akcie, nie? A preto aj my, kresťania, sme povolaní žiť 

svoje život v celej jeho radosti navonok, verejne, všetkým na očiach, ako hovorí 

Ježiš: „Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a 

oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach“ (Mt 5,16 SSV), alebo apoštol Pavol: 

„Všetko robte bez šomrania a pochybovania,  aby ste boli bezúhonní a úprimní, 

Božie deti bez hany uprostred zvrhlého a skazeného pokolenia, medzi ktorým 

svietite ako svetlá na svete“ (Flp 2,14-15 SSV). 

 A nakoniec musíme ostatných presvedčiť, že oná katolícka cesta, ktorú 

ponúkame, naozaj funguje. Aj o tom je svedectvo nášho života, veď ňou sami 

ideme, sami sme ňou pretváraní. Ak teda ľudia obdivujú a závidia to, čo žijeme, 

tak súčasne tým potvrdzujú účinnosť cesty, ktorá nás k tomuto životu priviedla. 

Preto, mimochodom, evanjelizácia nie je karhanie, napomínanie, kritizovanie, 

prehováranie, hádanie sa, prikazovanie, vnucovanie, vydieranie, ani nič podobné. 

Evanjelizácia je delenie sa so skúsenosťou nového Života s Kristom, delenie sa so 

samým novým Životom, odovzdávanie radostnej zvesti o osobe ježiša krista, v ktorom 

toto všetko je a v ktorom to všetko môžeme nájsť, ktorý nás miluje, ktorý nám odpustil 

hriechy, ktorý zomrel za nás, uzdravuje nás, dáva nám život a s ktorým môžeme žiť 

šťastne naveky! 

 

Kým pôjdeš ďalej… 

… odpovedz si na otázky: 

 Žiješ závideniahodný Boží život? 

 Žiješ ho otvorene, sebavedome, „na očiach“? 

 Závidia Ti ľudia naokolo? Obdivujú Ťa? Si svetlom, hviezdou? 

5. PORADENSTVO, ČIŽE VÝSLOVNÉ EVANJELIZOVANIE 

Problém a túžba sami osebe fitnescentrum nenaplnia. Je potrebné ďalšie: ODVAHA navštíviť ho. 

Ak bude mať povesť „hardcore búcharne“, kde chodia samé svalnaté ozruty s tvrdým výrazom v 

tvári, bežný smrteľník sa ani neodváži vojsť, nieto tam chodiť trénovať. A potom druhá vec a tou 

je PORADENSTVO, schopnosť na nesmelé otázky klienta milo a vecne odpovedať a nasmerovať 

ho ohľaduplne na tú správnu cestu: kúpiť permanentku, zaplatiť vytvorenie tréningového plánu, 

priplatiť si osobnú asistenciu trénera, vziať nejaké letáky a materiály… 

V apoštoláte je to obdobné. „Tichá závisť“ ľudí naokolo je síce lichotivá, ale nikam sama 

osebe nevedie. Musíme im „otvoriť dvierka“, Čiže urobiť dve veci: 
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1) ABY SA ODVÁŽILI OPÝTAŤ. Bránou k tomu sú vzťahy priateľstva. 

Prostredníctvom ústretovosti, služby,… pracujeme na tom, aby sme sa s ľuďmi z nášho 

oikosu úprimne priatelili. O tom sme už ale spolu hovorili. 

 

Kým pôjdeš ďalej… 

… pripomeň si 5. týždeň: Skaut je osožný a pomáha iným (hlavne jej časť Ako súvisí 
osoh s pomáhaním iným?) a 6. týždeň: Skaut je priateľom všetkých ľudí dobrej vôle a 
bratom každého skauta odborky SKAUTSKÝ ZÁKON. 

2) POSKYTNÚŤ PORADENSTVO, ČIŽE VÝSLOVNÚ EVANJELIZÁCIU.  

Niektorí ľudia tu začínajú. Potom sa divia, keď ich ostatní berú ako otravných ľudí. Všimnime si, 

že Ježiš takto nekonal. Ježiš kázal zástupom, ale boli to zástupy, ktoré chodili za Ním, nie On, 

kto chodil od domu k domu, klopal na dvere a tak. Aj keď apoštolov posielal po dedinách hlásať, 

kládol im na srdce zásadu nevnucovať sa tam, kde po vás (zatiaľ) netúžia: „Ale keby vás na 

niektorom mieste neprijali, ani nevypočuli, odíďte odtiaľ a straste si prach z nôh na svedectvo 

proti nim“ (Mk 6,11 SSV). Podobne pracoval apoštol Pavol: Najprv zvestoval evanjelium tým, 

ktorí sa o podobné veci zaujímali a chceli ho počúvať: „Vošiel do synagógy a smelo hovoril; tri 

mesiace rozprával a presviedčal o Božom kráľovstve“ (Sk 19,8 SSV). Keď sa ale niektorí ľudia 

rozhodli túto zvesť neprijať, nenútil ich, ani nenaliehal: „Ale keď sa niektorí zatvrdili a neuverili, 

ba pred zástupom tupili Pánovu cestu, odišiel od nich, oddelil učeníkov a každý deň hovoril v 

Tyrannovej škole“ (Sk 19,9 SSV).  

Slovná evanjelizácia má niekoľko pravidiel: 

REAGUJE NA PROBLÉM A ODPOVEDÁ NA OTÁZKU – k tomu smerovala 

príprava pôdy v predchádzajúcich krokoch: svedectvo života, inšpirovanie, priateľstvo a 

vytváranie vzťahu a pod. Z tohto všetkého nakoniec vzíde oná otázka: „Čo máme robiť, 

bratia?“ (Sk 2,37 SSV). A na ňu konečne evanjelizácia odpovedá. 

Hovorí sa tomu princíp červeného a zeleného svetla: 

 

NEHOVORÍME NASILU O KRISTOVI ľuďom, ktorí sú vyslovene nepriateľsky 

naladení voči Bohu, kresťanstvu, náboženstvu,… alebo výslovne dávajú najavo odmietnutie 

voči Evanjeliu, nemajú oň záujem, nechcú o ňom počúvať, ani hovoriť: „Nedávajte, čo je 

sväté, psom a nehádžte svoje perly pred svine, aby ich nohami nepošliapali, neobrátili sa 

proti vám a neroztrhali vás.“ (Mt 7,6 SSV)  

 

ANI ĽAHOSTAJNOSŤ A NEZÁUJEM nie sú ešte tou dobrou pôdou. Človek stále nevidí 

problém a preto ani necíti potrebu riešenia. Ak by sme mu teraz začali hustiť do hlavy 

„riešenie“ Evanjelia, tak skôr by sme v ňom vyvolali odpor, než jeho prijatie – „oranžová“ 

by sa zmenila na „červenú“. Na druhej strane ale nie je nepriateľský – a pre nás to znamená, 

že môžeme ešte popracovať na príprave pôdy. Tá môže prebudiť záujem, záujem túžbu a 

túžba je otvorenou bránou k prijatiu Krista – očakávaným „zeleným svetlom“.  
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SKUTOČNÝ ZÁUJEM otvára dvere evanjelizácii. A to sa deje, keď človek na nás vidí 

kvalitu života s Bohom, radosť, ktorá z neho plynie, vidí Božie skutky a pociťuje 

podmanivú silu Božej lásky aj v našich skutkoch a správaní. Zrazu cíti PROBLÉM, pretože 

aj on by chcel niečo také žiť – a túži po RIEŠENÍ svojho problému a je pripravený prijať ho 

z našich úst vo forme EVANJELIZÁCIE. A vtedy treba jasne a otvorene konať, hovoriť a 

nemlčať. 

Toto platí nielen pre situáciu a rozhodovanie, či o Kristovi začať hovoriť, alebo nie, ale 

aj počas samotného rozhovoru: 

 Kým svieti v rozhovore „zelené svetlo“ – hovoríme. 

 Ak vidíme, že svetlo „oranžovie“, dokonca „červenie“ a dotyčný už nemá záujem 

v rozhovore pokračovať, či dokonca začína odporovať, nepokračujeme. nemáme sa 

kam ponáhľať, je našim oikosom, našim okolím, sme s ním denne, je nám „vydaný 

napospas“ a asi nám nikde neutečie. Lepšie je ostať jeho priateľom a zachovať si 

šancu pokračovať v rozhovore zajtra, než príliš tlačiť na pílu dnes, dostať sa do 

konfliktu, vyvolať u toho druhého odmietnutie, odpor – a zabuchnúť si tak k nemu 

dvere ak nie natrvalo, tak isto nadlho…  

Pekný príklad vidíme u apoštola Pavla v Aténach: 

 „Zaviedli ho na Areopág a vraveli: "Môžeme vedieť, čo je to za nové učenie, ktoré hlásaš?  

Veď čosi divné nám donášaš do uší. Preto chceme vedieť, čo to má byť."  Pavol si stal 

doprostred areopágu a hovoril...  

 Ako (ale) počuli o vzkriesení z mŕtvych, niektorí sa posmievali, iní hovorili: "Vypočujeme ťa o 

tom inokedy."  Tak Pavol spomedzi nich odišiel.“ (Sk 17,18-33 SSV)  

NETLAČÍ, ALE INFORMUJE: 

Našou úlohou nie je človeka presvedčiť, ani donútiť, či dotlačiť, či inak manipulovať k 

tomu, aby sa zmenil a obrátil. Našou úlohou je informovať, zvestovať, odovzdávať 

radostnú správu o Evanjeliu: „Aby bola odpoveď viery ľudská, „človek má dobrovoľne 

odpovedať Bohu vierou; preto nikto nemá byť nútený prijať vieru proti svojej vôli. Úkon 

viery je totiž samou svojou povahou dobrovoľný.“ „Boh isto volá ľudí, aby mu slúžili v 

duchu a pravde, takže sú viazaní vo svedomí, ale nie sú nútení... To sa dokonale ukázalo 

v Ježišovi Kristovi.“ Kristus síce pozýval k viere a k obráteniu, ale nijakým spôsobom k 

tomu nenútil. „Vydal svedectvo pravde, ale nechcel ju nasilu nanútiť tým, ktorí jej 

odporovali. Lebo jeho kráľovstvo... sa vzmáha... láskou, ktorou Kristus vyzdvihnutý na 

kríži priťahuje ľudí k sebe.“ (KKC 160) 

Inšpirovať nás môžu dva príklady: 

Prvý je z inštrukcií firmy, ktorá sa živila podomovým predajom vysávačov. Svojim predajcom 

neustále hovorila: Keď pôjdete do niektorého domu, vždy si opakujte: Nejdem predávať. Idem 
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iba informovať. Poviem im o našich úžasných vysávačoch a potom hneď pôjdem preč. To len 

keby náhodou strašne naliehali, že si hneď chcú jeden kúpiť, tak len čírou náhodou mám v aute 

zopár kusov a jeden im môžem predať… Princíp je jednoduchý: Ak idem s myšlienkou „chcem 

predať“, budem podvedome naliehať na toho druhého, aby si vec kúpil. Ten sa môže cítiť pod 

tlakom, zaťať sa a odmietnuť. Alebo podľahnúť, ale neskôr oľutovať a obrátiť sa opačným 

smerom. Ale ak idem s myšlienkou „idem len informovať, nič viac!“ – budem to robiť uvoľnene, 

bez nátlaku – a vytvorím tak priestor na to, aby si človek tovar slobodne kúpil. 

Druhá pochádza z rozhovoru Lurdskej vizionárky, sv. Bernadetty Soubirusovej. Keď ju 

predvolali pred policajného komisára Jacometa, ktorý v zjavenia neveril a Bernadettu mal za 

malú podvodníčku, počas jedného rozhovoru na ňu kričal: „Mňa nepresvedčíš, maličká!“ Načo 

mu Bernadetta odvetila: „Mojou úlohou nie je presviedčať, pane. Mojou úlohou je informovať. 

To som urobila a môžem ísť…“ 

ČERPÁ Z VLASTNEJ SKÚSENOSTI – čiže z toho, čo sme my sami zažili na svojej 

ceste s Kristom. Skúsenosť je len veľmi ťažko spochybniteľná a je pritom osobná, nie je 

to nejaká teória typu „pán farár povedal, že pápež povedal, že Ježiš povedal…“  

AK TREBA, POVZBUDZUJE – aj keď nepresviedčame, dodávanie odvahy je OK. je 

to druhý krok lásky. Inšpirovali sme až doteraz svojim životom, konaním, zjavom… 

Dodávali sme odvahu tým, že sme ponúkli priateľstvo a vytvorili vzťah – a aj teraz je na 

nás, aby sme so svedectvom reagovali aj na prípadné pochybnosti typu „Ja neviem, u 

mňa by to asi nefungovalo“ – a vtedy, práve vtedy, na takúto otázku reagujeme presne 

týmto povzbudením: „Ja si myslím, že áno. Pán je dobrý, nikoho neodmietne. Som si 

istý, že to bude fungovať aj u teba!“ Stále je to ale odpovedanie na otázku toho druhého: 

 Tá prvý je: Aké je Tvoje tajomstvo? A naša odpoveď znie: Kristus! 

 Tá druhá je: Ak by som to chcel aj ja, čo by som mal urobiť? A naša odpoveď: 

to, čo ja, uveriť, obrátiť sa, prijať Ducha Svätého a začať žiť nový Život v rodine 

Cirkvi. 

 A tretia je: Keď ja neviem, či by som to dokázal a či by u mňa niečo také 

fungovalo… A naša odpoveď znie: Som si istý, že áno, nakoniec, stačí skúsiť a 

overiť si to. 

Ale vždy je to odpoveď na otázku toho druhého, odpoveď na jeho „zelené svetlo“, 

ktoré svieti a kým svieti. 

 

Kým pôjdeš ďalej… 

 Ak si sa doteraz dostal do podobnej situácie, rozhovoru, polemiky, diskusie s iným 
človekom o viere – nakoľko si sa už sám od seba podľa týchto pravidiel správal? 

 Ak nie – skús si vy mysli tieto situácie prehrať, aspoň pár – a pouvažuj, ako by sa 
Tvoj prístup v nich zmenil, ak by si sa správal podľa týchto zásad. Bolo by to lepšie, 
alebo rovnaké, alebo horšie, než to, ako to bolo v skutočnosti? 
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6. ZODPOVEDANIE OTÁZOK 

Aj vo fitnescentre má zákazník často nejaké otázky, týkajúce sa toho, či to nie je nebezpečné… či 

proteíny nie sú tie anaboliká, či ako sa to volá… či mu to nebude škodiť na srdce a na kĺby… a 

dievčatá sa zase boja, že oni nechcú byť po troch tréningoch tak svalnaté, ako kulturistka Alina 

Popa po desiatich rokoch profesionálnej tvrdej driny… je na našom trénerovi, aby im ich s 

úsmevom zodpovedal a ich obavy rozptýlil. 

V prípade života s Kristom je to veľmi podobné. Táto fáza „zodpovedania otázok“ môže 

trvať jeden deň, ale aj dlho – môžu to byť týždne, možno mesiace rozhovorov, diskusií, 

otázok a odpovedí… Ten druhý môže mať mnoho zranení, mnoho nejasností, veriť 

množstvu mýtov a legiend ohľadom kresťanstva, Cirkvi,… je dôležité, aby sme vedeli aj 

v tejto oblasti odpovedať, fakticky, úprimne… Ak je to nad naše sily, môžeme navrhnúť 

stretnutie s bratom (sestrou) z nášho, či iného spoločenstva, ktorý sa v tomto vyzná viac. 

Príjemná, priateľská, nekonfrontačná diskusia pre kávičke, alebo pri zmrzline môže byť 

príjemným zážitkom, príležitosťou pre ďalšie svedectvo samým zjavom aj toho druhého 

brata (sestry) a pre postupnú a nenásilnú pomoc tomu druhému s odstraňovaním bariér a 

prekážok, ktoré na svojej ceste ku Kristovi má. 

 

Kým pôjdeš ďalej… 

 Aké najčastejšie výhrady voči náboženstvu, kresťanstvu a Katolíckej cirkvi medzi 
ľuďmi sú? Skús s pomocou tútora spísať zoznam tých najčastejších. 

 Vedel by si na ne odpovedať? poznáš príslušné fakty? Vieš, čo je pravda a čo mýty 
a „čierne legendy“? 

 Kde môžeš nájsť informácie k týmto témam? na tému apologetiky, ako sa často 
odborne tejto činnosti obhajovania viery a Cirkvi hovorí? 

 Urob si krátku rešerš na všetky témy, kde by si nevedel vecne reagovať a s jej 
pomocou si doplň svoje vedomosti! 

7. „TRÉNING ZDARMA“, ALEBO POZVANIE DO SPOLOČENSTVA 

Nerozhodnému klientovi môže fitnescentrum ponúknuť napríklad „jeden tréning zdarma“ – 

poďte a zadarmo si vyskúšajte tréningovú hodinu s našim fitnes trénerom, či niečo podobné. je to 

zadarmo, je to nezáväzné, prečo by to dotyčný nevyskúšal? A potom, keď sa mu to zapáči, 

ľahšie sa rozhodne „upísať sa“ formou permanentky… 

Podobne budeme postupovať možno aj my. Keď situácia dozreje, môžeme toho druhého 

ešte ako hosťa pozvať do nášho spoločenstva (resp. skautskej družiny), aby ho videl, aby 

zažil, ako funguje… zatiaľ ako vítaný hosť, nezáväzne, aby videl, ako to žije a funguje… 
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8. PERMANENTKA, ALEBO OBRÁTENIE A ROZHODNUTIE PRE KRISTA 

Zakúpením permanentky sa zo záujemcu stáva klient. je to kľúčový krok, ktorým sa skončila 

„namotávacia“ fáza – a začína sa nový vzťah tréner – klient cvičenec.  

V okamihu, keď je náš človek rozhodnutý, pozveme ho k obráteniu a k rozhodnutiu sa 

pre Krista. Najlepšie formou modlitby, kedy ho necháme, aby vlastnými slovami vyznal 

svoju hriešnosť, oľutoval svoje hriechy, vyznal vieru v Krista i svoje rozhodnutie 

nasledovať Ho. Ostatní sa potom pridajú svojou modlitbou za neho, za to, aby ho Boh na 

tejto ceste sprevádzal, požehnával, napĺňal svojim Duchom… 

Tým sa v jeho živote začína katechumenát a prvá, prípravná fáza jeho duchovnej cesty ku 

kresťanstvu. Odteraz je dotyčný riadnym členom Tvojho malého spoločenstva (resp. 

skautskej družiny), ktorá ho s radosťou prijíma, možno nezaškodí malá radostná oslava 

na stretku / družinovke, srdečné objatie,…  

Ak je nepokrstený, bude to zrejme znamenať aj zapojenie sa do „úradného“ programu 

formovania katechumenov vo farnosti. Ale aj keď ten bude prispievať katechézami a 

vyučovaním, to skutočné zázemie, rodina, ktorá s ním bude túto jeho cestu absolvovať, 

bude vždy toto Tvoje malé spoločenstvo, do ktorého si ho priviedol.  

9. TRÉNOVANIE, ALEBO PRÁCA SA EŠTE LEN ZAČÍNA 

Kúpením permanentky sa pre posilovňu práca nekončí, naopak, ešte sa len začína. Teraz je na 

trénerovi a poslivoni, aby splnila svoje sľuby a pomohla klientovi získať to, čo mu sľúbila. skvelú 

postavu, veľké svaly, kondíciu… 

Úplne rovnako aj v prípade evanjelizácie teraz práce ešte len začína. Je dobré mať na 

pamäti najmenej dve veci: 

 To, čo vyučuje najviac, je samotný príklad spoločenstva a jeho členov. Katechéza, 

informácie, to všetko je pekná vec, ale najviac a najlepšie sa dotyčný naučí 

kresťanstvu tým, že bude spolu s Vami žiť to, čo žijete Vy a od Vás a Vášho 

príkladu a vzoru sa bude „odkukávaním“ učiť byť ako Vy. tak to funguje v Cirkvi 

od počiatku a hovorí sa tomu učeníctvo. Robil to tak Ježiš: „Dal som vám príklad, 

aby ste aj vy robili, ako som ja urobil vám“ (Jn 13,15 SSV); Pavol: „Napodobňujte 

ma, ako aj ja napodobňujem Krista“ (1 Kor 11,1 SSV) i ostatní kresťania v Cirkvi: 

„Aby ste napodobňovali tých, čo vierou a vytrvalosťou sú dedičmi prisľúbení“ 

(Hebr 6,12 SSV).  

 Pripomeň si situačné vedenie tímu z odborky KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE. Tvoj 

priateľ je teraz plný motivácie a nadšenia, súčasne ale potrebuje a aj očakáva 

direktívne vedenie a vysvetľovanie, pretože je úplným nováčikom. Ale aj on na 
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tejto svojej ceste postupne príde ku „kríze na pol ceste“ a bude potrebovať 

povzbudenie a podržanie komunity… a potom, ako bude rásť v Kristovi, bude 

potrebovať stále viac voľnosti a dôvery a spoluúčasti na živote svojom i 

spoločenstva, až kým sa z neho nestane „rovný medzi rovnými“, dospelý a zrelý 

člen bunky. 

 

Kým pôjdeš ďalej… 

 Bol si už niekedy svedkom, či dokonca účastníkom takéhoto učeníckeho procesu v 
rámci nejakého spoločenstva, alebo farnosti? 

 Ako je na tom farnosť so svojou schopnosťou poskytovať takéto osobné učeníctvo 
ľuďom, ktorí chcú byť kresťanmi – ale aj svojim vlastným členom? 

10. REGISTRÁCIA V SAKST, ALEBO O PRIVEDENÍ DO FARNOSTI 

Tí, ktorí to v posilovaní začnú brať fakt vážne, čiže súťažne, sú nakoniec privedení k tomu, aby sa 

registrovali v príslušnej športovej asociácii (SAKST), ktorá je členom príslušnej medzinárodnej 

federácie (IFBB) – a tým si otvorili dvere k súťaženiu, možno dokonca k profesionálnej kariére… 

Aj u nás posledným krokom je časom pozvať a priviesť nášho nového člena k 

spoločenstvu farnosti… ku sviatostiam… k Cirkvi, ktorá je miestna i svetová, so 

všetkým, čo ponúka: od „profesionálnej kariéry“ kňaza, rehoľníka pre niektorých… cez 

nástroje a pomôcky, ktoré ponúka… až po „súťaže“ v podobe podujatí, akcií, seminárov, 

exercícií, kampaní,… Tam potom môže pokračovať cesta nášho nového člena 

mystagógiou a potom, rok za rokom, až k zrelosti, k svätosti, k „zmocneniu sa večného 

života“ (porov. 1Tim 6,12).  

Evanjelizácia a schéme lásky 

Obe schémy si veľmi dobre zodpovedajú. Súčasne nám pomáhajú pochopiť, aký kus 

práce je potrebné vykonať a koľko trpezlivosti mať, kým sa dostaneme k výslovnému 

ohlasovaniu Krista a dokonca k výzve k obráteniu a zmene života toho druhého! 
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Podobnú postupnosť môžeme vidieť aj v technike evanjelizácie SIEŤ farských 

evanjelizačných buniek Piergiorgia Periniho: 

 

ÚLOHA: 

 Ako je na tom Tvoja evanjelizačná zručnosť? Ak treba – čo konkrétne urobíš pre 

jej zdokonalenie? 

 Ako je na tom tvoje evanjelizačné nasadenie? Je apoštolát v Tvojom živote 

prioritou – nie preto, že je to „prikázané“, ale preto, že po tom sám túžiš, deliť sa s 

Božím životom a Božou radosťou v Tebe? Ak nie – kde je problém? 
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 Ako je na tom Tvoje malé spoločenstvo / družina? Ak nie veľmi dobre – čo 

konkrétne urobíš pre zlepšenie tohto stavu? Čo je v Tvojich silách a možnostiach? 

 Výsledky prekonzultuj s tútorom. 

 Zrealizuj a vyhodnoť! 

 

Splnené dňa: ___________, podpis tútora: ________________________________ 

4. Paladinský projekt nad rámec odborky 

Tento projekt nie je súčasťou červeného stupňa odborky KATOLÍK, ale je súčasťou 

purpurového stupňa PALADIN Rádu Svetla. 

 Ako je na tom Tvoja farnosť z pohľadu túžby apoštolovať a z pohľadu schopnosti 

apoštolát aj naozaj „robiť“?  

o Ako je farnosť k tomuto volaná a motivovaná zo strany kňazov, animátorov, 

katechétov a iných podobných služobníkov vo farnosti? 

o Koľko spoločenstiev aktívne evanjelizuje svoje okolie? 

o Ako sa tohto všetkého zúčastňuje Tvoja družina? Tvoj oddiel? 

 Spoločne s tútorom…: 

 Nájdené problémy na rovine Tvojej farnosti zanalyzuj, pričom použiješ Ishikawov 

diagram, Paretovo pravidlo, metódu 5Prečo?. 

 S pomocou metódy brainstormingu, diagramu afinity a hľadania najlepšieho 

riešenia nájdi jednu najlepšiu a najnaliehavejšiu vec, ktorú je možné urobiť pre 

nápravu a zlepšenie situácie vo farnosti.  

 Urob SWOT analýzu zámeru a maticu TOWS pre stratégie, ktoré sa Ti núkajú. 

 S pomocou posledných krokov z kapitoly Realizácia odborky Kľúčové 

kompetencie naplánuj a stanov záverečné kroky k tomu, aby sa zámer mohol 

zrealizovať. Je na Tvojej cti na a úsudku Tvojho tútora, aby bol tento výsledný 

plán dostatočne náročný a bol výzvou pre Tvoje schopnosti a zručnosti! 

 ZREALIZUJ HO – ako líder a organizátor, alebo aspoň ako aktívny člen 

organizačného tímu, ktorý sa podieľa na príprave a organizácii i uskutočnení 

projektu. 

 S pomocou rovnakých nástrojov analýzy, akými si projekt začínal, zhodnoť jeho 

úspešnosť. 

 Napíš záverečné zhodnotenie (záverečnú správu) z projektu a predlož ho tímu i 

tútorovi. 

 Aké osobné poučenie si si z uskutočnenia tohto projektu odniesol ty sám? Čomu 

Ťa projekt naučil? 
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Splnené dňa: ___________, podpis tútora: ________________________________ 

5. rozmer. SPOLOČENSKÁ ANGAŽOVANOSŤ 

„Povinnosť angažovanej prítomnosti v ľudskej spoločnosti, ktorá sa vo 

svetle sociálneho učenia Cirkvi stavia do služby človeka a jeho plnej 

dôstojnosti. Zoskupenia laikov musia vyvolávať živé vloženie sa do účasti 

a do solidarity, aby vytvárali v spoločnosti spravodlivejšie a bratskejšie 

životné podmienky.“ 

(Christifideles laici 30, 1984, krátené) 

Idea v pozadí: evanjelizácia spoločnosti 

 Podobne, ako môžeme evanjelizovať jednotlivca, môže a má byť evanjelizovaná aj 

sama spoločnosť, v ktorej žijeme. 

 Tak, ako cieľom evanjelizácie jednotlivca je obrátenie, výsledkom evanjelizácie 

spoločnosti je kultúra, kresťanstvom ovplyvnená a sformovaná kultúra, akú vidíme 

ešte stále v Európe: akokoľvek je proti kresťanstvu bojované, akokoľvek je snaha 

vytlačiť ho zo spoločnosti a hlavne z verejného života, predsa všetko – od bežnej 

morálky bežného slušného človeka cez princípy vedy a ekonomiky až po otázku 

práv, slobody, usporiadania spoločnosti a zákonov, všetko je ešte stále do veľkej 

miery kresťanské. Vďaka čomu je Európa a Západ všeobecne ešte stále veľmi 

dobrým miestom na život. 

 A tak, ako sa pôda pre evanjelizáciu spoločnosti pripravuje službou a tvorbou 

vzťahov, tak sa pôda pre evanjelizáciu spoločnosti pripravuje spoločenskou 

angažovanosťou, čiže aktívnym úsilím o to, aby sme prispeli k lepšej, 

spravodlivejšej, bezpečnejšej spoločnosti, kde sa lepšie ľuďom žije. Preto 

napríklad Svätopluk (ktorý bol všetko iné, len nie ľudomilný a už vôbec nie 

kresťanský vladyka) aspoň sprvu podporoval misiu sv. Cyrila a Metoda: pretože 

stať sa kresťanskou krajinou znamenalo vydať sa na cestu kultúrnosti a stať sa 

súčasťou klubu civilizovaných krajín. Z rovnakých dôvodov všetky totalitné 

systémy, od francúzskych jakobínov až po ruských komunistov a nemeckých 

nacistov, považovali Cirkev a kresťanstvo za nepriateľa číslo jedna, pretože stála v 

ceste ich zlovoľným tyranským ambíciám.  
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Je to teda požiadavka a zároveň prejav autentického kresťanstva, ako o ňom hovorí Ježiš: 

„Nebeské kráľovstvo sa podobá kvasu, ktorý žena vezme a vmiesi do troch mier múky, až 

sa všetko prekvasí“ (Mt 13,33 SSV). 

Cirkev a štát v sebe a vedľa seba 

MINIMUM VERZUS MAXIMUM 

 ŠTÁT je tu pre všetkých svojich obyvateľov. Ako taký by mal byť 

MINIMÁLNY – čiže v sebe sústreďovať to nevyhnutné minimum (spravidla sa 

sem ráta zákonodarstvo, súdnictvo a vymáhanie práva, policajná ochrana a obrana 

pred vonkajším nepriateľom, zahraničná politika,…), potrebné na to, aby mohol 

účinne poskytovať služby všetkým svojim obyvateľom a umožnil im napĺňať 

ich základné ľudské práva: bezpečnosť, sloboda, vlastníctvo, dosahovanie šťastia, 

podpora a pomoc v núdzi,… 

 CIRKEV je v samej svoje podstate maximalistická. Predstavuje komplexný a vo 

svojej podstate extrémny spôsob života, v ktorom človek prekračuje svoje hranice 

a nesený Božou Mocou sa pripodobňuje Bohu. Cenou za to je fakt, že je určená 

len pre tých, ktorí si takýto život zvolia, nemôže byť „vnútená“ všetkým 

ľuďom, vždy bude „ostrovom“ uprostred sveta. 

Pretože členovia, aj nečlenovia Cirkvi sú rovnako občanmi štátu, rovnako sa podieľajú na 

jeho živote a rovnako ho financujú svojimi daňami – je logické, aby aj štát maximálne 

zohľadňoval rozumné požiadavky oboch skupín v záujme spoločného dobra všetkých 

svojich občanov – a najlepšie rešpektovaním svojej vlastnej „minimálnosti“… (na rozdiel 

od napríklad osvieteneckých požiadaviek na absolútnu totalitnosť zbožšteného štátu). 

SPOLOČNÝ ZÁKLAD 

Spoločným základom cirkvi a štátu je idea prirodzeného zákona, čiže práv, ktoré sú 

vrodené človekovi a neodňateľné človekovi nikým a ničím. Príkladom ich vymenovania 

je napríklad Deklarácia nezávislosti USA: „Tieto pravdy považujeme za samozrejmé, že 

totiž všetci ľudia sú stvorení seberovní a že sú svojím Stvoriteľom obdarení 

neodňateľnými právami, ako je právo na život, slobodu a hľadanie šťastia.“ Ale sú tu, 

samozrejme, aj prirodzené a neodňateľné povinnosti, plynúce zo spravodlivosti: 

Neubližovať, rešpektovať vlastníctvo, neupierať iným slobodu, nepodvádzať,… Podieľať 

sa primerane na fungovaní štátu a spoločnosti, byť primerane solidárny s ostatnými 

členmi spoločnosti,…  atď. 
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 Pre štát predstavuje prirodzený zákon hranicu, po ktorú je oprávnený ísť, ak sa 

nechce viazať na žiadne konkrétne náboženstvo, ideológiu, filozofiu, ale byť tu 

rovnako pre všetkých. 

 Pre cirkev naopak predstavuje prirodzený zákon východisko, z ktorého 

pokračuje ďalej – samo kresťanstvo sa tak začína až za hranicou prirodzeného 

zákona. 

POTREBUJÚ SA? 

Západná civilizácia vznikla vďaka kresťanstvu a na základe kresťanstva. Bez 

kresťanských hodnôt takmer isto neprežije. „Naša ústava bola vytvorená len pre 

morálne pevný a veriaci ľud. K vládnutiu inému ľudu sa vonkoncom nehodí.“ (John 

Adams, 2. prezident USA). Napríklad USA boli od počiatku zakladané na cirkevnom a 

náboženskom princípe: 

„Model, ktorý kolonisti uplatňovali [v Amerike] pripomínal kláštor viac, než si puritáni dokázali 

priznať. Takisto pripomínal staré kláštorné hospodárstva v Anglicku. Niekde, ako napríklad v 

Plymouthe, prisťahovať sa do mesta znamenali pridať sa k cirkvi, alebo aspoň do istej miery sa 

podriadiť jej rade starších. … A tak Moravianské bratstvo vzrastalo v Betleheme, Amishi  v 

Lancastri, Mennoniti v Germantowne…“ (Anthony Esolen, expert na rozvoj Západnej 

civilizácie, 20. st. po Kr.) 

Západná civilizácia vznikla a bola cieľavedome vytvorená v rámci štruktúry Katolíckej 

cirkvi. Ústup vplyvu Cirkvi, rozštiepenie západného kresťanstva a nárast moci 

sekularizovaného štátu naopak viedli k veľkým tragédiám: Tridsaťročná vojna, 

Francúzska revolúcia, napoleonske vojny, koloniálne vojny, dve svetové vojny, totalitné 

režimy,… 

„Človek sa nedokáže stať dokonalým sám osebe. Potrebuje pomoc. A tak to nie je náboženstvo, 

ktoré by potrebovalo oporu štátu, ale štát, ktorý nedokáže žiť dlho bez náboženstva. Madison, 

hoci nebol priateľsky naklonený k žiadnej existujúcej cirkvi, to veľmi dobre chápal.“ (Anthony 

Esolen, expert na rozvoj Západnej civilizácie, 20. st. po Kr.) 

„Duch kresťanstva sa rozšíril a hlboko zakorenil v západnej spoločnosti. Kresťanské idey 

umožnili spoločnosti pokrok skrz iniciatívu úplne obyčajných ľudí. Kresťanstvo tiež umožnilo 

počatie spoločnej, jednotnej civilizácie, ktorá prekračuje hranice jednotlivých kmeňov a národov 

a ktorá je založená na princípoch spravodlivosti a rovnosti.“ (Chris Smith, Anthony Koch, 20. 

st. po Kr.) 

Zatiaľ čo Cirkev celkom dobre fungovala a funguje aj tam, kde nemá žiadnu podporu 

štátu – dokonca aj prostredí prenasledovania a útlaku – ukazuje sa, že pre štát samotný 

je prítomnosť Katolíckej cirkvi (a analogicky aj väčšiny iných cirkví) 

jednoznačným prínosom. 
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„Som ateista, a predsa som zastal v úžase pred … [tým], čo kresťanské organizácie robia, [čo] 

sa celkom líši od práce sekulárnych mimovládnych organizácií … V Afrike totiž kresťanstvo mení 

srdcia a ducha ľudí. Ich prerod je skutočný a ich zmena je k lepšiemu.“ (Matthew Paris, The 

Times, 20. st. po Kr.) 

„Za posledných 50 rokov sa v podstate všetci historici vedy vrátane A. C. Crombieho, Dávida 

Lindberga, Edwarda Granta, StanleyhoJakiho, Thomasa Goldsteina aj. L. Heilbrona zhodli, že 

vedeckotechnická revolúcia vďačí za svoj vznik Cirkvi. … Sotva sa nájde v ranom stredoveku 

počin, ktorý mal kľúčový vplyv na vývoj civilizácie a v ktorom by mnísi nehrali vedúcu úlohu. … 

katolícki myslitelia uviedli do života myšlienku medzinárodného práva v našom dnešnom 

ponímaní. … Vo všetkých týchto oblastiach zanechala Cirkev v srdci európskej civilizácie 

nezmazateľnú stopu a vždy bola významnou hybnou silou. Katolícka cirkev bola nenahraditeľný 

tvorca západnej civilizácie.“ (Thomas E. Woods, historik, 20. st. po Kr.) 

Michel Albert, autor knihy Kapitalizmus proti kapitalizmu, to vidí zhruba takto:  

 

Verejná sféra zabezpečuje spoločné dobro celej spoločnosti. 

Aby mohla túto funkciu plniť, nefunguje úplne podľa 

trhových pravidiel, ale je financovaná, alebo aspoň dotovaná z 

verejných zdrojov. Patrí sem aj Cirkev (cirkvi). 

Súkromná sféra zabezpečuje hlavne súkromný prospech 

jednotlivcov, skupín, združení,… Spoločnému dobru prispieva 

buď priamo svojou činnosťou (tovar, služby,…), ale aj formou 

príspevku na život spoločnosti (= dane, odvody,…). 

Na rozdiel od anglosaského modelu, kde cirkvi v podstate  „podnikajú“ s náboženstvom, 

aby sa uživili v trhovom systéme; Albert ich vidí (spolu so školstvom, 

zdravotníctvom,…) vo verejnom sektore, pretože vďaka nim v Západnej spoločnosti 

profituje celá spoločnosť, nielen ich členovia a teda slúžia všetkým – vrátane ateistov, či 

príslušníkov iných náboženstiev.  

Je to analogické, ako keď z fungujúcej verejnej dopravy profitujú aj tí, ktorí ju nepoužívajú (a 

teda neplatia cestovné): menej upchaté cesty pre vodičov áut, čistejší vzduch, menej hluku,… 

alebo ako z fungujúceho systému zdravotníctva profitujú aj zdraví ľudia – napríklad 

zamestnávatelia, ktorí majú zdravších a výkonnejších a menej fluktuujúcich zamestnancov a pod. 

A čo Cirkev? Potrebuje štát?  

 Cirkev sa neviaže na žiaden spôsob vlády, ideológie, zriadenia,…  
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 Cirkev funguje po celom svete, bez ohľadu na to, či jej je štát naklonený 

priateľsky, je ľahostajný, alebo úplne nepriateľský.  

 Cirkev sa angažuje vo verejnej sfére, pretože je to prejav lásky k blížnemu: 

„Nikto z nás nemôže povedať: „Mňa sa to netýka, pretože vládnu tí druhí…“. Nie, 

nie, som zodpovedný za ich vládu a musím sa čo najviac vynasnažiť, aby vládli 

dobre. Musím sa tiež čo najviac zapojiť do politického života, nakoľko je to pre 

mňa možné. Podľa sociálnej náuky Cirkvi je politika jednou z najvyšších foriem 

milosrdnej lásky, pretože je to služba spoločnému dobru. nemôžem si teda pred 

ňou umyť ruky. Každý z nás jej musí niečo venovať.“ (pápež František) 

 Predsa ale dokáže zrejme urobiť viac tam, kde jej je prostredie priateľské, kde 

existuje zdravý, nezideologizovaný právny, slobodný a demokratický štát. Je pre 

ňu určite výhodnejšie pracovať a žiť v podmienkach slobodného štátu, s 

garantovanými právami, jasnými hodnotami čo do prirodzenej morálky, čiže v 

tomto všetkom kompatibilného s kresťanstvom… 

ODBOŽŠTENIE ŠTÁTU KRESŤANSTVOM 

Jedným z najväčších darov Západného kresťanstva je jasné odlíšenie oblastí štátu a 

Cirkvi. Hoci Cirkev ovplyvňuje štát a často jej predstavitelia zastávali a aj zastávajú 

štátne funkcie, Cirkev nie je štátom. Následne štát je odbožštený, odideologizovaný, 

oddelený od náboženstva – a stáva sa tak sekulárnym nástrojom služby všetkým svojim 

občanom. 

 „Kresťanstvo už od začiatku uznalo oddelenie nábozenstva od štátnej moci a existenciu rôznych 

náboženských a svetských úradov – „Dávajte teda, čo je cisárovo, cisárovi, a čo je Bozie, 

Bohu“.” (Chris Smith, Richard Koch) 

„Žiaden pozemský vládca sa nemôže po Kristovom narodení  ešte vydávať za vládcu absolútneho 

a za celok, žiaden nemôže zavŕšiť históriu, zmierovať bohov, vyhlasovať svetový mier. … 

Politická oblasť nie je ničím božským. Bola oslobodená pre sebe samu, pre svoje pozemské ciele. 

Začína sa jej vlastná história, ktorá už nie je spojená s náboženstvom a s kultom. V mnohých 

ohľadoch sa začína až teraz.“ (Hans Maier, politik, 20. st. po Kr.) 

 „Vidíme tu zárodok myšlienky obmedzenia štátnej moci. Tá vychádza z kresťanskej predstavy, že 

vládcova ríša je ohraničená a existujú hranice, ktoré panovník jednoducho nesmie prekročiť. 

Tieto medze pôvodne vytýčila Cirkev. Králi a Cirkev síce po stáročia bojovali o to, kadiaľ 

právnu hranicu medzi oboma sférami viesť, napriek tomu sa ale zhodovali, že takáto deliaca 

čiara existuje.“ (Dinesh D’Souza, analytik, poradca porezidenta R. Reagana; 20. st. po Kr., 

upravené, krátené) 

 „Pozrime sa teda na charakteristické rysy západnej kresťanskej civilizácie, ako sa ustanovila v 

stredoveku. Čo vidíme? Do tej doby nepredstaviteľné oddelenie moci svetskej a duchovnej. … 

[Vidíme] obmedzenie moci svetskej mocou duchovnou. Lord Acton napísal, že Katolícka cirkev 
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bola tou inštitúciou v dejinách, ktorá bola schopná sa čelne stretnúť so štátom a v tomto stretu 

nebyť porazená; inštitúciou, ktorá bola najviac schopná obmedziť moc štátu. Ak pod politickým 

liberalizmom rozumieme obmedzenie moci štátu, potom – akokoľvek paradoxne to znie – 

Katolícka cirkev je tou najliberálnejšou inštitúciou v dejinách.” (Roman Joch, publicista, bývalý 

poradca českého premiéra P. Nečasa) 

„Nech bola autorita feudálneho kráľa akákoľvek, kráľ nevlastnil nijaký z atribútov, ktoré sa 

uznávajú ako symboly zvrchovanej moci: nemohol vyhlasovať všeobecné zákony, ani vyberať 

dane z celého kráľovstva, ani postaviť armádu.“ (Régine Pernoudová, medievalistka) 

NÁVRAT ŠTÁTOCIRKVÍ 

S reformáciou sa znova začali zlievať dohromady štát a cirkev. Vznikajú štátne cirkvi, 

presadzované zákonmi, ktorých „pápežmi“ sú svetskí panovníci a „koncilmi“ mestské 

rady a parlamenty. Alebo inými slovami: protestantské cirkvi v daných krajinách 

kapitulovali štátu, štát ich ovládol a sám sa stal cirkvou.  

„Martin Luther … vyzýval na odpor proti katolíckej cirkvi pod vládou feudálov, vyzýval zveriť im 

obranu viery, a jeho pričinením sa reformácia stala hračkou v rukách svetskej moci … cirkev 

zmizla a jej úlohu nahrádzal štát.“ (Miroslav Kučera) 

Po uchopení moci v Ženeve Kalvín zakázal tanec, cudzoložstvo sa trestalo smrťou, dokonca 

obhajoval popravy malých detí. Len v roku 1546 bolo 76 ľudí poslaných do vyhnanstva a 58 

popravených za prehrešky proti „kresťanskej morálke“. Zwingli sa nerozpakoval využívať na 

presadzovanie svojich náboženských reforiem mestskú radu v Zürichu. Jeho cirkev hrala 

dominantnú úlohu vo veciach správy a života mesta. Jeho predstava štátocirkvi inšpirovala 

anglickú kráľovnú Alžbetu pri stvárňovaní obdobnej štátnej anglikánskej cirkvi. 

„Roku 1530 bola luteránska reformácia uzákonená ako štátne náboženstvo v Švédsku, roku 1536 

v Dánsku. Anglický kráľ Henrich VIII. … prinútil anglické duchovenstvo odriecť poslušnosť 

pápežovi… prenasledoval katolíkov, luteránov aj kalvínov.“ (aktuality.sk) 

S osvietenstvom sa objavuje ďalší koncept štátu, ktorý je súčasne akousi sekulárnou 

cirkvou a teda je v samej podstate ideologický, neobmedzený a absolutistický. 

„Súčasná sekularizácia vyrastá z rozkolu západného kresťanstva v 16. storočí. Vtedy sa 

náboženstvo stalo súkromnou záležitosťou.“ (Kurt kardinál Koch) 

 „Suverénny nezávislý štát odrážal Lutherovo ponímanie človeka ako suverénneho a na ničom 

nezávislého indivídua. … Lutherov silný zmysel pre ľudskú hriešnosť ho na začiatku 16. storočia 

viedol k tomu, aby obhajoval ideu absolutistickiého štátu, aj keď ten sa nestal realitou ešte 

ďalších sto rokov. Pre Luthera hlavnou úlohou štátu bolo násilím krotiť svojich občanov ‚tým 

istým spôsobom, akým sa divé zviera zväzuje lanami a reťazami‘.“ (Karen Armstrongová, 

religionistka) 
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„Stačí len spoločnosť zbaviť všetkého tmárskeho, neracionálneho, egoistického, atd. A o tom, čo 

je neracionálne a naopak rozumné, rozhodujú osvietenci. Oni majú spasiť ľudstvo a nástrojom 

tejto svetskej "spásy" je pochopiteľne politická, ekonomická či spoločenská reforma – tj. štátna 

moc. Ku slovu "osvietenský" nutne patrí slovo "absolutizmus", pretože absolutistický štát je 

schopný najefektívnejšie vykonať reformy a tým obšťastniť ľudstvo. Osvietenci nemali nič proti 

absolutizmu – iba požadovali, aby absolutistickí vládcovia vládli podľa ich rád (tj. v ich chápaní, 

podľa "rozumu").“ (Roman Joch) 

„Filozof Thomas Hobbes napríklad argumentoval, že my všetci máme rovnaké právo na slivky zo 

stromu, železo v kopcoch, Jánovu manželku, či Máriino zlato. Takáto rovnosť ale vedie k vojnám. 

Preto svoje práva postupujeme suverénnemu štátu, tzv. ‚Leviathanovi‘ (bibl. slovo pre draka – 

pozn. red.). Hobbes netvrdí, že na čele Leviathana má byť Bohom pomazaný kráľ. Nejestvuje 

žiadne „Božie pomazanie“. Dokonca nejestvuje ani žiadna potreba kráľa. Namiesto neho môže 

rovnako dobre poslúžiť napríklad rada. Pointa je ale v tom, že Leviathan JE ABSOLÚTNY. 

Zjednotený štát je bohom v porovnaní s jeho členmi. On sám JE právom. Má právo určiť kto a 

koľko bude vlastniť. Kto a koho bude uctievať. Riadi vaše príchody a odchody. Musí ich riadiť, 

pretože ľudia ako jednotlivci sú ako náhodné atómy, narážajúce jeden na druhý v bezzmyselnej 

existencii, keď hľadajú rozkoš a utekajú pred bolesťou.“ (Anthony Esolen, expert na rozvoj 

Západnej civilizácie, 20. st. po Kr.) 

„Absencia cirkvi ako mocenskej protiváhy štátu sa skončila uzurpáciou všetkej moci jedným 

orgánom (či už to bol panovník alebo mestská rada) a získaním väčšej kontroly nad životom 

jednotlivca, čím sa porušila stáročia dodržiavaná tradícia dualizmu svetskej a cirkevnej moci.“ 

(Miroslav Kučera) 

VOLANIE PO ODDELENÍ ŠTÁTU OD CIRKVI A NÁBOŽENSTVA 

Požiadavka na „odluku štátu od cirkvi“, vznesená najmä v Severnej Amerike, reagovala 

práve na toto spojenie cirkví a štátu v protestantských štátocirkvách, kde náboženstvo 

bolo ovládané, regulované a vynucované v jedinej štátom schválenej podobe aj za cenu 

prenasledovania a násilia.  

Jej cieľom nebolo vytlačiť náboženstvo zo „sekulárneho štátu“, ale naopak, vytlačiť štát 

z cirkví a náboženstva! Čiže pokus o obnovenie onej stredovekej „deliacej čiary“, ktorá 

by zabránila štátu hrať sa na cirkev a preberať na seba funkcie týkajúce sa viery a 

náboženstva (vrátane tomu, čomu dnes hovoríme ideológie, čo nie sú nič iné, než 

sekulárne formy náboženstva).  

„V roku 1634 priplávali z Anglicka na palube lodí Ark a Dove katolícki a protestantskí usadlíci 

na Ostrov sv. Klementa v Južnom Marylande. Prišli na pozvanie katolíckeho lorda Baltimora, 

ktorý dostal Maryland od protestantského anglického kráľa Karola I. Zatiaľ čo katolíci a 

protestanti v Európe sa medzi sebou zabíjali, lord Baltimore si vysníval Maryland ako 

spoločnosť, kde budú ľudia rôzneho vierovyznania spoločne nažívať v pokoji. Táto vízia bola v 

Marylande čoskoro (r. 1649) legislatívne zakotvená v zákone týkajúcom sa náboženstva (tiež 

nazývanom „tolerančný zákon“), ktorý bol prvým zákonom na ochranu práva jednotlivca na 
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slobodu svedomia v našej národnej histórii.“ (Administratívna komisia Konferencie katolíckych 

biskupov Spojených štátov) 

„Pojem „odluka štátu a cirkvi“ bol po prvý raz použitý baptistami, zápasiacimi o náboženskú 

toleranciu vo Virgínii, kde oficiálnym štátnym náboženstvom bola anglikánka (episkopálna) 

cirkev. Ústava sa neusilovala potláčať verejné prejavy náboženstva. Ranná republika vítala 

verejné prejavy náboženstva, každú nedeľu sa konali služby Božie v Kapitole a na ministerstve 

financií. Vzhľad mnohých federálnych budov je pozoruhodne biblický. Naši predkovia nikdy 

nezamýšľali vytlačiť cirkev zo spoločnosti. Len pochopili, že niektoré štáty nemajú jednotné 

náboženstvo a že žijeme a uctievame Boha rôzne. Ale aj nekresťanskí  Zakladatelia považovali 

náboženstvo za podstatné pre štát.“ (dividedstates.com) 

 Cieľom teda nie je vytlačenie náboženstva z politického a verejného života, 

pretože tam – ako dnes na Západe k vlastnej škode sledujeme – zohráva pre našu 

civilizáciu podstatnú a nenahraditeľnú úlohu. 

 Cieľom je zabrániť štátu, aby sa stotožnil s akýmkoľvek náboženstvom, 

vierou, ideológiou, filozofiou, ktorú by začal vnucovať svojim občanom, pričom 

by využíval legislatívu a mocenské zložky na jej presadzovanie a na potláčanie 

„konkurenčných“ názorov. 

ÚLOHY: 

 Spolu s tútorom sa porozprávaj o tejto téme a ujasni si všetky veci – ak treba, 

pátrajte po internete, či v knižných zdrojoch. 

 Aká je z tohto pohľadu dnešná situácia v Slovenskej republike? Európskej únii? 

 Je štát dôkladne oddelený od cirkvi a náboženstva a nemá žiadne funkcie, ktoré by 

spadali do oblasti náboženstva, viery, ideológie a pod.? Alebo nie? Aká je súčasná 

situácia a aké sú trendy? 

 Koncepty ako multikulturalizmus, tzv. rodová rovnosť, politická korektnosť,… a 

spôsob, akým s nimi štáty narábajú – potvrdzujú, alebo popierajú princíp oddelenia 

štátu od cirkvi a náboženstva? 

 Akú úlohu by mali cirkev a náboženstvo (konkrétne kresťanstvo, pretože ono je 

základom našej civilizácie) hrať vo verejnom a politickom živote? Kedy by Cirkev 

prekročila onú „deliaci čiaru“ a prestala by byť oddelená od štátu? V čom presne 

táto deliaca čiara spočíva a kadiaľ vlastne vedie? Čo upiera Cirkvi ako štátne – a 

čo upiera štátu ako cirkevné? 

 

Splnené dňa: ___________, podpis tútora: ________________________________ 
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Cirkev a kresťan vo svete politiky a verejného života 

CIRKEV V MODERNOM ŠTÁTE 

„Cirkev sa obracia so svojou sociálnou náukou na človeka „vloženého do zložitej 

siete vzťahov modernej spoločnosti“. „Cirkev, skúsená znalkyňa ľudstva“, to dokáže 

pochopiť a má preň slovo života, ktoré zaznieva v historických a sociálnych 

okolnostiach ľudskej existencie v jeho povolaní a v jeho túžbach, v jeho hraniciach a 

ťažkostiach, v jeho právach a úlohách.“  

(Pápežská rada pre spravodlivosť a pokoj, Kompendium sociálnej náuky Cirkvi) 

Aké miesto má v demokratickej spoločnosti náboženstvo? A čo vlastne presne by sme 

pod pojmom „náboženstvo“ mali chápať v tom najširšom zmysle slova? Čo vlastne 

znamená v praxi mať „slobodu náboženstva“ – znamená to slobodu k čomu? 

„Prameňom a syntézou týchto [ľudských] práv je v istom zmysle náboženská sloboda 

ponímaná ako právo žiť v pravde vlastnej viery a v zhode s transcendentnou dôstojnosťou 

vlastnej osoby.“ (Kompend. soc. náuky Cirkvi) 

Náboženstvo a štátna moc sa pohybujú akoby v obdobnom vzťahu, v akom sa v 

rámci štátu pohybuje parlament a vláda: 

 Parlament je kompetentný definovať zákony, na základe ktorých a v rámci ktorých 

môže vláda konať. Vláda nesmie prijímať zákony – a zase parlament nesmie mať 

výkonnú vládnu moc a podieľať sa na riadení štátu. 

 O úroveň vyššie to vcelku platí o štáte a Cirkvi (a náboženstve všeobecne): Cirkev 

definuje „morálne zákony“, na základe ktorých potom štát (nimi obmedzený) koná 

a spravuje spoločnosť. Štát nemá právo a nesmie zasahovať do týchto oblastí 

hodnôt a morálky (a ani k tomu nie je kompetentný) – a Cirkev zase nemá právo 

a nesmie zasahovať do priameho riadenia štátu (parlament, vláda, súdnictvo) – a 

tiež k tomu ani nie je nijako kompetentná. 

Práve tadiaľ vedie oná „deliaca čiara“ medzi štátom a Cirkvou. 

Kedykoľvek si štát uzurpoval práva a kompetencie Cirkvi – či už to bolo osvietenstvo, 

nacizmus, fašizmus, komunizmus, súčasný neomarxistický liberalizmus – výsledkom bola a je 

vždy pohroma. Úplne rovnako, ako keď štát prestal rešpektovať morálne a hodnotové hranice, 

stanovené náboženstvom, ako zase vidieť v dnešnom klientelizme, oligarchizme a pod.: „Keď sa 

v politike nehľadí na morálku, je to vždy deformujúce a v konečnom dôsledku na to doplácame 

všetci. A keď je politika podriadená ekonomickým silám a záujmovým skupinám, speje do slepej 

uličky“ (Iveta Radičová, toho času premiérka SR); „Politika sa už dávnejšie zmenila na  

profesionálne organizované public relations a marketing. Technológia moci je nekompromisná a 

nemá nič spoločné s hľadaním pravdy o spoločnosti (alebo sebe).“ (Ľubomír Jaško, komentátor) 



Cesta Svetla Slovenského skautingu - 285 - Rád Svetla 

Podobne nikdy nefunguje to, keď sa Cirkev kdekoľvek, aj keď len miestne a čiastkovo, 

snaží konať ako štát a priamo sa zapája do politického zápasu a stotožňuje sa s jednou 

konkrétnou stranou proti inej konkrétnej strane za použitia mocenských nástrojov vlastných štátu 

(napr. tzv. „teológia oslobodenia“ a pod.). 

KRESŤAN V MODERNOM ŠTÁTE 

„Angažovať sa v politike je pre kresťana povinnosťou. My kresťania sa nemôžeme hrať na Piláta, 

umývať si ruky. Musíme sa zaangažovať do politiky, totiž politika je jednou z najvyšších foriem 

lásky, pretože sa usiluje o spoločné dobro. A laickí kresťania musia pracovať v politike. Poviete 

mi: ‚Ale to nie je ľahké‘. Ale ani stať sa kňazom nie je jednoduché. Neexistujú jednoduché veci v 

živote. ‚Politika je špinavá‘, ale zaujímalo by ma, prečo? Prečo do nej kresťania nevstúpia s 

evanjeliovým duchom? Je jednoduché obviňovať iných... ale ja, čo robím ja? Povinnosťou 

kresťana je pracovať pre spoločné dobro, a mnohokrát sa to dá dosiahnuť práve cez politiku.“  

(pápež František) 

„Sociálne učenie Cirkvi je utvorené vnútorným spojením s ľudskou dôstojnosťou tak, že ho môžu 

pochopiť aj tí, ktorí nepatria k spoločenstvu veriacich. Preto treba naliehavo šíriť poznatky o 

ňom, študovať ho a prekonávať nevedomosť o ňom aj v prostredí kresťanov. To si vyžaduje novo 

budovanú Európu, ktorá potrebuje ľudí vychovaných podľa týchto hodnôt, pripravených 

angažovať sa za dosiahnutie všeobecného blaha. Na to je potrebná prítomnosť kresťanských 

laikov, ktorí by mali účinkovať ako zodpovední za rozličné oblasti občianskeho života, 

hospodárstva, kultúry, zdravotníctva a politiky tak, aby v nich mohli šíriť hodnoty Božieho 

kráľovstva.“ (Ján Pavol II., Ecclesia in Europa 99) 

„Rovnaké ocenenie si zaslúži práca, ktorú konajú kresťanskí laici, muži i ženy, … Musíme im byť 

vďační za ich odvážne svedectvo lásky a oddanosti: za hodnoty, ktoré evanjelizujú široké oblasti 

politiky, spoločenského pôsobenia, hospodárstva, kultúry, ekológie, medzinárodného života, 

rodiny, výchovy, rozličných profesií, práce i sveta utrpenia.“ (Ján Pavol II., Ecclesia in Europa 

41) 

„Oblasti misionárskej prítomnosti a činnosti laikov sú veľmi široko roztrúsené. "Prvým poľom je 

veľký a komplikovaný svet politiky, sociálnej skutočnosti, hospodárstva", na miestnej, národnej i 

medzinárodnej úrovni.“ (Ján Pavol II., Redemptoris missio 72) 

A nakoniec jeden zásadný text Jána Pavla II.: 

„Láska, ktorá slúži človeku a miluje ho, nemôže byť odtrhnutá od spravodlivosti: jedna 

ako aj druhá vyžadujú, každá svojím spôsobom, plné uznanie práv osoby, ktorým je 

spoločnosť so všetkými svojimi štruktúrami a inštitúciami priradená. Aby kresťansky 

inšpiroval časný poriadok v spomenutom zmysle služby človeku, nemôžu sa laici zrieknuť 

zapojenia sa do "politiky", to znamená, do rozličných a mnohorakých iniciatív, na 

hospodárskej, sociálnej, zákonodárnej, správnej a kultúrnej úrovni, ktoré slúžia 

organickému a systematickému podporovaniu všeobecného dobra. Ako synodálni otcovia 

opätovne konštatovali, majú všetci a každý jednotlivo, povinnosť a právo zúčastňovať sa 
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na politike, aj keď rozličným a komplementárnym spôsobom i úrovňou a na základe 

rozličných a komplementárnych úloh i zodpovednosti. Obžaloby arrivizmu, modloslužby 

moci, egoizmu a korupcie, ktoré sa neraz vznášajú proti členom vlády, poslancom 

parlamentov, vládnucim triedam a politickým stranám, ako aj rozšírená mienka, že 

politika je oblasťou nevyhnutného morálneho ohrozenia, žiadnym spôsobom 

neospravedlňuje skepticizmus, alebo odvrátenie sa kresťanov od verejných záležitostí. 

Ale skôr na tomto pozadí nadobúdajú plný význam slová II. vatikánskeho koncilu: 

"Cirkev pokladá za chválitebnú a úctyhodnú činnosť tých, čo sa v službe ľudí venujú 

verejným záujmom a berú na seba zodpovednosť za tieto záležitosti". Politika, ktorá je 

zameraná na osobu a spoločnosť, nachádza svoje základné kritérium v úsilí o všeobecné 

dobro, ako o dobro všetkých ľudí a celého človeka, dobro, ktoré sa ponúka slobodnému a 

zodpovednému prijatiu jednotlivcom a skupinám. "Politické spoločenstvo" - tak čítame v 

konštitúcii Gaudium et spes - "jestuje teda v záujme verejného blaha, v ňom má plné 

opodstatnenie a svoj zmysel, z neho odvodzuje aj svoje pôvodné a vlastné právo. Verejné 

blaho však spočíva v súhrne spoločenských podmienok, v ktorých by mohli jednotlivci, 

rodiny a organizácie plnšie a ľahšie dosiahnuť svoju vlastnú dokonalosť". Politika 

zameraná na človeka a spoločnosť, nachádza ponad to svoje kontinuitné smernice v 

obrane a podporovaní spravodlivosti, ktorú chápe ako "čnosť", ku ktorej sa všetci musia 

vychovávať, a ako "morálnu silu", ktorá nesie úsilie o uznanie práv a povinností všetkých 

a každého jedného na základe osobnej dôstojnosti človeka. Pri vykonávaní verejnej moci 

je rozhodujúci duch služby. Iba tento môže udržať činnosť politikov, povedľa nutnej 

kompetencie a schopnosti, "priehľadnou" a "čistou", ako to ľud oprávnene žiada. 

Predpokladom toho je odmietanie a rozhodné premáhanie určitých pokušení, ako je 

nečestnosť a lož, premárnenie verejných prostriedkov v prospech niekoľkých a so 

ziskuchtivými záujmami, používanie dvojznačných a nedovolených spôsobov, aby sa v 

každom prípade moc získala, udržala a zväčšila. Ako vyzdvihuje konštitúcia Gaudium et 

spes, laici, ktorí sa angažujú v politike, majú rešpektovať autonómiu pozemských 

skutočností: "Je veľmi dôležité, najmä v spoločnosti pluralistického typu, mať správny 

názor na vzťahy medzi politickým spoločenstvom a Cirkvou, a robiť jasný rozdiel medzi 

tým, čo jednotliví alebo organizovaní veriaci podnikajú vo svojom mene ako občania, 

dajúc sa viesť svojím kresťanským svedomím, a čo konajú v mene Cirkvi vedno so svojimi 

duchovnými pastiermi. Cirkev vzhľadom na svoje poslanie a pole pôsobnosti nijakým 

činom nesplýva s politickým spoločenstvom, ani sa neviaže na žiaden politický systém, 

takže je symbolom a zároveň záštitou transcendentnosti ľudskej osobnosti." Súčasne 

musia laici - tak sa to dnes pociťuje ako naliehavá nutnosť a zodpovednosť - vydávať 

svedectvo o tých ľudských hodnotách evanjelia, ktoré sú hlboko spojené s politickou 

činnosťou: sloboda a spravodlivosť, solidarita, vernosť a nezištná oddanosť dobru 

všetkých, jednoduchý spôsob života, prednostná láska voči chudobným a posledným. 

Predpokladom toho je, že sú nesení svojou účasťou na živote Cirkvi a osvietení jej 

sociálnym učením. Pritom im môže byť veľkou pomocou blízkosť ich spoločenstiev a ich 
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pastierov. Štýl a prostriedky na uskutočňovanie politiky, ktorá chce mať za cieľ opravdivý 

rozvoj ľudí, sú dané v solidarite. Táto vzbudzuje aktívnu a zodpovednú účasť všetkých na 

politickom živote, počínajúc pri jednotlivých občanoch až po rozličné skupiny, od 

odborov až po strany: spoločne a jednotlivo sme všetci adresátmi a protagonistami 

politiky. Ako som napísal v encyklike Sollicitudo Rei socialis, solidarita v tomto zmysle 

"nie je pocitom prázdneho súcitu alebo povrchného dotknutia utrpenia toľkých ľudí - 

blízkych, alebo vzdialených. Naopak, ona je pevnou a stálou rozhodnosťou zasadiť sa za 

"spoločné dobro", to znamená za dobro všetkých a každého jedného, pretože sme všetci 

zodpovední za všetkých". Politická solidarita sa chce dnes uskutočňovať v takej šírke, 

ktorá presahuje jednotlivý národ alebo jednotlivý blok národov a predstavuje sa ako 

kontinuitálna alebo univerzálna. Ovocím solidárnej politickej činnosti, ale žiaľ ešte 

nedozretým, ktoré si všetci želajú, je mier. Vzhľadom na všetky fenomény, ktoré popierajú 

alebo ohrozujú mier, nemôžu zostať laici indiferentnými, dištancovanými alebo 

nedotknutými: násilie a vojna, mučenie a terorizmus, koncentračné tábory, 

militarizovanie politiky, zbrojenie, ohrozenie nukleárnymi zbraňami. Ako učeníci Ježiša, 

ktorý je "Kniežaťom pokoja" (Iz 9,5) a "naším Pokojom" (Ef 2,14), musia laici "budovať 

mier" (Mt 5,8) obrátením "srdca", ako aj angažovaním sa za pravdu, slobodu, 

spravodlivosť a lásku, ktoré sú nevyhnutnými základmi mieru. Laici musia spolupracovať 

so všetkými, ktorí opravdivo hľadajú mier a požívať špecifické národné a medzinárodné 

organizmy, aby dali do pohybu od základu proces formovania vedomia, ktorý by 

prekonával prevládajúcu kultúru egoizmu, násilia, pomsty i nepriateľstva a podporoval 

by na všetkých úrovniach kultúru solidarity. Táto kultúra je "cestou" k mieru a súčasne k 

"rozvoju". Synodálni otcovia vyzvali kresťanov, aby odmietli neprijateľné formy násilia, 

aby pestovali ochotu k dialógu a k mieru a zasadzovali sa na zriadenie spravodlivého 

sociálneho a medzinárodného poriadku.“ (Christifideles laici 42) 

ÚLOHY: 

 Akú funkciu, postavenie, poslanie a zodpovednosť máš Ty ako kresťan vo 

verejnom živote? V ktorých oblastiach a ako by si mal byť aktívny? 

 Ako na tom reálne si? Ako je na tom tvoje malé spoločenstvo / družina? 

 Urob si zoznam sociálnych encyklík pápežov a skús zistiť, o čom zhruba jednotlivé 

encykliky písali. Ako ovplyvnili Európu? Európsku úniu? 

 Vysvetli základné piliere sociálnej náuky Cirkvi: Princíp spoločného dobra; 

Univerzálne určenie dobier; princíp subsidiarity; Účasť; Princíp solidarity. Nájdi k 

nim priliehavé texty z Katechizmu, alebo z Kompendia sociálnej náuky Cirkvi, 

alebo z iných dokumentov Cirkvi, či aspoň solídnych zdrojov (napr. skrípt, 

učebníc).  
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 Na základe textov z rovnakých zdrojov vysvetli, ako sociálna náuky Cirkvi vníma 

manželstvo, rodinu, prácu, právo na prácu, práva robotníkov (zamestnancov), 

podnikanie a práva i povinnosti podnikateľa, vzťah k súkromnému vlastníctvu, 

otázky politiky, štátnej moci a demokracie, ekologické otázky. 

 S výsledkami oboznám svojho tútora a podiskutuj s ním o tom. 

 Aké konkrétne závery pre seba samého prijmeš v oblasti spoločenskej 

angažovanosti? Čo urobíš? Ako v tom to smere (ak treba) skúsiš ovplyvniť svoje 

malé spoločenstvo / družinu? 

 

Splnené dňa: ___________, podpis tútora: ________________________________ 

5. Paladinský projekt nad rámec odborky 

Tento projekt nie je súčasťou červeného stupňa odborky KATOLÍK, ale je súčasťou 

purpurového stupňa PALADIN Rádu Svetla. 

 Ako je na tom Tvoja farnosť z pohľadu spoločenskej angažovanosti a prítomnosti 

vo verejnom živote?  

o Ako je farnosť k tomuto volaná a motivovaná zo strany kňazov, animátorov, 

katechétov a iných podobných služobníkov vo farnosti? 

o Ako sa k tomu stavajú farníci ako jednotlivci? 

o Ako sa k tomu stavajú malé spoločenstvá? 

o Jestvuje v tomto smere nejaká koordinácia, súčinnosť, „spoločná politika“ 

na úrovni spoločenstva farnosti? 

o Ako sa tohto všetkého zúčastňuje Tvoja družina? Tvoj oddiel? 

 Spoločne s tútorom…: 

 Nájdené problémy na rovine Tvojej farnosti zanalyzuj, pričom použiješ Ishikawov 

diagram, Paretovo pravidlo, metódu 5Prečo?. 

 S pomocou metódy brainstormingu, diagramu afinity a hľadania najlepšieho 

riešenia nájdi jednu najlepšiu a najnaliehavejšiu vec, ktorú je možné urobiť pre 

nápravu a zlepšenie situácie vo farnosti.  

 Urob SWOT analýzu zámeru a maticu TOWS pre stratégie, ktoré sa Ti núkajú. 

 S pomocou posledných krokov z kapitoly Realizácia odborky Kľúčové 

kompetencie naplánuj a stanov záverečné kroky k tomu, aby sa zámer mohol 

zrealizovať. Je na Tvojej cti na a úsudku Tvojho tútora, aby bol tento výsledný 

plán dostatočne náročný a bol výzvou pre Tvoje schopnosti a zručnosti! 
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 ZREALIZUJ HO – ako líder a organizátor, alebo aspoň ako aktívny člen 

organizačného tímu, ktorý sa podieľa na príprave a organizácii i uskutočnení 

projektu. 

 S pomocou rovnakých nástrojov analýzy, akými si projekt začínal, zhodnoť jeho 

úspešnosť. 

 Napíš záverečné zhodnotenie (záverečnú správu) z projektu a predlož ho tímu i 

tútorovi. 

 Aké osobné poučenie si si z uskutočnenia tohto projektu odniesol ty sám? Čomu 

Ťa projekt naučil? 

 

Splnené dňa: ___________, podpis tútora: ________________________________ 

 

Posledný znak: Radosť vo všetkom! 

„Obnovená radosť z modlitby a kontemplácie, z liturgického a sviatostného života, 

plody povolaní ku kresťanským manželstvám, kňazské povolania a povolania pre 

Bohu zasvätený život; ochota vložiť sa do programov a iniciatív Cirkvi na miestnej 

úrovni, na národnej a medzinárodnej úrovni; zaangažovanie sa do katechézy a do 

pedagogickej schopnosti formovať kresťanov; motivácia ku kresťanskej prítomnosti 

v rozličných oblastiach spoločenského života a tvorby a vedenie charitatívnych, 

kultúrnych a duchovných diel; duch chudoby v zmysle Evanjelia pre veľkodušnú 

lásku voči všetkým; obrátenie sa ku kresťanskému životu a návrat tých, "čo stoja 

obďaleč" od spoločenstva pokrstených.“  

(Christifideles laici 30, 1984, krátené) 

Toto je Tvoje posledné obzretie sa. Spomínaš si na výrok sv. Klementa Alexandrijského 

„Človek sa stáva Bohom, pretože miluje všetko to, čo miluje Boh“? Isto to už vieš, ale 

nikdy nie je od veci si to pripomenúť: 

 Tento spôsob života, ktorému si sa doteraz učil, nie je podmienkou, ktorú ak 

nejako splníš a dodržíš, tak za odmenu sa dostaneš do Neba, kde s tým všetkým 

budeš môcť konečne navždy prestať a oddať sa príjemnej „blaženosti“ Neba, ako 

si to myslia cukríkoví kresťania. 

 Tento spôsob života už je Nebom, aj keď žitým v podmienkach zeme. Je to 

nebeský život žitý uprostred boja, námah a prenasledovaní sveta. V Nebi už tento 

odpor sveta nebude a preto tam blaženosť tohto spôsobu života vytryskne v plnej 
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sile a kráse a sláve, ako hovorí Písmo: „Syn človeka pošle svojich anjelov a 

vyzbierajú z jeho kráľovstva všetky pohoršenia a tých, čo pášu neprávosť,  a hodia 

ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami.  Vtedy sa spravodliví 

zaskvejú ako slnko v kráľovstve svojho Otca“ (Mt 13,41-43 SSV). Ale nič to 

nemení na tom, že je to už nebeský život, skutočný nebeský život, plný nebeskej 

radosti, aj keď ešte trochu „zakalenej“ odporom sveta: „Niet nikoho, kto by pre 

mňa a pre evanjelium opustil dom alebo bratov a sestry alebo matku a otca alebo 

deti, alebo polia,  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). 

Samozrejme, platí to len vtedy, ak sme objavili krásu tohto života a zamilovali si ho. 

Bez toho tento život, akokoľvek nebeský a krásny, bude pre nás stále bremenom… na 

Konci budú iba dve skupiny ľudí: 

 Tých, ktorí si tento Boží spôsob života zamilovali a plní radosti ho žijú s Bohom 

v Nebeskej Sláve; 

 a tých, ktorí si ho nezamilovali, bol pre nich otravou a bremenom a preto ho 

odmietli a utiekli pred ním do Pekla. Ale pretože sme stavaní na kvalitu Božieho 

života v Bohu, Peklo nás nevie a nedokáže nijako naplniť. A tak sme v 

bezvýchodiskovej situácii: ostať v Pekle je zlé, ale odísť z neho nás desí ešte viac. 

Život s Bohom a bez dokonalosti, lásky a svätosti nás nenapĺňa, ale na druhej 

strane v nás táto druhá alternatíva napĺňa strachom a odporom… a tak nemáme 

kam ísť. Ostáva nám iba ubíjajúca nuda, hnus, zúfalstvo. Preto je Peklo peklom… 

Takže posledná otázka, na ktorú si už odpovedz sám: 

 Miluješ takto žiť? Zamiloval si si byť ako Boh?  

 Je tento spôsob konania a správania sa naozaj životom, skutočným Životom? 

 Si plný radosti, tak, ako píše Peter: „Veríte a jasáte nevýslovnou radosťou, plnou 

slávy,  že dosahujete cieľ svojej viery - spásu duší“ (1 Pt 1,8-9 SSV)?  

 

Ak hej – prijmi naše blahoželanie!  

Je to znak, že si na dobrej ceste, tej jedinej, úzkej, krásnej,  

nie ľahkej, ale vedúcej k Životu! 
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A je tu koniec! 

Ak si sa dostal až sem, znamená to, že: 

 si splnil červený stupeň odborky KATOLÍK. Blahoželáme! 

 si splnil etapu PALADIN Rádu Svetla. Blahožekáme! 

Môžeš si na rukáv rovnošaty našiť nášivku splnenej odborky, aj paladinský kríž. 

Súčasne to znamená, že si skončil kompletný výcvik CESTY SVETLA Slovenskeého 

skautingu. V tejto chvíli by si už mal byť dosť zrelý a skúsený a pripravený na to, aby si 

ďalej v tejto ceste pokračoval sám – samozrejme, stále v rámci svojho malého 

spoločenstva, stále v rodine farnosti, stále nesený Cirkvou, samým Kristom v jej Tele. 

Ale už bez prinajmenšom nejakého špeciálneho skautského programu. 

Do ďalšej cesty Ti ako Duchovná rada SLSK prajeme veľa odvahy, radosti, Svetla Ducha 

Svätého i sily Božej milosti a požehnania! 

Stretneme sa najneskôr v Nebi…  

Dovtedy… 

„Hľa, prídem čoskoro a moja odplata so mnou; odmením každého podľa 

jeho skutkov.  Ja som Alfa a Omega, Prvý a Posledný, Počiatok a 

Koniec.  Blahoslavení sú tí, čo si vypierajú rúcha: budú mať moc nad 

stromom života a budú môcť vstúpiť bránami mesta.  Vonku zostanú psi, 

traviči, nemravníci, vrahovia, modloslužobníci a každý, kto miluje lož a 

dopúšťa sa jej.  Ja, Ježiš, poslal som svojho anjela, aby vám toto 

dosvedčil o cirkvách. Ja som Koreň a Rod Dávidov, Žiarivá ranná 

hviezda."  A Duch i nevesta volajú: "Príď!" Aj ten, čo počúva, nech volá: 

"Príď!" Kto je smädný, nech príde, a kto chce, nech si naberie zadarmo 

vody života.  Ja dosvedčujem každému, kto počúva prorocké slová tejto 

knihy. Keby niekto k tomu niečo pridal, tomu Boh pridá rany opísané v 

tejto knihe.  A keby niekto ubral zo slov tejto prorockej knihy, tomu Boh 

odníme podiel zo stromu života i zo svätého mesta, z toho, o čom sa píše 

v tejto knihe.  Ten, čo to dosvedčuje, hovorí: "Áno, prídem čoskoro." 

"Amen. Príď, Pane Ježišu!"  Milosť Pána Ježiša nech je so všetkými.“  

(Zjv 22,12-21 SSV) 
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Amen! 

Maranatha! 

Príď, Pane Ježišu! 
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Príloha 

Odborka LECTIO DIVINA 

 

Zelený stupeň 

 Máš aspoň dva krát prečítaný celý Nový Zákon – pretože si už robil odborku 

Katolík v rámci Svitania, túto úlohu máš už určite splnenú. 

 

Splnené dňa: ___________, podpis tútora: ________________________________ 

 Pravidelne sa venuješ každý deň aspoň 10-15 minút skriptúre a aspoň 10-15 

minút lektúre: 

Skriptúra a lektúra – býva súčasťou mnohých kresťanských zariadení a inštitútov, napríklad ju 

nájdeme aj v kňazských seminároch. Spočíva v tom, že denne nejaký čas, napríklad 10-15 

minút venujeme skriptúre, čiže čítaniu Písma Svätého. Rovnaký čas potom venujeme aj 

lektúre, čiže čítaniu inej knihy, či už z dokumentov Cirkvi alebo z diel kvalitných autorov, 

mystikov, svätcov,… ktorá nám pomáha v živote s Kristom. Často je to rozdelené: skriptúra 

ráno, ako súčasť rannej modlitby, lektúra poobede, alebo večer, ako súčasť večernej modlitby. 

Nie je to nijako prehnane dlhý čas, 2×15 minút predstavuje len 2% z celého Tvojho dňa. To sa 

dá, že? Najlepšie je, ak si obe aktivity podelíme, napríklad skriptúru poobede po príchode zo 

školy, lektúru večer, pred spaním a pred večernou modlitbou a podobne. Stabilný čas vytvára 

návyk a ten nám uľahčuje (a ako istý stereotyp aj nášmu okoliu) dodržiavanie tejto praxe. 

 

TVOJE ÚLOHY: 

 Aspoň dva mesiace si pravidelne robíš najmenej 10 minút trvajúci skriptúru i 
lektúru. 

 A pokračuješ v tom i naďalej, pretože zmyslom je navyknúť si na oboje ako na 
trvalú súčasť denného života. 
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Splnené dňa: ___________, podpis tútora: ________________________________ 

 Poznáš Modlitbu Písma podľa francúzskej mystičky Jeanne-Marie Bouvier de 

la Motte-Guyon (17. st. po Kr.) a najmenej jeden mesiaci si ju praktizoval v 

rámci dennej skriptúry Písma Svätého – znova niečo, čomu sme sa venovali aj v 

odborke Katolík a čo by si už tiež mohol mať za sebou. Ak nie, hneď s tým začni. 

Bude to dobrá príprava na hlbšie a náročnejšie rozjímanie, ktorému sa teraz naučíš. 

V praxi je to jednoduchý cyklus: 

Prečítam si krátky úryvok Písma s ucelenou myšlienkou. 

V prítomnosti Božej nad ním uvažujem, nechávam sa ním osloviť, nasávam do seba jeho 

podstatu. 

Nakoniec na toto oslovenie odpovedám Bohu v modlitbe vlastnými slovami. 

… a potom zase v týchto troch krokoch pokračujem dovtedy, kým nevyčerpám svoj čas 

skriptúry. 

 

Splnené dňa: ___________, podpis tútora: ________________________________ 

Rozjímanie 

Je to spôsob, ako narábať s Písmom už veľmi dôkladne. Je dobré si naň vyhradiť už nie 

10-15 minút v rámci denne skriptúry, ale urobiť ho nosnou súčasťou Tvojej hlavnej 

modlitby dňa, kedy budeš mať na rozjímanie čas aspoň pol hodiny. 

PRÍPRAVA 

 Vstúp do Božej prítomnosti - prihovor sa Bohu, ktorý je vždy pri Tebe. 

 Popros Ducha Svätého o pomoc pri rozjímaní. 

 Vzbuď si úmysel - nielen niečo sa o Bohu dozvedieť, ale stretnúť sa s Bohom a 

niečo sa aj od Boha dozvedieť. Lepšie Boha spoznať, viac ho milovať a lepšie mu 

slúžiť. Seba zmeniť k lepšiemu, posvätiť. 

1. KROK: LEKTÚRA, ČIŽE ČÍTANIE 

Východiskom je biblický text, jasný, čitateľný a primerane zrozumiteľný pre každého 

aspoň gramotného človeka... Božia Láska je v ňom zjavená doslova viditeľne a 

hmatateľne a to aj pre toho duchovne najmenej vnímavého človeka. Súčasne nám 

vykresľuje Boha Ježiša Krista s Jeho životom, konaním, názormi a postojmi, takže Mu 
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môžeme lepšie porozumieť a učiť sa od Neho. V neposlednom rade... je to Božie slovo, 

„živé a účinné“ (Hebr 4,12), nielen „nejaký text“ – a to má tiež svoj význam! 

Pre potreby rozjímania si vyberieme jeden krátky úryvok s ucelenou myšlienkou. V 

praxi to teda môže byť jedna veta (napr. u blahoslavenstiev), ale aj jeden obsiahlejší 

príbeh, či udalosť (napr. u podobenstiev). 

Je tu ale jeden problém: biblický text – aj ten „najčerstvejší“ – bol napísaný tisícky 

rokov dozadu v starej hebrejčine a gréčtine, v krajine vzdialenej tisícky kilometrov s 

úplne odlišnou mentalitou, kultúrou, spôsobom myslenia, históriou,… 

STARÝ ZÁKON bol napísaný vo veľkej väčšine hebrejsky, občas grécky. Hebrejčina je jazyk 

úplne cudzí slovenčine v samej svojej podstate – nemá napríklad bežné časy (minulý, prítomný, 

budúci), inak vníma rody (mužský, ženský) a pod. Mnoho slov a termínov z hebrejčiny 

nedokážeme presne preložiť do slovenčiny. Preklad viet musí vždy robiť kompromis medzi 

vernosťou pôvodnej vete a jej slovenskou „čitateľnosťou“. 

NOVÝ ZÁKON bol napísaný v gréčtine, pričom sa predpokladá, že evanjeliá boli aspoň niektoré 

do gréčtiny preložené z hebrejčiny. Gréčtina je nám podstatne bližšia, ako hebrejčina, ale aj ona 

používa slová, zvraty a termíny, ktoré nedokážeme do slovenčiny úplne presne preložiť. 

Prvým cieľom lektúry je tak nielen text prečítať, ale mu aj čo najlepšie porozumieť: 

porozumieť súvislostiam, slovám, pojmom, kultúrnemu pozadiu,… 

MOŽNOSTI, ktoré máme: 

 Môžeme súčasne s bežným katolícky prekladom použiť Kralickú Bibliu. 

Výhodou je, že sa usiluje o čo najväčšiu vernosť pôvodine. Ak je teda v texte 

nejaký zvláštny tvar, zvláštne slovo, môžeme si byť dosť istý, že zhruba podobne 

je to aj v pôvodnom texte hebrejskom, alebo gréckom. Nevýhodou je, že je 

napísaná v archaickej češtine. Čo môže ale byť aj výhodou a to hneď 

dvojnásobnou: archaická čeština má svoje čaro. A, čo je dôležitejšie, práve k 

tomuto prekladu Biblie bol zostavený pre naše účely ideálny Biblický slovník 

Adolfa Novotného, ktorý je k dispozícii celý aj online na internete. Ak teda 

čítame text v Kralickej Bilii, vieme presne, aké slovo máme v Novotného slovníku 

hľadať.  

 Môžeme použiť biblický software, ako je Theophilos, Bible Works, alebo 

podobne. Výhodou je, že ak máme znalosť angličtiny (čo je dnes už celkom 

bežné), pomôžu nám aj bez znalostí gréčtiny a hebrejčiny celkom slušne pracovať 

s pôvodnými textami Písma Svätého, porovnávať rôzne preklady, automaticky 

vyhľadávajú paralelné (= súvisiace) miesta, ponúkajú komentáre a biblické 

slovníky… 
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 Môžeme použiť komentáre, ako je napríklad vynikajúce séria Sacra Pagina 

českého Karmelitánskho nakladatelství. Tie sú robené špeciálne na ten druh 

použitia, o ktorý nám ide, ako podklady na lektúru pri rozjímaní. 

 Takisto nám pomôže archeologická a historická literatúra, obzvlášť napríklad 

kniha Gerharda Krolla Po stopách Ježíšových, či  publikácia Mirei Ryškovej Doba 

Ježíše Nazaretského. Vynikajúci je aj Slovník biblickej teológie od Xaviera Léona-

Dufoura a kol.  

 Internet je tiež miestom, kde môžeme nájsť najrôznejšie komentáre a zdroje, v 

slovenčine, češtine, ešte viac v angličtine – aj keď tam si musíme občas dávať 

pozor na ich serióznosť.  

Všetky tieto veci nám pomôžu s tým, aby sme čo najlepšie porozumeli textu, jeho 

bohatosti, významom, súvislostiam… 

Dôležitý je aj dôraz na kontext. Biblia je jedným celkom a súčasťou väčšieho celku 

Božieho zjavenia sa – Tradície. Pre plné preniknutie do jej textu by sme mali preto vždy 

brať do úvahy: 

 Celé Božie zjavenie – prejavujúce sa v dejinnej skúsenosti Cirkvi s Bohom; 

 Celú Bibliu ako jeden celok; 

 Kontext danej knihy Biblie, z ktorej pochádza úryvok, s ktorým pracujeme,… 

 … obzvlášť jeho najbližšie textové okolie. 

PRÍKLAD: 

text: „
15

 Lebo ste nedostali ducha otroctva, aby ste sa museli zasa báť, ale 

dostali ste Ducha adoptívneho synovstva, v ktorom voláme: "Abba, 

Otče!“ 
16

 Sám Duch spolu s naším duchom dosvedčuje, že sme Božie 

deti. 
17

 Ale ak sme deti, sme aj dedičia: Boží dedičia a Kristovi 

spoludedičia; pravda, ak s ním trpíme, aby sme s ním boli aj oslávení.“ 

(Rim 8,15–17 SSV) 

text v 

Kralickej 

Biblii: 

„
15

 Nepřijali jste zajisté Ducha služby opět k bázni, ale přijali jste 

Ducha synovství, v němžto voláme Abba, totiž Otče. 
16

 A tenť Duch 

osvědčuje duchu našemu, že jsme synové Boží. 
17

 A jestliže synové, tedy 

i dědicové, dědicové zajisté Boží, spolu pak dědicové Kristovi, však tak, 

jestliže spolu s ním trpíme, abychom spolu i oslaveni byli.“ (Rim 8,15–

17 KRALICKÁ) 

kontext 

dejinný: 

AUTOR: Apoštol Pavol, Žid, bývalý farizej, teraz kresťan. 

ADRESÁTI: Židia, žijúci vo vtedy pohanskom Ríme. 

CIEĽ LISTU: Vysvetliť, že človek nie je spasený dodržiavaním 



Cesta Svetla Slovenského skautingu - 297 - Rád Svetla 

zákonov a predpisov, ale len vierou, ktorá pripodobňuje človeka Bohu. 

kontext v 

rámci textu 

listu 

„Teraz teda už niet odsúdenia pre tých, čo sú v Kristovi Ježišovi; 
2
 veď zákon 

Ducha, ktorý dáva život v Kristovi Ježišovi, oslobodil ťa od zákona hriechu a smrti.  
3
 Čo bolo nemožné zákonu pre slabosť ľudskej prirodzenosti, to uskutočnil Boh, 

keď pre hriech poslal svojho Syna v tele podobnom hriešnemu a v tele odsúdil 

hriech, 
4
 aby sa požiadavka zákona splnila v nás, čo nežijeme podľa tela, ale podľa 

Ducha. 
5
 Lebo tí, čo žijú podľa tela, zmýšľajú telesne, ale tí, čo žijú podľa Ducha, 

zmýšľajú duchovne. 
6
 A zmýšľať podľa tela je smrť, kým zmýšľať podľa Ducha je 

život a pokoj. 
7
 Veď zmýšľať podľa tela je nepriateľstvom voči Bohu, lebo sa 

nepodriaďuje Božiemu zákonu - a ani sa nemôže. 
8
 A tak tí, čo žijú telesne, nemôžu 

sa páčiť Bohu.  
9
 Lenže vy nežijete telesne, ale duchovne, pravda, ak vo vás 

prebýva Boží Duch. Lebo kto nemá Kristovho Ducha, ten nie je jeho. 
10

 Ale ak je vo 

vás Kristus, telo je síce pre hriech mŕtve, no duch je život pre spravodlivosť. 
11

 A 

keď vo vás prebýva Duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, potom ten, čo 

vzkriesil z mŕtvych Krista, oživí aj vaše smrteľné telá skrze svojho Ducha, ktorý 

prebýva vo vás. 
12

 A tak, bratia, sme dlžníkmi, ale nie telu, aby sme museli žiť 

podľa tela. 
13

 Lebo ak budete žiť podľa tela, zomriete. Ale ak Duchom umŕtvujete 

skutky tela, budete žiť. 
14

 Veď všetci, ktorých vedie Boží Duch, sú Božími synmi. 
15

 

Lebo ste nedostali ducha otroctva, aby ste sa museli zasa báť, ale dostali ste 

Ducha adoptívneho synovstva, v ktorom voláme: "Abba, Otče!“ 
16

 Sám Duch 

spolu s naším duchom dosvedčuje, že sme Božie deti. 
17

 Ale ak sme deti, sme aj 

dedičia: Boží dedičia a Kristovi spoludedičia; pravda, ak s ním trpíme, aby sme s 

ním boli aj oslávení. 
18

 A myslím, že utrpenia tohoto času nie sú hodné 

porovnávania s budúcou slávou, ktorá sa na nás má zjaviť.“  (Rim 8,1-18 SSV)  

kľúčové 

pojmy, ktoré 

potrebujú 

osvetliť 

Z KONTEXTU:  duch, duchovný;  telo, telesný – v ich hebrejskom vnímaní a 

chápaní, nie dnešnom európskom, odvodenom od antického gréckeho. 

Z ÚRYVKU:  duch otroctva / synovstva;  abba;  adoptívni synovia – a adopcia 

vôbec v židovskom i rímsko, poňatí a chápaní; dedičia a spoludedičia – ako 

„fungovalo“ dedenie v židovskej spoločnosti; oslávení – čo znamená tento pojem. 

paralelné 

miesta v 

Písme, kde sa 

píše o 

podobnom 

„A my sme nedostali ducha sveta, ale Ducha, ktorý je z Boha, aby sme vedeli, čo 

nám Boh daroval.“ (1Kor 2,12 SSV) 

„Veď Boh nám nedal Ducha bojazlivosti, ale Ducha sily, lásky a rozvahy.“ 

(2Tim 1,7 SSV) 

„A pretože deti majú účasť na krvi a tele, … vyslobodil tých, ktorých celý život 

zotročoval strach pred smrťou.“ (Hebr 2,14-15 SSV) 

„V láske niet strachu, a dokonalá láska vyháňa strach, lebo strach má v sebe trest, 

a kto sa bojí, nie je dokonalý v láske.“ (1Jn 4,18 SSV) 

atď. 

kontext 

Tradície a 

viery Cirkvi 

KKC 257 „Svetlo, blažená Trojica, a najpôvodnejšia Jednota! – O lux, beata 

Trinitas, et principalis Unitas!“ Boh je večná blaženosť, nesmrteľný život, 

nezapadajúce svetlo: Boh je Láska: Otec, Syn a Duch Svätý. Boh chce slobodne 

darovať slávu svojho blaženého života. Také je jeho „dobrotivé rozhodnutie“ (Ef 1, 

9), ktoré si ešte pred stvorením sveta predsavzal vo svojom milovanom Synovi, a 

preto nás predurčil, „aby sme sa skrze Ježiša Krista stali jeho adoptovanými 

synmi“ (Ef 1, 5), čiže aby sme sa stali „podobnými obrazu jeho Syna“ (Rim 8, 29) 
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skrze „Ducha adoptívneho synovstva“ (Rim 8, 15). Toto rozhodnutie, čiže plán 

spásy, je milosť, „ktorú sme dostali pred večnými vekmi“ (2 Tim 1, 9), a pochádza 

priamo z trojičnej lásky. Tento plán sa rozvíja v diele stvorenia a po páde v celých 

dejinách spásy, v poslaní Syna a v poslaní Ducha Svätého, v ktorých pokračuje 

poslanie Cirkvi. 

KKC 460 Slovo sa stalo telom, aby nás urobilo „účastnými na Božej 

prirodzenosti“ (2 Pt 1, 4): „Preto sa Božie Slovo stalo človekom a Boží Syn sa stal 

Synom človeka, aby sa človek spojil s Božím Slovom a dostal adoptívne synovstvo, 

a tak sa stal Božím synom.“ „Lebo on sa stal človekom, aby sme sa my stali 

bohmi.“ „Keďže jednorodený Boží Syn chcel, aby sme mali účasť na jeho božstve, 

prijal našu prirodzenosť, stal sa človekom, aby ľudí urobil bohmi.“ 

KKC 654 Vo veľkonočnom tajomstve sú dva aspekty: Kristus nás svojou smrťou 

oslobodzuje od hriechu a svojím zmŕtvychvstaním nám otvára prístup k novému 

životu. Tento nový život je predovšetkým ospravodlivením, ktoré nás znovu uvádza 

do Božej milosti, „aby sme tak, ako bol Kristus vzkriesený z mŕtvych..., aj my žili 

novým životom“ (Rim 6, 4). Je víťazstvom nad smrťou pre hriech a novou účasťou 

na milosti. Uskutočňuje adopciu za synov, lebo ľudia sa stávajú Kristovými bratmi, 

ako sám Ježiš volá svojich učeníkov po svojom zmŕtvychvstaní: „Choďte, oznámte 

mojim bratom“ (Mt 28, 10).[571] Sú jeho bratmi nie podľa prirodzenosti, ale 

darom milosti, lebo toto adoptívne synovstvo zaručuje skutočnú účasť na živote 

jednorodeného Syna. Tento život sa naplno zjavil v jeho zmŕtvychvstaní.   

… atď. 

 

OSLOVENIE TEXTOM: Keď už sme textu porozumeli, necháme sa ním osloviť. 

Spravidla to znamená, že po tom, čo sme sa s textom dôkladne oboznámili, tak si ho 

začneme pomaly, opakovane čítať – až dovtedy, kým nás v texte neosloví niečo veľmi 

konkrétne, niečo, čo nás doslova „chytí za srdce“. 

Tento úkon je viac zbieraním, než čítaním. Cieľom je „zbierať“ a zachytávať 

posolstvá, ktoré Večné Slovo (= Kristus) skrze Ducha adresuje mne osobne 

prostredníctvom Písma – ono známe „oslovenie“, na ktoré sa často kladie dôraz pri 

rozjímaní. Nezostávať na povrchu, ale zaangažovane vstúpiť „dovnútra“. Práve tento 

zaangažovaný osobný prístup odlišuje rozjímanie od obyčajného štúdia: 

 štúdium je do veľkej miery neosobné a často sterilné pátranie po poznatkoch a 

informáciách; 

 rozjímanie je osobné stretnutie sa mojej osoby s osobou Boha, pričom pod 

vplyvom Ducha Svätého nechávam, aby ma Boh cez svoje slovo oslovil a pozval – 

a aby som ja na toto pozvanie osobne odpovedal a prijal ho. 

V dávnych kláštorných spoločenstvách sa mnísi pri rozjímaní zišli v kostole, kde jeden z nich 

pomaly predčítaval úryvok písma, urobil krátku tichú pauzu a potom ho znova a znova takto 

opakovane nahlas čítal. Mnísi sedeli, počúvali – a ten z nich, ktorý zachytil oslovenie textom, sa 
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mlčky zdvihol a odišiel do svojej cely osamote o ňom rozjímať. Keď odišiel aj posledný, skončil 

lektor s čítaním textu a tiež sám odišiel rozjímať nad tým, čo ho oslovilo. 

V okamihu, keď nás niečo v posvätnom texte takto osloví a „chytí za srdce“, je čas prejsť 

k ďalšiemu kroku rozjímania. 

2. KROK: ANALÝZA 

 Východisko rozjímania: To, čo nás pri čítaní oslovilo, zachytilo,… 

 Cieľ rozjímania: Odhaliť posolstvo textu, ktorým Boh oslovuje cez svoje slovo 

práve mňa práve tu a práve teraz. 

Je to „činnosť rozumu, ktorý zanietene a s túžbou hľadá ukryté pravdy.“ Je to hľadanie 

„so zanietením“ s láskou a so spaľujúcou túžbou. Túžba pritom smeruje k 

„vnútornému posolstvu“ Božieho slova, k tomu obsahu, ktorý je možné iba zakúsiť a nie 

uvidieť rozumom, ktorý je možné poznávať iba intuitívne v láske.  

Otcovia často používajú nasledovné prirovnanie: Čítanie nesie potravu do úst, kde ju rozjímanie 

pomaly prežúva. Samotné rozjímanie preto často v latinčine nazývajú ruminatio, čiže 

„prežúvanie“. 

Aj samotná analýza je veľmi osobná – Zmyslom rozjímania nie je špekulovať a 

rozvíjať nejaké abstraktné teologické konštrukcie, ale odpovedať si na otázku: „Čo mne 

osobne, Bože, hovoríš cez tento text?“ 

ŠTYRI ROZMERY POSOLSTVA: 

 LITERÁRNY – opisuje sucho a fakticky, čo sa konkrétne deje. 

 ALEGORICKÝ – „Čomu veriť?“ Odhaľuje fakty a informácie o povahe Boha, o 

povahe človeka, o povahe sveta, dobra, zla, hriechu, Neba, Pekla,… Čiže 

odpovede na otázky: Čo je to? Aké to je? O čom to je? Zvláštny dôraz môžeme 

(hlavne sprvu) klásť na tri veci: Čo hovorí text o Božej veľkosti, svätosti a sláve? 

Čo hovorí text o mojej malosti a hriechu? Čo nakoniec hovorí text o Božej 

nepochopiteľnej láske, ktorou ma napriek tomu všetkému (svojej veľkosti a 

svätosti i mojej bezvýznamnosti a hriešnosti) miluje? 

 ANAGOGICKÝ – „Kam smerujeme?“ Odhaľuje niečo z Božieho plánu a zámeru, 

z toho, kam a k čomu sme povolaní, odhaľuje niečo o spáse, o sláve Večnosti,… 

Čiže odpovede na otázky:  Kam smerujeme? Čo pre nás Boh pripravil? Čo nás v 

budúcnosti podľa Božích zámerov čaká? Čo z toho text odhaľuje? 

 MORÁLNY – „Čo robiť?“ Je to praktický záver smerom na nás: Čo musím ja 

urobiť, zmeniť, podniknúť,… aby sa na mne tento Boží zámer splnil. K čomu 

konkrétne mňa Božie slovo tu a teraz volá, pozýva? Dôležité je ale nezostať len 
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pri otázke „čo robiť“, ale – hlavne v etape cesty osvietenia (etapa ryriera Rádu 

Svetla) – sa pýtať ešte viac na samotné Kristovo (resp. všeobecne Božie) myslenie, 

na Jeho postoje, hodnoty, ciele, túžby, videnie sveta, Jeho „osobnosť“,… 

Je dobré, ak si v rámci analýzy zodpovieme všetky štyri významy myšlienky (a 

textu), ktoré nás oslovili. 

ZÁVEREČNÉ POSOLSTVO TEXTU PRE MŇA: 

Na záver rozjímania nakoniec jasne sformuluj a zhrň „posolstvo textu“, ktorým si bol 

Ty osobne tu a teraz oslovený počas rozjímania.  

Pre potreby ďalších fáz lectia (ktorým sa budeš učiť v červenom stupni tejto odborky) je 

dobré na záver ho „skomprimovať“ do jednej krátkej, výstižnej, významom a emóciami 

nabitej „meditačnej vety“.  

NAPRÍKLAD: 

text: „
15

 Lebo ste nedostali ducha otroctva, aby ste sa museli zasa báť, ale dostali ste 

Ducha adoptívneho synovstva, v ktorom voláme: "Abba, Otče!“ 
16

 Sám Duch spolu 

s naším duchom dosvedčuje, že sme Božie deti. 
17

 Ale ak sme deti, sme aj dedičia: 

Boží dedičia a Kristovi spoludedičia; pravda, ak s ním trpíme, aby sme s ním boli 

aj oslávení.“ (Rim 8,15–17 SSV) 

literárny 

význam textu 

Pavol píše list kresťanom do Ríma…  

alegorický 

význam 

Boh ma miluje ako prvého a dáva mi sám od seba nezaslúžene „ducha 

synovstva“. Ponúka mi nežný vzťah ako Otecko svojmu milovanému 

synovi (dcére).  

Božia láska ku mne: Boh mi to dáva úplne všetko, nič predo mnou 

neskrýva, nič si nevyhradzuje pre seba, prijíma ma za syna rovného so 

Synom Kristom, nerobí žiaden rozdiel! Fakt ma napriek všetkému 

miluje úplne rovnako, akoby som bol Jeho Večným Synom v Trojici! 

anagogický 

význam 

Boh sa naozaj delí so všetkým, dáva mi úplne celého seba, 

neodvolateľne, bezpodmienečne, do krajnosti. Ponúka mi ako svojmu 

dedičovi všetko, čím je On sám, opravdivé zbožštenie, ktoré je pre mňa 

pripravené v podobe „Božej slávy“ v plnosti vo večnosti – aj keď v sile 

Ducha niečo z neho prežívam už teraz, dnes. 

morálny 

význam 

Odo mňa to chce rovnako sa zjednotiť s Bohom, úplne a 

bezpodmienečne, v dobrom i v zlom, v utrpení i v oslávení, pretože 

Kristus je len jeden, nedeliteľný a alebo sa zjednotím s celým Kristom, 

alebo vôbec.  

Kristovo zmýšľanie: Kristus nielenže nežiarli, nielenže mi to celým 

srdcom praje, On dokonca preto, aby som ja „ráčil“ tento Dar prijať, 
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zomrel na kríži a tam odniesol a prežil an sebe všetko zlo a všetku 

bolesť aj môjho vlastného života, všetko, čo prežívam ja sám a ešte 

viac, pretože On trpel aj tým zlom, nad ktorým ja dnes len tak myknem 

plecom… tak veľmi túžil, aby som tento Dar prijal! 

posolstvo 

textu pre 

mňa osobne 

Pripodobniť sa Kristovi tým, že umožním iným ľuďom spoločne so 

mnou prežívať môj život s Bohom a tým im umožniť, aby sa skrze 

zdieľanie v spoločenstve stali mojimi „spoludedičmi“ môjho vzťahu s 

Bohom. 

meditačná 

veta 

Zdieľať s Kristom Boha – zdieľať s ľuďmi Krista! 

 

EŠTE JEDNA POMOCNÁ TECHNIKA: „5Prečo?“ 

Hlavne vtedy, keď ideme do hĺbky a odhaľujeme príčiny a princípy – napríklad keď 

skúmame Kristovo myslenie a postoje a usilujeme sa porozumieť spôsobu Jeho pohľadu 

na svet, môže nám pomôcť technika „5Whys?“, čiže „5Prečo?“. Tá spočíva na zistení, že 

zvyčajne sa musíme aspoň päť krát za sebou opýtať „Prečo?“, kým sa dopracujeme 

ku koreňu a podstate toho, čo skúmame. Najlepšie porozumieme na jednoduchom 

príklade: 

„Kristovi spoludedičia; pravda, ak s ním trpíme, aby sme s ním boli aj oslávení“ –  

Prečo musíme s Kristom trpieť, aby sme s Ním boli aj oslávení? Pretože ak chceme dosiahnuť to, 

čo Ježiš, musíme zákonite aj prežiť to, čo Ježiš – rovnako ako keby sme chceli byť vymakaní ako 

Peter Sagan, museli by sme najprv trénovať ako Peter Sagan. 

Prečo Ježišovo oslávenie súvisí s Jeho utrpením? Nemohol byť Ježiš oslávený aj bez toho? 

Oslávenie = zbožštenie. Boh je láska, dokonalá láska. Ježiš aj ako človek musel milovať ako 

Boh, až potom aj ako Boh bol – a teda mohol byť oslávený. Ježišova obeta na kríži je práve 

prejavom tejto lásky. 

Prečo ale smrť na kríži? Nemohol milovať aj bez toho? Láska je darovanie sa. Dokonalá láska je 

dokonalé darovanie sa. Až keď Ježiš dal z lásky všetko a nič si nevyhradil sebecky pre seba, 

miloval ako Boh. 

Prečo je dôležitá až tak dokonalá láska? Pretože bez nej by Nebo nebolo nebom. Až takáto 

dokonalá vytvára Trojičnú Jednotu, ktorá je podstatou večného Života v Nebi. Ak by jej nebolo, 

Nebo by sa stalo Peklom a Boh sám by sa ocitol v Pekle a stal by sa z Neho Diabol a Satan. 

A prečo práve láska? Pretože ona je motívom dokonalosti (z lásky k milovanému túžim byť 

najlepším možným darom pre neho), svätosti (kde niet sebectva, niet ani zla, iba dokonalého 

dobra) i blaženej jednoty lásky, ktorá to všetko završuje. A, naopak, svätosť i dokonalosť túžia 

deliť sa, túžia, aby to isté mal aj milovaný – a preto sa mu dávajú až do úplnej krajnosti. 

Dohromady to je Boží život. Ježiš tu na zemi nežil nič iné, iba Boží život v ľudských 

podmienkach. takže ak budeme aj mi žiť (a milovať) Boží život tu na zemi, budeme preň 

pripravení aj v Nebi… 
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3. KROK. APLIKÁCIA 

Aplikácia znamená aplikovať to, čo ma dnes oslovilo, na svoj doterajší život. Pýtam sa: 

Ako sa to, k čomu som bol dnes pozvaný, uplatňovalo v mojom doterajšom živote a 

konaní? Nakoľko som to už doteraz žil a konal? A nakoľko nie? Ako teda na tom v tejto 

chvíli som? 

4. KROK: ASIMILÁCIA 

na základe porovnania poznaného s mojim doterajším životom a konaním prijíma záver 

pre svoj ďalší život: Čo zmením? Čo urobím? Ako uvediem to, čo som práve spoznal a k 

čomu ma Boh cez svoje slovo pozval, do svojho života? 

5. KROK: PREDSAVZATIE 

Ak je to možné, skúsim skonkretizovať asimiláciu do konkrétneho a „merateľného“ 

predsavzatia, ktoré potom môžem časom vyhodnotiť. 

PRÍKLAD: 

posolstvo 

textu pre 

mňa osobne 

Pripodobniť sa Kristovi tým, že umožním iným ľuďom spoločne so 

mnou prežívať môj život s Bohom a tým im umožniť, aby sa skrze 

zdieľanie v spoločenstve stali mojimi „spoludedičmi“ môjho vzťahu s 

Bohom. 

meditačná 

veta 

Zdieľať s Kristom Boha – zdieľať s ľuďmi Krista! 

aplikácia Doteraz som sa akosi nesnažil s inými ľuďmi zdieľať svoju radosť z 

Krista a života s Ním. Akoby som v tom mal nejakú bariéru. Skôr som 

si to prežíval sám v sebe – ale navonok som skôr mlčal… 

asimilácia Budem sa denne modliť za silu a odvahu prekonať túto bariéru. A 

skúsim – najprv možno v mojom spoločenstve – sa v situácii na to 

vhodnej podeliť o svoju skúsenosť a radosť z Krista. 

Predsavzatie Za tento týždeň to záväzne skúsim aspoň dvakrát s dvomi ľuďmi z 

kruhu mojich priateľov-kresťanov. 
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UKONČENIE 

Rozjímanie zakonči modlitbou – vlastnými slovami, ktorými odpovieš Bohu na jeho 

oslovenie, ktorým sa Ťa cez text Božieho slova dotkol. na záver môžeš pridať Otčenáš, 

Zdravas, Sláva,... prípadne iné vhodné modlitby. 

Meditačný denník 

Založ si meditačný denník, do ktorého si budeš zaznamenávať svoje rozjímania – 

prinajmenšom objavy a poznanie, ktoré si objavili, čiže tie záverečné posolstvá textu + 

meditačné vety. Neskôr k tomu pribudnú aj zážitky z meditácie a  skúsenosti z 

kontemplácie – ale to až v červenom stupni tejto odborky. 

MALÝ TIP 

Vyskúšajte si zapisovať celé rozjímanie, nielen záverečné posolstvo a meditačnú vetu.  

Pokiaľ zapisujeme celý sled svojich myšlienok tak, ako nad Písmom uvažujeme, je 

výsledkom lepšia, presnejšia a precíznejšia formulácia myšlienok, čo rozjímaniu, 

samozrejme, prospieva. Skús a ak Ti to bude vyhovovať, využi to! 

 

TVOJE ÚLOHY: 

 Založ si dostatočne hrubý meditačný denník. 

 Zadováž si potrebné pomôcky, alebo ich nájdi na internete. 

 Začni rozjímať v rámci svojej Hlavnej modlitby dňa a rob to súvisle aspoň tri 
mesiace. O každom rozjímaní urob záznam do meditačného denníka. 

 Aspoň dvakrát konzultuj svoje napredovanie, skúsenosti, prípadne problémy s 
tútorom, alebo inou vhodnou osobou (kňaz, animátor, katechéta,…) 

 Na konci trojmesačného obdobia sa preukáž meditačným denníkom s najmenej 
80-timi záznamami z Tvojich rozjímaní 

 

Splnené dňa: ___________, podpis tútora: ________________________________ 

Po skončení tohto stupňa, samozrejme, pokračuj ďalej,  

nerobíme to pre placku na rukáve, ale pre náš rast ku Kristovi!  
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Červený stupeň 

Najprv niečo o fungovaní človeka 

Každý človek v sebe môže rozlišovať akési dve roviny: 

ROZUM… 

Dnes by sme možno povedali: VEDOMIE. Úroveň, na ktorej máme svoje názory, 

mienky, predstavy, na ktorej myslíme, uvažujeme. 

… A SRDCE 

Dnes by sme možno povedali: PODVEDOMIE. V Biblii (hebr. léb) predstavuje niečo 

ako ťažisko človeka, jeho „vnútorné JA“. Úroveň, na ktorej je naše najhlbšie 

presvedčenie, to, čomu úplne samozrejme, spontánne, bezvýhradne veríme – bez toho, 

aby sme o tom museli uvažovať, či zvažovať to. 

KONFLITK PRI NASLEDOVANÍ KRISTA 

 Skúsenosť života bez Boha je vpísaná do nášho srdca a tvorí naše najhlbšie 

presvedčenie. Je pre nás úplne samozrejmé a prirodzené myslieť, podvedome a 

automaticky, v rámci sveta, v ktorom Boha niet a v ktorom jediné hodnoty, 

možnosti a ciele spadajú do oblasti „tohto sveta“.  

 Kresťanstvo a nasledovanie Krista sa spočiatku v našom živote objavuje len v 

podobe „mienky“ a „názoru“ na úrovni rozumu, ale nie na úrovni srdca! 

Výsledkom je konflikt, pretože žiť podľa svojho kresťanského názoru v tejto chvíli pre 

nás znamená síce žiť a konať rozumne, ale súčasne to znamená aj žiť a konať v rozpore s 

našim najhlbším presvedčením, ktoré v srdci (v podvedomí) stále pretrváva! 
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S týmto konfliktom sa stretávame bežne aj v iných oblastiach života, napríklad: 

 ROZUMOM vieme, že sa máme učiť a je to dobré a užitočné, ale súčasne V SRDCI sa nám 

„tak strašne nechce“… 

 ROZUMOM sa rozhodneme, že chceme držať diétu a pravidelne cvičiť, aby sme si vymakali 

skvelú postavu, ale SRDCOM sme strašne leniví a strašne nám ide na chuť fúra sladkostí a 

iných „zakázaných“ jedál… 

 ROZUMOM chápeme, že skočiť bungee-jumping zo 100 metrov nie je nič strašne riskantné 

a nič zlé sa nám nestane, bude to super zážitok, ale v SRDCI cítime strašný strach, hrôzu, 

nával adrenalínu, je nám na zvracanie… 

Z MYSLE DO SRDCA 

Riešením je „pretlačiť“ naše postoje, názory a mienky, ktoré sme si osvojili svojim 

rozumom do nášho srdca – čiže na úroveň podvedomia. Premeniť „kresťanskú mienku“  

na skutočné „kresťanské presvedčenie“.  

Tento stav, kedy sa život s Bohom stáva našim hlbokým bytostným presvedčením, 

nazýva Písmo vierou srdca: „Lebo ak svojimi ústami vyznávaš: "Ježiš je Pán!" a vo 

svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený.  Lebo srdcom veríme 

na spravodlivosť…“  (Rim 10,9-10 SSV). Ján potom vysvetľuje, že takáto viera je 

tajomstvom úspechu a víťazstva: „Láska k Bohu spočíva v tom, že zachovávame jeho 

prikázania. A jeho prikázania nie sú ťažké.  Veď všetko, čo sa narodilo z Boha, premáha 

svet. A tým víťazstvom, ktoré premohlo svet, je naša viera“  (1 Jn 5,3-4 SSV).  

Ako to ale urobiť?  

REČ SRDCA 

Srdce hovorí rečou emócií. Tak, ako rozum hovorí rečou obrazov a ideí, srdce hovorí 

rečou zážitkov a pocitov.  

„Podvedomie si môžeme jednoducho predstaviť ako sklad údajov, kde je zaznamenané všetko, čo 

sme kedy prežili a súčasne sú k našim zážitkom pripojené emocionálne energie, ktoré sme 

vytvorili sami, alebo sme ich od niekoho prebrali. … Stačí, ak sa pozriete dolu z výšky a 

podvedomie v zlomku sekundy prejde všetky podobné zážitky z minulosti, vyhodnotí k nim 

pripojenú emocionálnu energiu a výsledok vám vloží do vedomia. A zistíme napríklad, že pri 

pohľade z výšky je nám zle, alebo máme strach...“ (apz.szm.com) 

To je dôvod, prečo si päťsekundový pád s autom do priepasti (= silné city) zapamätáte 

omnoho silnejšie, trvalejšie a za nekonečne kratší čas, než trojhodinové učenie sa 

latinských názvov kvetiniek (= žiadne emócie).  
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Srdce nás ale prostredníctvom emócií aj ovláda: dôvod, prečo je pre Vás omnoho 

ľahšie vybrať si jedlo, ktoré budete jesť, podľa chuti (= emócie),  než podľa toho, či je 

racionálne a či obsahuje to správne množstvo potrebných živín (= žiadne emócie)… Má 

to svoj evolučný dôvod, keď sa na Vás vyrúti šabľozubý lev alebo medveď z blízkej hory, 

nie je čas na (pomerne) zdĺhavú reakciu rozumu, ktorý by začal uvažovať, či treba utekať, 

alebo nie. Srdce prostredníctvom citov automaticky rozpumpuje adrenalín, pomocou 

strachu nás vystrelí do behu o život – a zachránime sa. Uvažovať môžeme potom, ke´d 

budeme v bezpečí… 

Z toho vyplýva dôležité zistenie: Ak chcete niečo „pretlačiť“ až do Vášho srdca, 

musíte to najprv preložiť do reči emócií! 

AKO AKTIVOVAŤ CITY? 

 AK TO MÔŽETE ZAŽIŤ: urobte to čo najviac emotívnymi, napríklad: Kým sa 

začnete učiť, nabuďte sa, aby ste cítili radosť u učenia a chuť do učenia, aby ste sa 

učili s chuťou a radosťou (dá sa to )! Oslavujte svoje úspechy – hoci aj jednotku 

v škole, či niečo podobné. Uvedomte si svoj úspech, užite si ho, oslávte ho, tešte sa 

z neho! atď. 

Život s Bohom JE nádherný. A ako taký ho sprevádzajú aj silné pozitívne emócie. 

Nie je teda nič divné na znova sa opakujúcej skúsenosti ľudí, ktorým takáto 

skúsenosť Boha totálne zmenila a stále mení životy. Je to ale mechanizmus, ktorý 

pôsobí skôr u pokročilejších, ktorí sa už vybrali na cestu s Bohom: „Na začiatku 

tých, ktorí postupujú k Bohu, čaká veľa bojov a mnoho utrpenia, ale potom 

nasleduje nevýslovná radosť. Je to ako s tými, ktorí chcú zapáliť oheň. Najprv sú 

trápení dymom a tečú im slzy, kým nemajú to, čo chcú. Ako je napísané: Náš Boh 

je stravujúci oheň (Heb 12, 29), tak aj my musíme roznecovať Boží oheň v nás cez 

slzy a námahu.“ (Sv. Synklitika, 4. st. po Kr.) Čo dovtedy? 

 AK TO (zatiaľ) NEMÔŽETE PRIAMO ZAŽIŤ: nastupuje meditácia.  

Zmyslom meditácie je v predstavivosti „prežiť“ to, čo by inak ostalo len suchou 

predstavou, či informáciou. Meditácia využíva emócie na to, aby prenášal 

informáciu z našej mysle a mozgu do nášho vnútra, do srdca. Robí to tak, že 

pridáva k meditovanej informácii emócie, ktoré zabezpečia preniknutie informácie 

do vnútra, do podvedomia, do srdca človeka. Nemusí pritom ísť nutne o emócie 

ako eufória, extáza, vytrženie,... Meditácia využíva skôr hlboké city žasnutia, 

pohnutia, bázne,... V profánnej oblasti sa jej dnes hovorí vizualizácia a stretol si sa 

s ňou už v Cechu Svetla: „Máte v sebe obrovskú a úžasnú silu, ktorú sa ale väčšinu 

z nás ešte nikto nenaučil použiť. Najlepší športovci ju využívajú. Najbohatší z 
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bohatých tiež. Všetci, ktorí sa v akejkoľvek oblasti dostali na vrchol, sa ju naučili 

využívať vo svoj prospech. Táto sila sa nazýva vizualizácia.“ (mlady-uspesny.sk). 

Kresťanstvo ju pozná od nepamäti ako meditáciu.  

Meditácia 

 Na jednej strane je meditovanie pre nás čímsi prirodzeným – a každý z nás 

sme to už aspoň trochu zažili, keď sme sa nad niečím „zamysleli“, či niekam 

„zapozerali“. 

 Na druhej strane cielená a chcená meditácia je pre Teba možno nezvyklá a 

ešte si ju možno nikdy neskúšal. 

AKO MEDITOVAŤ? 

„Vizualizácia je naozaj veľmi jednoduchá. Pohodlne si sadnite, zatvorte oči a 

predstavujte si – tak detailne, ako len môžete – obraz tej situácie, keď sa už Váš sen 

splnil. Predstavujte si, že ste v tejto situácii reálne prítomný a Vy sám sa pozeráte na 

tento ideálny výsledok.“ (mlady-uspesny.sk) – pričom, samozrejme, už teraz prežívate 

všetky tie úžasné a hlboké emócie, ktoré Vám cieľ ešte len prinesie – a nimi sa mocne 

prihovárate svojmu srdcu, čiže podvedomiu! 

Kľúčovými pojmami, ktoré charakterizujú dobrú meditáciu, sú slová 

POHLTIŤ a UCHVÁTIŤ 

V schéme lectio divina je teda na začiatku je informácia – posolstvo textu a meditačná 

veta z rozjímania – ktorú namiesto toho, aby sme ju iba prijali rozumom a zapísali do 

meditačného denníka ako nový a vzrušujúci poznatok, intenzívne prežijeme, necháme sa 

ňou úplne uchvátiť a pohltiť. Cieľom je intenzívny zážitok, vyvolávajúci mocné city a 

emócie. 

MEDITÁCIA V SCHÉME LECTIO DIVINA 

Kompletné lectio divina v bežných (nie kláštorných) je postupnosťou týchto krokov: 

 Lektúra (čítanie) 

 Rozjímanie (analýza, aplikácia, asimilácia) 

 Relaxácia (vyvažuje neprítomnosť ideálnych kláštorných podmienok) 

 Meditácia (vizualizácia) 

 Modlitba pozvania 
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 Kontemplácia (modlitba nazerania) 

 Actio (čiže konanie) 

ROZJÍMANIE je proces, v ktorom „surové“ slová Biblie svojim intelektom brúsime až 

do skvelosti a jasu vzácneho klenotu. 

RELAXÁCIA potom v našej mysli, naplnenej „harampádim“ najrôznejších myšlienok, 

obrazov, útržkov piesní a pod., vytvára prázdne a dôstojné javisko pre tento drahokam. 

Bez stíšenia a relaxácie totiž venujeme bežne jednotlivým podnetom sotva pár percent 

našej bdelej pozornosti – zvyšné percentá pohlcujú ostatné vnemy, myšlienky, ostatná 

naša činnosť... Ideálnym predpokladom meditácie je stav, v ktorom meditovanému 

podnetu venujeme 100% našej pozornosti! 

MEDITÁCIA je potom kochaním sa v klenote slova, vystavenom v centre na prázdnom 

javisku našej mysle, kde púta najlepšie hneď 100% nášho vnímania. 

Navodenie atmosféry a pokoja 

Veľmi pomáha, ak si doma vytvoríš stabilné, na modlitbu vyhradené miesto, na ktorom 

sa potom v pravidelnom čase modlíš.  

Tento „modlitebný kútik“ si zariaď ho podľa svojho „gusta“ – tak, aby čo najviac 

podporoval tú správnu modlitbovú atmosféru a náladu a napomáhal modlitbe samotnej!  

Modlitebný kútik napomáha relaxáciu a uvoľnenosť pri modlitbe ako aj sústredenosť 

pri meditácii aj tým, že spája našu modlitbu (aspoň hlavnú modlitbu dňa) s určitým 

miestom a určitým časom. Vzniká tak návyk, ktorý potom automaticky podporuje 

preladenie našej mysle z „bežného“ na „meditatívny“ stav. To je nakoniec jedna z príčin, 

prečo sa nám v gotickom dóme modlí lepšie, než napríklad v električke... Na internete 

nájdeš vo vyhľadávači pod heslom „icon corner“ množstvo inšpirácie, ako si môžeš 

zariadiť ten svoj. 

Stabilný čas tiež napomáha. Nielen návyku a naladeniu sa. Tvoja rodina a okolie si 

lepšie zvyknú na túto Tvoju požiadavku vtedy, ak sa Tvoja modlitba budete konať v 

pravidelnom čase a na jednom a tom istom mieste (napr. vždy ráno od šiestej do siedmej 

vo svojej izbe), navyše ak to bude čas, ktorý je pre Tvoju rodinu najľahšie prijateľný a ak 

im to rozumne a v pokoji vysvetlíš.  

V každom prípade je ale kľúčovo dôležité, aby Ťa počas tejto modlitby nikto a nič 

nevyrušovalo – ani Tvoji rodinní príslušníci, ani telefón, zvonček, rádio,... nič. 

Jednoducho počas svojej pravidelnej dennej modlitby „nie si doma“ a hotovo! 
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Splnené dňa: ___________, podpis tútora: ________________________________ 

Relaxácia 

Prvým krokom do sveta meditácie bude relaxácia. 

V Biblii, v kresťanstve, v budhizme, hinduizme, ale hoci aj u šamanov… – všade 

nachádzame zhodný motív ústrania, samoty, púšte. Zdôrazňuje ho ale aj moderná 

psychológia: „Púšť je kľúčovým symbolom oslobodenia. Človek sa zrieka „mať“ a hľadá, 

ako viac „byť“. Ľudia obdivujú hrdinov, pretože odvážne opúšťajú to, čo majú a 

vydávajú sa na nepreskúmanú pôdu“ (Erich Fromm, psychológ), alebo „Človek nemôže 

dlho prežiť bez vzduchu, vody a spánku. Potom, čo do dôležitosti, prichádza jedlo. A 

tesne v pätách za ním je samota“ (T. Szas, psychológ). 

RELAXÁCIA A MEDITÁCIA 

„Modlitba predpokladá čisté myslenie, ovládnutie mysle, ktorú chce ten, kto sa modlí, 

oddeliť od vonkajších dojmov rovnako, ako od vplyvu podvedomia, aby ju nasmeroval a 

ukotvil do jedného bodu, kde dochádza k dôvernému styku s Pánom pokoja a ticha.“ 

(Jean-Marie Déchanet OSB, „otec kresťanskej jógy“) 

Práve meditácia je totiž podstatne závislá od našej schopnosti sústrediť sa – a tá je 

nemožná, ak nie sme vnútorne slobodní a uvoľnení od všetkého, čo by nás vyrušovalo, 

rozrušovalo, odvádzalo,... V štandardných schémach lectia sa o relaxácii nezmieňujú. 

Musíme si však uvedomiť, že lectio využívali hlavne pustovníci, mnísi (napr. kartuziáni), 

ktorí nič podobné nepotrebovali, pretože sami žili na púšti, resp. v ústraní 

kontemplatívnych kláštorov. My tento luxus nemáme – a tak sa pokúsime šance aspoň 

trochu vyrovnať práve relaxáciou. 

AKO RELAXÁCIA FUNGUJE? 

1. princíp: Prepojenosť tela a mysle 

 Ak sme nervózni, zrýchli sa naše dýchanie, zovrie nám žalúdok... 

 Platí to ale aj naopak: uvoľnenie stiahnutých žalúdočných svalov a hlboké 

„rozdýchanie sa“ napomôže upokojiť aj myseľ. 

Ak teda čo najdokonalejšie uvoľním svoje telo a stíšime, spomalíme a uvoľníme 

dýchanie, premietne sa to aj do našej mysle, ktorá sa tiež stíši a upokojí. „Ak chceme 
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uvoľniť svoju myseľ, musíme najprv uvoľniť svoje svaly“ (Edmund Jacobson, psychiater a 

fyziológ). 

2. princíp: Uvoľňovanie tela po častiach 

 Ak sa pokúsime uvoľniť naraz celé telo, veľa toho nedokážeme. 

 Ak ale budeme svoje telo uvoľňovať postupne, môžeme dosiahnuť prekvapivý stav 

uvoľnenosti. Práve toto sa deje počas dôkladnej relaxácie. 

Telesná poloha pri relaxácii (a aj pri meditácii) je dôležitá. Pokiaľ nie je našim cieľom 

zaspať, ale po relaxácii pokračovať v plnej bdelosti do stavu meditácie, potom ležanie nie 

je tá najlepšia poloha. Potrebujeme polohu, ktorá umožňuje čo najlepšie uvoľnenie – 

čiže aby umožňovala čo najlepšiu stabilitu tela, ktoré sa potom môže dokonale uvoľniť, 

bez toho, aby muselo svalové napätie udržiavať polohu tela – a súčasne podporuje 

bdelosť a najlepšie aj „pocit zbožnosti“, ak by sme to tak mohli nazvať. Do úvahy bežne 

pripadajú tri možné polohy: 

 Sedenie na meditačnej stoličke. Je to úplne normálna stolička s jednou 

výnimkou: celá je tvorená pravými uhlami, takže operadlo nie je sklonené dozadu, 

ale je úplne rovné. Výsledkom je veľmi bdelá, vzpriamená poloha. Ak takúto 

stoličku doma nemáme (čo nemáme), môžeme si ju alebo vyrobiť, alebo 

improvizovať napríklad poskladanou dekou medzi chrbtom a operadlom. 

 Meditačný stolček – pretože sedenie na pätách pre nás, nejaponcov, je nezvyklé, 

často bolestivé a dlho v ňom nevydržíme, môžeme využiť nízky stolček (šamlík), 

ktorým si podložíme zadok, takže sedíme na ňom a nie na pätách. Je to skvelá 

poloha, chrbát, vzpriamený vo zvislej polohe, dokážeme bez problémov uvoľniť a 

pritom nepadá ani dopredu, ani dozadu. Ruky máme položené na stehnách a sama 

poloha navodzuje náladu uctievania, meditovania, modlitby. 

 Nakoniec môžeme veľmi podobnú polohu zaujať aj na kľakosede, ak máme. 

AKO NA TO V PRAXI? 

 Zaujmi vhodnú telesnú polohu. 

 Zavri oči. 

 Začni hoci aj od palca na pravej nohe: uvedom si ho, precíť ho a uvoľni v ňom 

každé napätie. Pokračuj rovnakým spôsobom – uvedomiť, precítiť, uvoľniť – rad-

radom všetky prsty na pravej nohe, potom chodidlo, pätu, členok, achillovku, 

lýtko, holeň, koleno… až kým nie je celá noha uvoľnená. Rovnako prejdi pravou 

rukou. V tej chvíli by si mal cítiť jasný rozdiel medzi pravou a ľavou polovicou 

tela.  
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 Pokračuj rovnako ľavou nohou a ľavou rukou.  

 Potom sa sústreď na trup: uvoľni brucho, dýchaj voľne, hlboko, pomaly, 

„majestátne“. Vnímaj svoj dych ako nejakú „vlnu pokoja“, ktorá napĺňa celé Tvoje 

telo pokojom.  

 Nakoniec uvoľni krk, bradu, pery, jazyk, líca, sluchy, čelo, temeno…  

 Vo výslednom stave uvoľnenia a pokoja chvíľu zotrvaj. 

 Potom pohýb prstami na rukách, pošúchaj ich dlaňami o sebe, pretri si nimi tvár a 

otvor oči. 

Ak ti to pomôže, môžeš si na pozadí pustiť vhodnú ukľudňujúcu hudbu.  

Alebo si môžeš (aspoň sprvu) nahrať na MP3-ku tento text (kde sú v texte „…“, treba 

nechať dostatočne dlhú pauzu): 

„V ľahu na chrbte sa ukľudnite a precíťte kontakt vášho tela s podložkou...Precíťte, ako sa telo 

poddáva uvoľneniu a zabára sa hlbšie a hlbšie do podložky... Prehĺbte dýchanie, aby ste sa pri 

pokojnom rytmickom dychu uvoľnili a upokojili. Uvedomte si pravú nohu a s výdychom 

uvoľnite jednotlivé jej časti: prsty na pravej nohe... nárt... pätu... celé pravé chodidlo... kotník... 

lýtko... koleno... stehno... bedrový kĺb... pravý sedací sval... Celá pravá noha je uvoľnená, a 

ťažká... 

Uvedomte si teraz ľavú nohu a uvoľňujte: prsty na ľavej nohe... nárt... pätu... celé ľavé 

chodidlo... kotník... lýtko... koleno... stehno... bedrový kĺb... ľavý sedací sval... Celá ľavá noha je 

uvoľnená a ťažká. Obidva vaše nohy sú ťažké a uvoľnené... 

Preneste teraz pozornosť k rukám. Začnite uvoľňovať pravú ruku: jej prsty... dlaň... zápästie... 

predlaktie... lakeť... nadlaktie... rameno... pravý ramenný kĺb... celá pravá ruka oťažela a je 

príjemne uvoľnená. Podobne uvoľnite aj ľavú ruku: prsty... dlaň... zápästie... predlaktie... lakeť... 

nadlaktie... rameno... ľavý ramenný kĺb... Obe ruky i obe nohy sú teraz príjemne uvoľnené a 

ťažké. 

Na chvíľu sa pristavte pri trupe a uvoľnite ho: uvoľnite svalstvo brušnej steny a všetky orgány v 

brušnej dutine i podbrušku... uvoľnite hrudný kôš a prsné svaly. Celá predná strana trupu je 

uvoľnená. Podobne uvoľnite aj zadnú časť tela: začnite od krížovej oblasti a s výdychom ju 

uvoľnite... veľký chrbtový sval... pravú lopatku... ľavú lopatku...trapézy... zadnú stranu krku... 

prednú stranu krku. Celé vaše telo od krku dole je príjemne uvoľnené: ruky, trup i nohy sa 

poddávajú gravitácii a uvoľnene klesajú do podložky. 

Na záver uvoľnite tvár: spodnú sánku... vrchnú sánku... svaly okolo úst... ústa... uvoľnite stisk 

zubov... jazyk... lícne svaly... uši... nos... svaly okolo očí... uvoľnite pohľad za zavretými očami... 

čelo.... nakoniec uvoľnite vlasovú časť hlavy. Celé vaše telo je absolútne uvoľnené a 

nehybné...Vnímajte iba jeho nehybnosť a pozorujte váš rytmický dych... vnímajte seba samých 

zvnútra... rušivé myšlienky zaregistrujte, ale nerozvíjajte - nechajte ich odísť. Pocit pokoja a 

vnútorného preladenia sa vo vás ostáva, aj keď sa relaxácia blíži ku koncu...“ (jogaprezdravie.sk) 



Cesta Svetla Slovenského skautingu - 312 - Rád Svetla 

Samozrejme, môžeš ísť aj inak, napríklad od hlavy k nohám, alebo od stredu tela ku 

končatinám… Dôležitý je princíp: uvoľňovanie tela po častiach, až kým nie je uvoľnené 

úplne. 

Tento stupeň relaxácie pre naše potreby úplne dostačuje. Pokiaľ by si chcel v tomto 

smere niečo viac, môžeš časom skúsiť napríklad relaxáciu podľa Edmunda Jacobsona, 

alebo podobne. 

 

TVOJE ÚLOHY: 

 Absolvuj – sám, alebo s inými, či dokonca pod vedením tútora – aspoň desať 
relaxácií, ale aj viac, ak treba; 

 trénuj ich až dovtedy, kým sa pre Teba zrelaxovanie nestane prirodzeným, 
rýchlym a ľahkým.  

 

Splnené dňa: ___________, podpis tútora: ________________________________ 

Prvý krok do sveta meditácie 

Týmto prvým krokom bude meditácia hudby. Dôvody sú logické: hudba má spravidla 

silnejší emocionálny náboj, než slovo, či obraz a hlavne môže znieť aj počas samotnej 

meditácie, čo ju tiež uľahčuje. Vďaka tomu sa budeme môcť so stavom meditácie ľahšie 

spriateliť a navyknúť si naň. 

AKO NA TO? 

 Vyber si vhodnú hudbu. Popíkové kapelky daj stranou, potrebujeme hudbu, ktorá 

je krásna, mocná, čo najviac emotívna. Ak obľubuješ klasickú hudbu, tak možno 

Beethowen. Dobrou voľbou môže byť filmová hudba, obzvlášť tá „hrdinská“ 

(napr. Transformers, Maleficent, niečo od Hansa Zimmera, či Nick Glennie-

Smitha). Alebo niektoré skladby do Vangelisa (napr. úvodná skladba albumu 

Voices, ale aj album Alexander Veľký, alebo Mythodea), či Jeana Michella-

Jarrého (úžasná je prvá časť albumu Randezvous). Skladba musí byť súčasne aj 

dosť dlhá, 5 a viac minút je super. Vyber ju starostlivo, pretože počas meditácie Ťa 

práve táto hudba bude mať za úlohu uchvátiť do „iného sveta“… 

 Vyber si spôsob prehrávania. Málo vecí pokazí meditáciu tak, ako keď Ťa ide 

poraziť z toho, ako mizerne tá nádherná hudba znie. MP3-ka s bitrateom 128 na 

špuntoch v ušiach nie je to isté, ako CD na veľkej aparatúre v obývačke. Nakoľko 

je to možné, skús využiť tú najlepšiu aparatúru, akú využiť môžeš. Ak nič iné, 

aspoň MP3 s bitrate 320 a nejaké tie Koss Porta Pro slúchadlá…  
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 Zabezpeč, že okolo Teba bude pokoj a ticho a nikto a nič Ťa počas pár minút 

relaxácie a meditácie nevyruší. Mobil vypni. 

 Zaujmi meditatívnu telesnú polohu – to už máš natrénované z praktizovania 

relaxácie. 

 Zrelaxuj sa. 

 So stále zavretými očami, stíšený a úplne uvoľnený, spusti hudbu – čo, 

samozrejme, predpokladá, že si si vopred prehrávač/ovládač pripravil tak, že na 

spustenie hudby Ti nebude treba o moc viac, než jeden pohyb prsta, ktorým zrušíš 

pauzu a spustíš prehrávanie. 

 Medituj. Tak, ako sme si to vysvetlili vyššie.  

o Budeš úplne pasívny: o nič neusiluješ, nikam vedome nesmeruješ, nesnažíš 

sa nič ovládať, ani kontrolovať. 

o Na druhej strane sa ani nijako nebrániš pocitom a reakciám, ktoré v Tebe 

hudba vyvolá: obrazy, nálady, pocity, možno príbeh,… čokoľvek. Všetkému 

tomuto si úplne otvorený, ako kvet položený na hladine jazera a voľne 

unášaný tichým prúdom a vlnením, tak aj Ty si úplne uvoľnený, poddajný,, 

necháš sa hudbou unášať, voľne, slobodne, pasívne, bez odporu. 

o Nakoniec meditáciu počas jej trvania nijako nehodnoť a nesnaž sa priebežne 

si overovať, či „už medituješ“, alebo „ešte nie“ a či by si dokonca nemal 

„začať dačo robiť“, aby si už meditoval a pod. To by meditáciu spoľahlivo 

zabilo! Meditácia je jednoducho rovnaká, ako opaľovanie: nemôžeš sa 

snažiť opáliť sa, ani pre to niečo aktívne robiť. Ľahneš si na pláž a pasívne 

sa vystavuješ slnku. Je na slnku, čo s Tebou urobí: niekedy bude „slabé“ a 

neopáliš sa vôbec, inokedy silné a úplne Ťa spáli… ale je to na ňom, nie na 

Tebe. Podobne je to aj s meditáciou. Z Tvojej strany je dobrá vtedy, ak si 

úplne pasívny, uvoľnený, bez napätia, vďaka relaxácii vyprázdnený a 

stíšený – a preto aj bez námahy sústredený na to, o čom medituješ 

(momentálne je to hudba) – jednoducho preto, že nič iné v mysli nemáš. Je 

to sústredenosť podobná tomu, keď v tme vidíš v diaľke jediný plamienok 

sviečky – tiež si naň úplne a dokonale sústredený, jednoducho preto, že 

okrem neho nič iné nevidíš, nie preto, že by si sa nejako kŕčovito snažil 

sústrediť sa naň. Podobne relaxácia mala za cieľ vytvoriť v Tebe túto „tmu“ 

– aby potom hudba mohla v tejto tme žiariť ako onen „plameň sviečky“ a 

bez námahy a úplne samozrejme na seba upútala celú Tvoju ničím iným 

nevyrušovanú pozornosť. 

o  Ešte raz si pripomeňme kľúčové slová: nechať sa pohltiť, nechať sa 

uchvátiť, poddať sa a nechať sa unášať,… 

 Po skončení hudby ešte chvíľu ostaň v tichu a nechaj v sebe zážitok doznieť. 

 Ukonči rovnako, ako pri relaxácii. 
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 Urob malú reflexiu: Ako si prežili meditáciu hudby? Bol to rozdielny zážitok, než 

„bežné počúvanie“ hudby, na ktoré si zvyknutý? Prežil si nejaké konkrétne nálady, 

pocity? Vyvolala v Tebe hudba nejaké obrazy? Vyrozprávala Ti príbeh? 

 

TVOJE ÚLOHY: 

 Absolvuj aspoň päť meditácií hudby na päť rôznych skladieb, ale aj viac, ak treba; 

 trénuj ich až dovtedy, kým sa pre Teba stav uvoľnenia a unášania počas meditácie 
nestane prirodzeným, rýchlym a ľahkým.  

 

Splnené dňa: ___________, podpis tútora: ________________________________ 

Meditácia slova 

No a teraz, keď už je pre Teba relaxácia rutinou a stav meditovania dôverne známy, 

pristúpime k meditácii v rámci modlitbovej schémy lectio divina. 

Meditácia slova je najnáročnejšia. Jej veľkou nevýhodou je, že vnem netrvá:  slovo nie 

je niečo, čo neustále znie ako hudba z prehrávača,  ani idea nie je niečo, čo visí pred nami 

a môžeme na to hľadieť očami ako na obraz. 

Na pomoc nám preto prichádzajú pomocné meditačné techniky: Ich základným 

poslaním je podporiť koncentráciu počas meditácie tým, že pomáhajú udržiavať slovo, 

ideu, myšlienku,... ktorú meditujeme, v našej mysli. 

V praxi sa môžeme v rozjímaní dopracovať k trom podobám „vybrúseného diamantu“: 

 Mocná idea 

 Podmanivý obraz 

 Strhujúci príbeh 

Každému z nich zodpovedá trochu iná pomocná technika. 

TECHNIKA PRE „MOCNÚ IDEU“ 

Ak je výsledkom rozjímania silná a „abstraktná“ myšlienka, potom...: 

 skomprimujeme túto myšlienku do jednej krátkej meditačnej vety (to si sa už učil 

pri nácviku rozjímania) 

 túto vetu pomaly, meditatívne opakujeme vo svojej mysli a nechávame ju, aby 

prenikala do nášho vnútra, dojímala nás a napĺňala. 



Cesta Svetla Slovenského skautingu - 315 - Rád Svetla 

 opakovanie môžeme zladiť s rytmom nášho dychu, ale aj nemusíme... záleží od 

toho, čo nám viac vyhovuje. Niekedy môže dýchanie napomáhať, napríklad ak 

vdych môžeme vnímať ako napĺňanie sa niečím, či výdych ako ponáranie sa do 

niečoho, alebo akoby ukladania, spúšťanie niečoho do nášho vnútra… Ale niekedy 

nám to môže pripadať príliš rýchle, akoby „na pochode“ – potom je dobré sa, 

naopak, od dýchania úplne odpútať a nevšímať si ho. 

Je to podobný postup, ako návod v spise Oblak nevedenia: „Musíme sa preto modliť z výšiny, 

hlbiny, diaľky i rozľahlosti svojho ducha. Nie mnohými slovami, ale len čo najkratším slovíčkom. 

Aké slovo to bude? Samozrejme také, ktoré zodpovedá povahe modlitby samé.... ak nebude len 

vyslovené, alebo len myslené, ale zaznie v ňom tiež aj úmysel, spočívajúci v hlbine nášho ducha. 

… Naplň svoju duši jeho vnútorným zmyslom.“ (neznámy mystik z 14. st. po Kr., dielo Oblak 

nevedenia) 

Podobnú techniku v súvislosti s Modlitbou Ježišovou (hesychazmus) spomína istý východný 

mních s dvadsaťpäťročnou skúsenosťou v tejto modlitbe: „Keď bolo meno vyslovené, dá sa ešte 

predĺžiť v čase o sekundy a minúty sústredeného ticha. Opakovanie Ježišovej modlitby sa podobá 

mávaniu krídel, ktorými vták vystúpil hore do priestoru... Keď vystúpil tak vysoko, ako chcel, už 

sa len vznáša na rozpätých perutiach, ktorými zamáva už len občas, aby sa vo svojej výške 

udržal. Keď sa duša podobným spôsobom zdvihla k myšlienke na Ježiša a je plná spomienok na 

neho, môže prerušiť opakovanie jeho mena a spočívať v Bohu. Má sa k tomu vrátiť iba vtedy, 

keď hrozia iné myšlienky, ktoré chcú vytlačiť z vedomia Ježišovo meno. Vtedy sa má znova začať 

s vzývaním, aby sa načerpali nové sily.“ 

TECHNIKA PRE „PODMANIVÝ OBRAZ“ 

Ak je výsledkom rozjímania silný obraz, alebo symbol, potom zavrieme oči, 

predstavíme si obraz pred svojim vnútorným zrakom a necháme sa ním fascinovať, 

prenikať, napĺňať a dojímať, nasávať do seba jeho atmosféru, vpíjať sa doňho, 

ponárať,… Čím väčšiu predstavivosť a obrazotvornosť máme, tým lepšie nám táto 

technika pôjde. 

TECHNIKA PRE „STRHUJÚCI PRÍBEH“ 

Ak je výsledkom rozjímania silný príbeh, alebo podobenstvo, potom v mysli vstúpime 

do príbehu (podobenstva) - buď ako divák, alebo ako jeden z aktérov deja, záleží od 

toho, ku ktorej možnosti nás rozjímanie priviedlo, či nás fascinuje skôr samotný príbeh, 

alebo či skôr sa identifikujeme ako niektorý z jeho účastníkov - a necháme, aby sme 

mohli príbeh hlboko a intenzívne prežiť, necháme sa ním strhnúť, unášať, uchvátiť… 

Znova platí, že čím je naša fantázia a predstavivosť väčšia, tým lepšie. 
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Inšpirovať sa môžeme týmto návodom sv. Ignáca z Loyoly, ktorý on písal ako návod na 

rozjímanie, ale v pasívnejšej podobe nám dobre poslúži ako inšpirácia na tento druh 

meditácie:  

„Prvou prípravou je vybaviť si v pamäti udalosť. Tu to bude, ako Kristus, náš Pán, poslal z 

Betánie do Jeruzalema dvoch učeníkov, aby pripravili večeru; a potom sám na ňu s ostatnými 

učeníkmi prišiel; a ako im po večeri, keď už zjedli veľkonočného baránka, umyl nohy a dal 

svojim učeníkom najsvätejšie Telo a svoju drahocennú Krv, a keď judáš odišiel zradiť nášho 

Pána, Ježíš k ním predniesol reč.“ – túto časť sme robili počas rozjímania, sme už teda v tomto 

smere pripravení. Po relaxácii teda môžeme pristúpiť k samotnému meditovaniu príbehu: 

„Druhá príprava. Predstaviť si miesto deja. Tu to bude znamenať zvážiť cestu z Betánie do 

Jeruzalema, či je široká, alebo úzka, či rovná atď. takisto večeradlo, či je veľké, alebo malé, či 

toho, alebo onoho druhu“ – nejde pritom o to začať teraz pátrať po archeologických faktoch, 

hoci v rámci rozjímania sme to urobiť mohli a môže nám to byť na úžitok. Ale v meditácii záleží 

skôr na citoch a emóciách. Je to podobne, ako vo filme 300, kde sa režisér úplne vykašľal na 

historickú realitu a celý vizuál filmu prispôsobil tomu, aby v nás vyvolal chcené emócie. Takisto 

aj my si môžeme udalosť predstavovať v síce nehistorickom, ale pre nás symbolickom prostredí, 

ktoré vyjadruje naše pocity a nálady z príbehu – napríklad Večeradlo ako veľkú vzdušnú sieň s 

vlajúcimi záclonami vo veľkých oknách, Ježiš a učeníci oblečení v skvúcich bielych rúchach, 

všetci zhromaždení okolo veľkého belostného stola, v strede ktorého spočíva baránok… Ak to v 

nás umocní emotívnosť našej meditácie, je to presne to, o čo nám ide! „Tretia príprava. Prosiť o 

to, čo chcem rozjímať. Tu to bude bolesť, dojatie a zahanbenie, pretože Ježiš ide v ústrety 

utrpeniu kvôli mojim hriechom.“ A potom začína samotná meditácia: „Vidieť osoby pri večeri… 

Počuť tieto osoby, čo hovoria… Pozorovať, čo robia…“ všímať si ich výraz v tvári, pocity, 

nálady, emócie – a všetkým tým sa nechať unášať, dojímať, uchvacovať,… 

UKONČENIE MEDITÁCIE 

 Keď v nás meditácia začne doznievať, môžeme ešte chvíľu zotrvať v tichu. 

 Potom skončíme podobným „rituálom“, ako pri relaxácii. 

 V modlitbe poďakujeme a odpovieme Bohu – čiže tie záverečné body, ktoré sme 

doteraz robili po rozjímaní: zakonči modlitbou – vlastnými slovami, ktorými 

odpovieš Bohu na jeho oslovenie, ktorým sa Ťa cez text Božieho slova dotkol. na 

záver môžeš pridať Otčenáš, Zdravas, Sláva,... prípadne iné vhodné modlitby – sa 

teraz presunú na záver, po skončení meditácie. 

 Nakoniec zaznač výsledok rozjímania (ak si to neurobil už počas rozjímania) a aj 

výsledok meditácie (čo si zažil, ako si to zažil, aké problémy sa prípadne vyskytli, 

aké skúsenosti si objavil,…) do meditačného denníka. 

 

TVOJE ÚLOHY: 

 Aspoň tridsať dní trénuj meditáciu – čiže svoje rozjímanie skús potiahnuť do 
meditácie a to, čo si v rozjímaní objavil, skús v meditácii aj čo najintenzívnejšie 
prežiť. 
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 Skúsenosti i problémy konzultuj s tútorom, alebo s inou vhodnou osobou (kňaz, 
animátor, katechéta,…) 

 Predlož tútorovi 30 záznamov rozjímania i meditácie v svojom meditačnom 
denníku.  

 

Splnené dňa: ___________, podpis tútora: ________________________________ 

Po skončení úlohy, samozrejme, pokračuj v meditácii ďalej, preto si sa ju predsa učil, aby 

si ju používal, že? 

Lectio Divina a duchovný rast 

Možno si si už aj sám všimol, ale schéma lectio divina v sebe zrkadlí postupnosť 

duchovnej cesty a duchovného rastu, ku ktorému sme povolaní: 

 CESTA OČISŤOVANIA: 

o Lektúra (čítanie) 

o Rozjímanie (analýzy, aplikácia, asimilácia) 

 CESTA OSVIETENIA: 

o Relaxácia (vyvažuje neprítomnosť ideálnych kláštorných podmienok) 

o Meditácia (vizualizácia) 

 CESTA ZJEDNOTENIA: 

o Modlitba pozvania 

o Kontemplácia (modlitba nazerania) 

 Actio (čiže konanie) 

V tom je výhoda lectio divina, že je vhodné pre všetky stupne duchovnej cesty, pretože 

sa vie veľmi dobre prispôsobiť akejkoľvek fáze duchovného života. 

LECTIO DIVINA U ZAČIATOČNÍKOV – CESTA OČISŤOVANIA 

U začiatočníkov bude dominantnou fázou ROZJÍMANIE. Zodpovedá to dôrazu na zákon 

a dôrazu na vonkajšie skutky a vonkajšiu spravodlivosť, čo je zásadnou náplňou tejto 

prípravnej etapy duchovného života.  

Meditácia bude ešte možno sporadická, krátka, povrchná,… mlčanie a kontemplácia sú 

ešte hudbou budúcnosti. V podstate hneď z rozjímania prechádzame do konania, kde 

ťažiskom je zachovávanie prikázaní a konanie Božej vôle, ako ju poznávame v Biblii, 

učení Cirkvi,… – k tomu počas nášho tréningu rozjímania na zelenom stupni tejto 

odborky smerovali asimilácia a predsavzatie. 
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LECTIO DIVINA U POKROČILÝCH – CESTA OSVIETENIA 

U pokročilých bude dominantnou fázou MEDITÁCIA. Jeden z charakteristických rysov 

Božieho volania na túto cestu je práve o tom, že už akosi nedokážeme rozjímať, vťahuje 

nás to mocne do vzťahu s Bohom, ktorý v meditácii v odovzdanosti hlboko prežívame. 

Takže zvyčajne po krátkom rozjímaní nastupuje dlhá a hlboká meditácia a z nej 

prechádzame do konania, ktoré je životom s Bohom v hlbokej vydanosti viery a lásky.  

 

LECTIO DIVINA NA CESTE ZJEDNOTENIA 

Nakoniec sa dominantnou fázou stáva KONTEMPLÁCIA. Rozjímanie aj meditácia sa 

úplne skracujú, pretože stačí už len málo, aby sme boli vtiahnutí do láskyplnej jednoty v 

Bohu, v hĺbke mlčania lásky a odovzdanosti. Kontemplácia potom ústi do konania, ktoré 

samo sa stáva kontemplatívnym: žitím bytostnej jednoty s Bohom a v Bohu vždy, všade, 

všetkým a vo všetkom. 

Známe je vyjadrenie sv. Terézie Veľkej Avilskej, ktorá hovorí, že v tejto fáze sa 

nedokázala pomodliť ani len Otčenáš, pretože vyslovenie slov „Otče náš!“ ju tak 

mohutne uchvátilo, že ju to už nieslo rovno do hlbokej kontemplácie v Bohu. Dá sa 

povedať, že v tomto prípade rozjímanie i meditácia trvali desať sekúnd – a už 

nasledovala kontemplatívna fáza lectia. 
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Pozvanie a kontemplácia 

„Kontemplácia je najvyšší prejav intelektuálneho a duchovného života 

človeka. Je život sám, naplno prebudený, naplno aktívny naplno si 

vedomý svojej existencie. Kontemplácia  je duchovný údiv, spontánna 

bázeň nad posvätnosťou života a bytia. Je  vďačnosť za život, za vedomé 

bytie. Živo si v nej uvedomujeme, že život a bytie v nás smeruje 

k neviditeľnému, transcendentnému a nekonečne oplývajúcemu Zdroju.“ 

(Thomas Merton, bývalý ateista, legenadárny trapistický mních a autor, 

20. st. po Kr.) 

DVE DÔLEŽITÉ VECI NA KONCI MEDITÁCIE 

V závere meditácie by sa s nami mali diať dve dôležité veci: 

 ODVAHA OTVORIŤ SA BOHU: V našej mysli sa vďaka štúdiu, životu s 

Bohom, rozjímaniu,… stále viac udomácňuje pravdivý obraz Boha. V našom srdci 

ale ešte dlho prežíva naša stará falošná démonická predstava o Bohu – ktorá nás 

ani neuchvacuje, ani neodstraňuje náš strach z Boha! Pomocou meditácie a citov, 

ktoré v nás vyvolávala, sme začali akoby „pumpovať“ tento pravdivý a realistický 

obraz skutočného Boha z našej mysle do nášho srdca. Nakoniec, jedného dňa 

nastane onen OKAMIH UVEDOMENIA – náhly zlom, osvietenie, kedy sa v 

našom srdci niečo zlomí – a my náhle, v jedinom oslepujúcom okamihu, naozaj 

uveríme Bohu, skutočne, bezvýhradne, celým svojim srdcom! Je takmer isté, že 

hlavne sprvu sa po skončení lectia naše srdce znova navráti k pôvodnej temnote. 

Ale ani to nič nemení na fakte, že v tomto okamihu, na samom vrcholku meditácie, 

naozaj veríme Bohu! 

 MYSEĽ PRIPRAVENÁ NA MLČANIE: V relaxácii sme myseľ stíšili – úplne 

podobne, ako keď z ruchu ulice prídeme do jemného šumu a ruchu zapĺňajúcej sa 

koncertnej sály. V meditácii potom bola naša myseľ naplnená a uchvátená tým  

nad čím sme meditovali a táto sila meditácie myseľ napĺňa a „vytláča“ z nej preč aj 

tie posledné zbytky niečo iného, aj tie posledné šumy iných myšlienok – asi tak, 

ako keď v koncertnej sále znie veľký a nádherný koncert, ktorý zastrie a nakoniec 

aj utíši všetok šum a ruch a všetci so zatajeným dychom počúvajú hudbu. A 

nakoniec, keď meditácia doznie a jej emócie sa vytratia z našej mysle – tak v mysli 

ostáva len hlboké ticho mlčanie úplne vyprázdnenej mysle – asi rovnako, ako by v 

koncertnej sále (ak by sa netlieskalo) po skončení koncertu zavládlo na pár chvíľ 

hlboké, hlbokánske ticho. Presne toto ticho v nás vládlo už počas onoho „necháme 

doznieť“ meditácie, ktorým sme doteraz lectio končievali. 
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V tej chvíli sme pripravení na predposledné dva kroky lectio divina. 

POZVANIE AKO OVOCIE ODVAHY 

Láska a uchvátenie víťazia nad našim strachom. Božia láska nás v okamihu úplne 

odtrháva od nás samých – a my sa viac nebránime, pretože v tej chvíli veríme Bohu! 

V tej chvíli začneme možno prvý raz v živote skutočne a do hĺbky vzývať Boha ako 

BOHA: Nie ako „pomocníka“, ale ako „Spasiteľa“; Nie ako „sluhu“, ale ako „Pána“, ako 

Lekára a Uzdravovateľa, milosrdného,... ako Prameň, zaháňajúci náš večný smäd, ako 

Zmysel nášho života, zmysel ľudstva, Vesmíru, všetkého. A pozveme ho, celým svojim 

srdcom, aby ako boh vstúpil do nášho srdca i života! Dôležité je, aby to bolo 

opravdivé POZVANIE, ako o ňom hovorí Ježiš: „V posledný, veľký deň sviatkov Ježiš 

vstal a zvolal: "Ak je niekto smädný a verí vo mňa, nech príde ku mne a nech pije.““ (Jn 

7,37 SSV), čiže  

 opravdivá TÚŽBA, smäd po Bohu samotnom; 

 opravdivá DÔVERA voči Bohu, v ktorej sa Mu úplne vydávame napospas, 

dokorán Mu otvárame svoje srdcia i životy ako svojmu Bohu, svojmu Pánovi, 

ktorému sa s radosťou a slobodne úplne podriaďujeme  v bezvýhradnej poslušnosti 

lásky! 

„Ohnivý prehováraním [Boha] rozpaľuje duša svoju túžbu, tak prejavuje 

svoje pocity, takýmto vzývaním privláva svojho Snúbenca.“  

(Guigo II. Anjelský, 9. prior Veľkej Kartúzy, 12. st. po Kr.,  

Scala Paradisi) 

Všimnime si, že podľa Guiga sa modliaci sa v tejto chvíli doslova „hecuje“ rovnako, ako 

napríklad športovec pred vrcholným výkonom, nabudzuje sa, rozpaľuje sa, 

povzbudzuje,… až kým to nedokáže! Až kým sa neotvorí Bohu úplne! 

Súčasne sme touto „rozpálenou láskou“ tak odtrhnutí od seba a tak zahľadení do nádhery 

a krásy Boha, že už nemáme strach zomrieť tomu, čím sme boli doteraz, ba viac, 

túžime úplne zomrieť sebe, aby Boh mohol vstúpiť a úplne celých nás premeniť v 

Seba samého! 

„Všetko, čo človek neopustí, zostáva „pokladom na zemi" a nestane sa 

„pokladom v nebi". Inými slovami: musíme sa vyprázdniť, aby nás 

mohol naplniť Boh. Všetko, čo neopustíme, nás na zemi naplňuje. Boh 

však chce naplniť i naše psychické a mentálne aktivity. Áno, ide aj o 

duchovné  a duševné poklady. Ani ony nemôžu byť vylúčené z milosti 
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kontemplácie. Ježíš vyžaduje vyprázdnenie až k samotnému bytiu.“ 

(Franz Jalics, kňaz, autor, 20. st. po Kr.) 

KONTEMPLÁCIA, PRIPRAVENÁ TICHOM 

„Ale Pán … túžiacej duši rýchlo beží v ústrety, vylieva sa v rose nebeskej 

radosti … Unavenú dušu občerstvuje, hladnú sýti, vyprahnutú zvlažuje, 

spôsobuje, že duša zabúda na veci pozemské, zabúda na seba a v tomto 

umieraní ju podivuhodne oživuje, opojením ju privádza do stavu 

rozumnej triezvosti. … V tomto najvyššom nazeraní duše tak prevyšuje a 

pohlcuje všetky telesné hnutia, že telo v ničom duchu neodporuje a 

človek sa stáva akoby celý duchovným.“  

(Guigo II. Anjelský, 9. prior Veľkej Kartúzy, 12. st. po Kr.) 

Práve vnútorné ticho – ticho úplne stíšenej a vyprázdnenej mysle, ale aj ticho nášho 

strachu, našej sebeckej snahy a túžby ponechať si, podržať si to, čo máme, ubrániť si to aj 

pred samým Bohom – vytvára priestor pre to, aby Boh vstúpil a naplnil nás a premenil. 

O tejto prázdnote hovorí znova anonymný autor spisu Oblak nevdenia: 

„Každú myšlienku, aj keby bola sebajasnejšia a príjemnejšia, nechaj zaniknúť. Zakry ju hustým 

mrakom zabudnutia, pretože v našom pozemskom živote nemôže k Bohu preniknúť naše poznanie 

a myslenie, iba láska … V tejto súvislosti je dôležité, že „mrakom zabudnutia sú prikrývané" nie 

stvorené veci samotné, ale len myšlienky na ne, ich pripomienky a predstavy. A aj to sa deje len 

počas cvičenia sa v kontemplatívnej modlitbe.“ (Oblak nevedenia) 

Platí to aj o predstavách a obrazoch o Bohu.  

 V rozjímaní a meditácii boli akoby „lešením“, po ktorom sme šplhali k pozvaniu 

Boha.  

 Ale keď Boh vstúpil, stratili zmysel. Predstavy, obrazy a pocity musia ustúpiť, aby 

nezacláňali Boha. 

ZNAKY KONTEMPLÁCIE 

Je úplne pasívna. V nej už nekonáme my, ale Boh. Dá sa povedať, že až kontemplácia je 

modlitbou v plnom zmysle slova – všetky ostatné formy modlitby sú akoby len stupňami 

na ceste k dokonalej kontemplácii Boha. Aj samo Nebo je definované ako visio beatifica, 

oblažujúce videnie Boha: „Pretože Boh je transcendentný, možno ho vidieť takého, aký 

je, iba keď on sám sprístupní svoje tajomstvo bezprostrednému nazeraniu človeka a dá 

mu na to schopnosť. Toto nazeranie na Boha v jeho nebeskej sláve nazýva Cirkev 
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„oblažujúcim videním““ (KKC 1028) – a to nie je nič iné, než práve dokonalá 

kontemplácia. 

„O môj Bože, Trojica, ktorej sa klaniam, pomôž mi celkom zabudnúť na 

seba, aby som spočinula v tebe nehybná a pokojná, akoby moja duša 

bola už vo večnosti. Nech už nič nie je schopné narušiť môj pokoj ani ma 

vyviesť z teba, o môj Nemeniteľný, ale nech ma každý okamih unáša 

ďalej do hĺbky tvojho tajomstva! Upokoj moju dušu. Urob z nej svoje 

nebo, svoj obľúbený príbytok a miesto svojho odpočinku. Nech ťa tam 

nikdy nenechám samého, ale nech som tam úplne celá, úplne bdelá vo 

svojej viere, celá v adorácii, úplne odovzdaná tvojmu stvoriteľskému 

pôsobeniu.“ 

(Bl. Alžbeta od Najsv. Trojice,  1880 – 1906, bosá karmelitánka) 

Katechizmus sám o kontemplácii hovorí veľmi výstižne: 

„… aby sme vstúpili do prítomnosti toho, ktorý nás očakáva, odložiť svoje masky a obrátiť svoje 

srdce k Pánovi, ktorý nás miluje, aby sme sa mu odovzdali ako obetný dar, ktorý treba očistiť a 

pretvoriť.“ (KKC 2711) 

„Možno ju prijať len v pokore a v chudobe ducha.  … je spoločenstvo: v ňom Najsvätejšia 

Trojica stvárňuje človeka, Boží obraz, „na svoju podobu“.“ (KKC 2713) 

„Kontemplatívna modlitba je pohľad viery upretý na Ježiša. … Táto pozornosť voči Ježišovi je 

zrieknutím sa svojho „ja“.“ (KKC 2715) 

„Kontemplatívna modlitba je počúvaním Božieho slova. Toto počúvanie vôbec nie je pasívne, ale 

je poslušnosťou viery, bezvýhradným prijatím zo strany služobníka a láskyplnou oddanosťou 

dieťaťa.“ (KKC 2716) 

„Kontemplatívna modlitba je tichom, „symbolom budúceho sveta“ alebo „mlčanlivou láskou“. 

…V tomto tichu, neznesiteľnom pre „vonkajšieho“ človeka, nám Otec vyslovuje svoje vtelené, 

umučené, zosnulé a vzkriesené Slovo.“ (KKC 2717) 

ČO V PRAXI ROBIŤ? 

 Po skončení meditácie ostaň ešte chvíľu ponorený v tichu. 

 Pozvi Boha a čo najviac sa Mu otvor. 

 Trpezlivo čakaj. 

Ako hovorí španielsky mystik Miguel de Molins, ale aj iní – je to fáza, kedy jednoducho 

sme, najotvorenejší, akí byť dokážeme, plne k dispozícii svojmu Bohu. Nie zážitkom, nie 

nejakému svojmu osohu, naplneniu nejakých svojich túžob, ale Bohu. Je to ako služba 

hasiča: nezáleží na tom, či má výjazd, alebo nie, jeho služba spočíva v tom, že je tam, 
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prítomný a k dispozícii tomu, kto zavolá. Podobne aj my: sme tu, k dispozícii Bohu, na 

ktorom je, či vstúpi, alebo nie, či zavolá, alebo nie, my tu sme, otvorení, stíšení, mlčiaci, 

verne, deň čo deň k dispozícii – ako prejav oddanej vernosti lásky. 

Sprvu to bude najskôr len nedokonalé a povrchné ticho a povrchná túžba po Bohu, v 

ktorých chvíľu vydržíme a potom sa rozplynú. Ale ako budeme pokračovať, bude sa 

meniť aj kvalita týchto okamihov – a aj boh bude mať šancu vstupovať čoraz viac a viac. 

Aj tu platia Ježišove slová: „Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám!“ (Mt 7,7 SSV) a 

„kto vytrvá do konca, bude spasený“ (Mt 24,13 SSV).  

Na inšpiráciu: 

„Pred dverami stál starý sedliak. Bezpochyby bol na ceste na svoje pole, lebo si oprel o múr 

lopatu a motyku. «Pozdrav Pán Boh, priateľ môj,» prihovoril sa mu priateľsky farár. «Čo vás 

privádza tak zavčasu do Božieho domu?» «Toto je moja najmilšia hodina dňa,» odvetil skoro 

sedemdesiatročný Ľudovít Chaffangeon. «ldem si pred bohostánok vyprosiť silu pre svoju dennú 

prácu.» «A čo hovoríte Pánu Bohu?» «Nič mu nehovorím,» odvetil starec. «Hľadím na neho a 

on na mňa!»“ (Známa udalosť zo života svätého arského farára Jána Márie Vianneyho) – a 

presne toto je kontemplácia, obojstranné láskyplné „hľadenie“ Boha na človeka a človeka na 

Boha v hlbokej jednote tejto lásky. 

 

TVOJE ÚLOHY: 

 Skús lectio divina po skončení meditácie takto ôpreťahovať“ do fáz mlčania a 
otvárania sa Bohu samotnému – ako trpezlivú prípravu pôdy na kontempláciu. 

 Po mesiaci zhrň a konzultuj svoje skúsenosti, zážitky, problémy,… so svojim 
tútorom. 

 Trpezlivo a vytrvalo pokračuj a neprestávaj ani naďalej!  

 

Splnené dňa: ___________, podpis tútora: ________________________________ 

Modlitba hľadenia na Pána 

Pre zvyšok dňa, kedy nemáme k dispozícii čas a možnosti hlavnej modlitby dňa, môžeme 

ako formu meditatívno-kontemplatívnej modlitby využívať druhú metódu, ktorú už 

pokročilejším odporúča francúzska mystička Jeanne-Marie Bouvier de la Motte-Guyon 

(17. st. po Kr.) – ona sama ju nazýva hľadením na Pána a opisuje ju takto: 

„Druhý spôsob modlitby tiež využíva Písmo, ale už nie pre jeho vlastnom čítaní. Pri »modlení sa 

Písma« hľadáš Pána v tom, čo čítaš, v samotných slovách. Při »hľadení na Pána« prichádzaš k 

Pánovi úplne inak. Tvoja myseľ má silný sklon byť roztržitá a vzďaľovať sa od Pána. Preto keď 

prichádzaš pred Pána, aby si sedel v Jeho prítomnosti a hľadel na Neho, používaj Písmo k tomu, 

aby si stíšil svoju myseľ. Najprv si prečítaj odsek Písma. Hneď ako začneš vnímať Pánovu 

prítomnosť, obsah toho, čo si čítal, už nie je dôležitý. Písmo poslúžilo svojmu účelu – stíšilo tvoju 
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myseľ; priviedlo ťa k Nemu. Keď dočítaš, na chvíľu sa zastav. Urob si krátku prestávku. 

Vnútorne si svoju myseľ uprel na Krista. Maj stále na pamäti, že tak nerobíš preto, aby si z 

čítaného niečo pochopil; ale čítaš, aby si odvrátil svoju myseľ od vonkajších vecí k hlbinám 

svojej bytosti. Nie si tu preto, aby si sa tu učil, alebo čítal, ale si tu, aby si zakúšal prítomnosť 

svojho Pána! Keď si pred Pánom, zadržuj srdce v Jeho prítomnosti. Nedovoľ svojej mysli blúdiť. 

Ak tvoja myseľ začne blúdiť, len znova upriam svoju myseľ späť do vnútra svojej bytosti. Hneď, 

ako sa srdce vnútorne obráti k Pánovi, budeš vnímať jeho prítomnosť. V tomto veľmi pokojnom 

stave prijímaj všetko, čo zakúšaš. Jednoducho prijmi to, čo je tu výživné. [Zostaň] v tomto 

zjavení prebývať tak dlho, dokiaľ vnímaš Pána.“ (krátené) 

Čiže v praxi nejako takto: 

 Vstúpim modlitbou do Božej prítomnosti a stíšim sa. 

 Vezmem Písmo a čítam z neho nejaký krátky úryvok – pričom sa ale 

nesústreďujem ani tak na samotný text, ako skôr na Boha Ježiša Krista, ktorý sa ku 

mne cez Písmo akoby „naťahuje“ cez priepasť vekov, aby sa ma dotkol a stretol sa 

so mnou. 

 Samotné čítanie pritom stišuje moju myseľ, napĺňa ju Božím slovom a myšlienkou 

na Boha a vytláča z nej ostatné obrazy a myšlienky. 

 Úplne rovnako, ako v lectiu po skončení meditácie, aj tu po dočítaní úryvku Písma 

ostanem v tomto naladení na Boha a mlčky v ňom zotrvávam, jednoducho som 

pred Bohom v mlčanlivej a láskyplnej odovzdanosti a otvorenosti. 

 Pokiaľ my myšlienky niekam začínajú unikať, nebojujem s nimi, len ich nechám 

jednoducho odísť a odznieť a nevenujem im žiadnu pozornosť: „Keď tvoja myseľ 

zablúdila, nesnaž sa s tým vyrovnať tak, že upútaš svoju myseľ na niečo iné. Tým 

svoju myseľ len ešte viac rozdráždiš. Miesto toho sa od svojej mysle odvráť. Vždy 

sa obracaj k pánovej prítomnosti v sebe. tak vyhráš vojnu s roztržitou mysľou bez 

toho, aby si sa kedy priamo zapojil do boja.“ (Jeanne Guyon, krátené) 

 Ak to už nedokážeš, môžeš znova zopakovať celý postup: znova otvoriť písmo, 

znova si prečítať krátky úryvok, dovoliť, aby Ťa Písmo znova stíšilo a upriamilo 

na Krista – a zase pokračovať, ako už bolo opísané. 

 Celé to môže trvať možno päť minút, možno viac – závisí od situácie i od našej 

disponovanosti. 

Ako si si všimol, je to akoby miniatúrne lectio divina: predpokladá, že poznáš Písmo a 

máš ho prerozjímané natoľko, že už špeciálne rozjímanie nepotrebuješ. Čítanie preto 

funguje ako rýchla meditácia, ktorá Ťa „naladí“ na Boha – a potom už nasleduje hneď 

mlčanie, v ktorom pozývame Boha a mlčky zotrvávame v Jeho prítomnosti.  

Je jasné, že tento spôsob modlitby nenahrádza ani pravidelné denné lectio divina v 

rámci Tvojej hlavnej modlitby dňa, ani pravidelnú skriptúru s lektúrou. Je to doplnok, 

ktorý môžeš využiť (ak je hlavná modlitba dňa a lectio ráno, čo je najlepšie) napríklad 
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ako formu večernej modlitby – pokojne v tom prípade môžeš na naladenie využiť ten istý 

text Písma, nad ktorým si ráno v lectio divina rozjímal a tak sa k nemu ešte raz vrátiť a 

ešte raz ho prežiť.  

Je dobré, ak si vybuduješ počas dňa určitú štruktúru, napríklad: 

 Ráno hlavná modlitba dňa s lectio divina 

 Po príchode zo školy skriptúra 

 Po skončení učenia sa Modlitba hľadenia na Pána 

 Pred spaním v posteli lektúra + krátka večerná modlitba 

 

TVOJE ÚLOHY: 

 Nakoľko je to možné, vytvor si takú pevnú dennú schému modlitebného života 

 Aspoň dva týždne skúšaj modlitbu Hľadenia na Pána. 

 S tútorom zhodnoť svoje skúsenosti a ujasni si, ako ďalej. 

 

Splnené dňa: ___________, podpis tútora: ________________________________ 

Actio 

Actio, čiže konanie, znamená prenesenie toho, čo sme vo vnútri zažili počas lectio 

divina, smerom von, do roviny skutkov, správania sa, spôsobu života, hovorenia,… 

Pretože až keď naozaj vezmeme skutočný život, skutočne ho zmeníme a začneme 

skutočne v dôvere žiť a konať ako synovia (dcéry) Boha, až vtedy začína byť naše 

kresťanstvo (a aj naša spása) skutočné! 

Písmo hovorí, že „More vydalo mŕtvych, čo boli v ňom, aj smrť, aj podsvetie vydali 

mŕtvych, čo boli v nich, a každý bol súdený podľa svojich skutkov.“ (Zjv 20,13  SSV) 

Skutky, to sú v pôvodine: 

 PRAXIS – to, čo bežne denne žijem, konám, čomu sa venujem,… mimo 

„mimoriadnych“ vecí, ako je účasť na liturgii, či modlitba. Čiže bežný život, bežný 

životný štýl. 

 ERGATA – čiže „diela“: to, na čom pracujeme, čomu sa venujeme, na čom nám 

záleží, do čoho vkladáme svoju námahu, čas, peniaze, schopnosti,… 

Zmyslom lectio divina je meniť naše vnútro, naše zmýšľanie, naše túžby, naše srdce. 

 Ak sa to naozaj deje, potom sa nutne menia aj naša praxis, aj naše ergata, 

stávajú s sále viac „kristovskejšie“, stále viac Božie, stále viac „hľadajú najprv 
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kráľovstvo Božie“ (Mt 6,33) – jednoducho preto, že tieto veci stále viac milujeme 

a stále viac po nich my sami túžime a stále viac nám na nich záleží. 

 Ak by sa tak nedialo – potom to nie je dobré lectio divina, potom ním márnime 

čas a ak ho nezmeníme, nebude nám k ničomu. 

SCHÉMA DUCHOVNÉHO RASTU 

V tom spočíva duchovný rast: 

 

 Lectio divina je okamih, kedy sa naša viera a túžba vzopne za hranice našej 

bežnej praxe a života. 

 Ak náš život a konanie s odvahou vieru nasledujú, prichádza skúsenosť – a my 

zisťujeme, že to funguje a že to naozaj tak je, ako sme uverili a že je to plné 

radosti. Je to ako skákanie s padákom: Na začiatku máme strach.  Vyhecujeme sa... 

naberieme odvahu... a ak skočíme, výsledkom je skúsenosť, ktorá náš strach 

nabudúce zmenší a nakoniec úplne odstráni. Lectio divina je práve takýmto 

„hecovaním“ našej viery, lásky, nádeje a túžby po Bohu.  

 Výsledkom skúsenosti je, že naša viera sa potvrdí a my už ostávame na úrovni, 

na ktorú sme sa takto „vytiahli“ 

 Cyklus sa tak môže znova a znova opakovať: vyhecovanie viery v lectio divina, 

konanie, skúsenosť a potvrdenie, výsledkom je väčšia viera a intenzívnejší život s 

Bohom… a zase vyhecovanie viery v lectio… atď. 

 

Ak by ale skutky nenasledovali vyhecovanú vieru, viera by pomaly upadla späť, na 

pôvodnú úroveň – a žiaden duchovný rast by sa nekonal. Presne ako pri skákaní s 

padákom: Ak neskočíme, naša odvaha po čase opadne... skúsenosť sme nezískali žiadnu... 

a sme tam, kde sme boli predtým. Nič sa nezmenilo. 
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TVOJE ÚLOHY: 

 Dávaj si záležať, aby to, čo v lectio divina príjmeš, si aj s odvahou uskutočnil. 

 Vždy večer si do meditačného denníka zhodnoť, ako sa Ti v tomto darilo a ako si 
asimiláciu a predsavzatie uviedol do praxe a akú skúsenosť s tým máš. 

 Po 30 dňoch sa preukáž svojmu tútorovi. 

 Prekonzultuj a zváž, ako budeš pokračovať ďalej. 

 

Splnené dňa: ___________, podpis tútora: ________________________________ 

Ak si dospel až sem, získal si červený stupeň odborky LECTIO DIVINA. 

Odborka KĽÚČOVÉ KOMEPETENCIE 

 

Obsah odborky: 

 BYŤ** – vedieť kto som, odkiaľ prichádzam, kam smerujem, čo chcem a aký je 

zmysel môjho života (Slovami S. Coveya: Nájsť svoj „hlas“), sebakontrola 

a sebaovládanie, morálka, osobná integrita (čiže čestnosť, celistvosť, zásadovosť) 

 KONAŤ* – samostatnosť, výkonnosť, zodpovednosť, motivácia, stanovovanie 

cieľov, schopnosť zvládnuť aj neúspech, 

 UČIŤ SA – osobný rozvoj, napredovanie, prispôsobovanie sa meniacim 

podmienkam, práca s informáciami, ich hľadanie, spracovanie, využitie, 

 RIEŠIŤ** – kritické uvažovanie, riešenie problémov, tvorivosť, zmysel pre 

hospodárnosť, šetrnosť a efektívnosť, zmysel pre estetiku a krásu 

 KOMUNIKOVAŤ* – vedieť žiť, vychádzať a pracovať s ľuďmi, prezentovať, 

zdôvodňovať, presviedčať, ale aj počúvať, chápať,… 

 SPOLUPRACOVAŤ* – tímová práca, 

 VIESŤ – vodcovské kvality 

 VYHODNOCOVAŤ – vedieť vyhodnotiť a prezentovať výsledky, analyzovať ich 

a prijať potrebné nápravy a vylepšenia, poučiť sa aj z neúspechu a chýb. 
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Keďže si absolvoval SVITANIE aj CECH SVETLA, máš už za sebou úlohy 

označené * – považuj ich za splnené. Čiastočne máš splnené aj niektoré úlohy z kategórií 

označených **, resp. časť z nich bude súčasťou Tvojej cesty Rádom Svetla. Chýbajúci 

zvyšok budeš plniť práve počas tejto cesty Rádu Svetla. Okrem toho ešte pridáme jeden 

bonus navyše a tým je 

 FINANČNÁ INTELIGENCIA – pár tipov o tom, ako fungujú peniaze a ako s 

nimi narábať. 

BYŤ 

Nájsť svoj „Hlas“ 

Táto úloha na Teba čaká v etape PALADIN Rádu Svetla. Keď ju splníš, nezabudni si ju 

dať svojim tútorom potvrdiť aj tu, medzi úlohami tejto odborky! 

 

Splnené dňa: ___________, podpis tútora: ________________________________ 
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HĽADAŤ INFORMÁCIE A UČIŤ SA 

Hľadať informácie 

O ČO IDE? 

V dnešnej dobe je to ľahšie, ako hocikedy predtým. Internet je v podstate nekonečným 

zdrojom najrôznejších informácií. Stále fungujú aj staré dobré knižnice, od tej obecnej až 

po skvelo zásobené univerzitné knižnice, kde je možné nájsť v podstate každú potrebnú 

literatúru. Zaujímavým zdrojom informácií sú aj diplomové práce absolventov vysokých 

škôl a univerzít, ktoré často tiež bývajú zverejňované na internete. 

 

Kým pôjdeš ďalej: 

 Zmapuj knižnice vo svojom okolí! 

 Kde najbližšie sa nachádza taká „veľká“ knižnica v podobe univerzitnej, či inej 
podobnej knižnice? 

 Zisti, ako v tejto knižnici funguje výpožičný systém, podľa čoho si môžeš knihu 
nájsť, ako zistiť, čo v nej je, ako funguje postup vypožičania si knihy, aké služby 
knižnica ponúka a ako ich môžeš využiť na získavanie potrebných informácií. 

REŠERŠ 

„Keď chcem niečo objaviť, začnem tým, že si prečítam o všetkom, čo sa už v tejto 

oblasti urobilo. Na to predsa všetky tie knihy v knižniciach sú.“ 

(Thomas Alva Edison, vynálezca, 19. st. po Kr.) 

„Slovo rešerš pochádza z francúzštiny a znamená výťah, prehľad a súhrn údajov alebo 

poznatkov získaných z literatúry, časopisov alebo dennej tlače. Rešeršér je osoba, ktorá robí 

a vypracúva rešerše. Organizovaný výskum sa vždy musí začínať čo najširším prieskumom 

dokumentov vo svetovom rozsahu, aby sme sa oboznámili so všetkými poznatkami, ktoré sú 

o danom probléme už dobre známe a zverejnené. Vlastný vývoj a výskum sa má začínať tam, kde 

iní skončili. V opačnom prípadne skúmame už preskúmané. … Podľa druhu a úplnosť 

dokumentov, zahrnutých do výskumu poznáme vyčerpávajúcu rešerš, výberovú rešerš, 

orientačnú rešerš a doplnkovú rešerš. Podľa druhu zahrnutých dokumentov poznáme 

jednodruhovú rešerš, ktorá zahrnuje len jeden druh dokumentov, napríklad patenty, časopisecké 

články o srdcových chorobách a podobne.“ (referaty.atlas.sk) 

Služby vypracovania poskytujú veľké knižnice a dajú sa objednať online, niekde iba 

osobne, záleží od inštitúcie. Sú to zväčša platené služby, pretože od nich žiadame, aby 

nejaký človek venoval svoj čas tomu, aby pre nás vyhľadal informácie, ktoré 
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potrebujeme. Potrebu podobnej služby môžeme mať napríklad pri písaní diplomovej 

práce a podobne. 

Nás ale teraz nezaujíma takáto vyčerpávajúca profesionálna rešerš, skôr myšlienka 

prieskumu a hľadania čo najväčšieho množstva informácií, ktoré sú k dispozícii na tému, 

na ktorej pracujeme. Skús preto teraz, veľmi amatérsky, urobiť svoju možno prvú cvičnú 

rešerš.  

 

Kým pôjdeš ďalej: 

 Nájdi na internete aspoň dve inštitúcie, ktoré poskytujú služby rešeršovania. Ako 
to u nich funguje? Čo vyžadujú? A čo za to chcú? 

ÚLOHA: 

 Urob čo najlepšiu rešerš na tému, týkajúcu sa umenia čo najefektívnejšie sa učiť. 

Nájdi všetkého, čo s touto témou súvisí. Preskúmaj internetové zdroje a hľadaj aj 

publikácie a časopisy, zaoberajúce sa touto tému, Ak sa dá, využi služby knižnice 

či iné možnosti, s pomocou ktorých sa môžeš dostať k tým informáciám, ktoré sú 

iba v týchto publikáciách a nie sú online prístupné na internete.  

 Všetky získané informácie zhromaždi vo svojom počítači, prípadne v inej vhodnej 

podobe. 

 Výsledky svojho rešeršovania predstav svojmu tútorovi. 

 

Splnené dňa: ___________, podpis tútora: ________________________________ 

Posúdiť získané informácie 

O ČO IDE? 

Nie všetky informácie majú rovnakú hodnotu. Inú váhu má vedecká štúdia, inú platená 

reklama. Inak budeme brať informáciu z bulváru, inak z renomovaného periodika. Inú 

váhu má to, ak odborník hovorí o veciach zo svojho oboru, inú, ak sa napríklad k politike 

či ekonomike vyjadruje herec, alebo športovec. Inú váhu má emotívny prejav a inú 

štatistická tabuľka. Preto musíme aj k informáciám pristupovať kriticky a rozlišovať ich 

váhu a spoľahlivosť.  
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PRÍKLAD 

Larry Larson, profesor bilológie na Univerzite v Ohio, je autorom takýchto pravidiel 

kritického myslenia a posudzovania faktov: 

 

1. Zhromaždiť informácie (internet, knižnica, štúdium,…) 

2. Pochopiť a presne si zadefinovať všetky pojmy, s ktorými budeme 

narábať 

3. Preskúmať, ako boli zistené (a overené) fakty, o ktoré sa budeme 

opierať, ich zdroje – a odlišovať ich od špekulácií, mienok, osobných 

tvrdení a pod. … 

4. Preskúmať závery, ktoré nám sú predkladané. Sú logické? Racionálne? 

Vecné? 

5. Dávať si pozor na skryté rozpornosti, zaujatosť, nepodložené 

predpoklady,… 

6. Nečakať, že na všetko musíme nutne hneď teraz nájsť odpovede 

7. Usilovať sa dať si veci do širších súvislostí a celkového kontextu, 

vidieť ich ako súčasť „veľkého obrazu“ reality 

8. Overovať si príčinnú súvislosť – či pozorované následky sú naozaj 

spôsobované uvádzanými príčinami a naopak, alebo či je tam príčinná 

súvislosť, alebo či je medzi „príčinou“ a „následkom“ iba zdanlivá 

súvislosť… 

9. Hľadať logické a myšlienkové skraty a kotrmelce 

10. Chápať pri tom aj svoje vlastné zaujatosti, názory a usilovať sa o 

maximálnu vlastnú objektivitu a nezaujatosť 

Poďme si to rozobrať bod po bode: 

 Zhromaždiť informácie – čiže umenie rešeršu; 

 Presne zadefinovať pojmy – to je dôležité. Veľmi často sú príčinami sporov 

nedorozumenia, spôsobené odlišným chápaním pojmov. Napríklad pod pojmom 

komunita bude psychológ vnímať istý stav a kvalitu vzťahov, starosta celú svoju 

dedinu a jej obyvateľov, iný človek zase nejakú divnú skupinu ľudí, ktorí niekde 

spolu žijú ako napríklad v Cenacolo a pod. Alebo pre militantného ateistu viera je 

stav, kedy niečomu veríme bez toho, aby sme to mohli podložiť faktami, či 

dokonca fakty svedčia o opaku, pre katolíka, naopak, viera je najvyšší stupeň 

istoty, založený na overených faktoch. Ak sa spoločne títo dvaja dostanú do 

diskusie o viere bez toho, aby si pojmy najprv presne zadefinovali a zhodli sa na 

ich spoločnom chápaní, výsledkom bude chaos. V bežnom živote to znamená, že 

ak čítam napríklad odborný článok o ekonomike, alebo o horolezectve, musím 

najprv rozumieť pojmom, s ktorými narábajú a nespoľahnúť sa na to, že nejako 

„odhadnem“, čo by znamenať mohli. Inak informácii neporozumiem vôbec, ale zle 

a nesprávne. 

 Preskúmať, ako boli zistené a overené fakty.  
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o V prvom rade, čo sú fakty: overené objektívne skutočnosti: voda je mokrá, 

para je horúca, ľad je studený. Sú to neosobné, vecné, objektívne platné 

zistenia. 

o Odlíšiť ich od špekulácií, domnienok,… veta typu „Američania nikdy 

nepristáli na Mesiaci, lebo vlajka na záberoch z TV sa hýbe a to vyžaduje 

vzduch, ktorý na Mesiaci nie je, je to celé podvod“ je domnienka 

(mimochodom vyvrátená v jednej z epizód Boričov mýtov), ale nie je to fakt. 

Faktom by sa stala až vtedy, ak by bolo spoľahlivo potvrdené, že závan 

vzduchu je jediný možný dôvod pohybu vlajky na TV zázname. Dovtedy je to 

len mienka, ale nie fakt. V praxi sa nám veľmi často domnienky a osobné 

názory predkladajú ako fakty, často v zmysle „Ak to hovorí tá a tá celebrita, 

musí to byť pravda!“ To ale z výroku fakt (a ani pravdu) nerobí. 

 Preskúmať závery, vyvodené z faktov, či sú logické + hľadať logické a 

myšlienkové skraty: napríklad vyjadrenie „Ľudia odmietajúci gender ideológiu sú 

homofóbni a nenávidia inak orientovaných ľudí“ – bežne sa s tým stretáme všade 

naokolo – je logickým záverom? Naozaj odmietanie nejakej ideológie je 

nenávisťou k nejakým ľuďom? Alebo keď čítame napríklad knihy od Dänikena – 

sú jeho závery logické? Prevdepodobné? Vecné? Alebo sú za hranicami toho, čo 

môžeme vecne vyvodiť? Existujú pravdepodobnejšie a logickejšie závery? To od 

nás vyžaduje poznatky základov logiky. 

 

Kým pôjdeš ďalej: 

 Skús nájsť alebo na internete, alebo v knižnici, informácie týkajúce sa sylogizmu a 
jeho použitia. Využi pritom pomoc tútora, alebo inej vhodnej osoby. 

 Akú základnú zásadu pre tvorbu logických záverov by si si z toho mohol odniesť do 
praxe?  

 Skús uplatniť tento poznatok na vetu: „Ľudia odmietajúci gender ideológiu sú 
homofóbni a nenávidia inak orientovaných ľudí“ – kde je v tejto vete chyba, ak by 
sme ju rozpísali do podoby sylogizmu? 

 Dávať si pozor na skryté rozpornosti, nepodložené predpoklady… – napríklad 

veta typu „štátne školy dosahujú štatisticky o niečo horšie výsledky ako školy 

cirkevné a neštátne, preto by mal štát viac kontrolovať ich činnosť a viac 

zasahovať do náplne a práce štátnych škôl.“ – je v tejto vete nejaký rozpor? A je 

predpoklad, že hlavným dôvodom ich horších výsledkov je nižšia kvalita a 

lajdáckosť ich pedagógov a preto potrebujú tuhší štátny dozor oprávnený? 

Nepripadá do úvahy iný dôvod? Je to overený fakt, alebo vecný, podložený a 

logický záver? 

 Usilovať sa dať si veci do širších súvislostí… – práve toto je vec, ktorá nám 

pomôže s posúdením predchádzajúceho bodu: Ako ovplyvňuje kvalitu školy 

demografia? Zloženie obyvateľstva? Spôsob, akým si štátne a neštátne školy 
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vyberajú žiadkov? Aký vplyv má na kvalitu štátne zasahovanie vo všeobecnosti? 

atď. 

Druhá dôležitá vec je, že ak chceme niečomu porozumieť, musíme si to vedieť dať 

do súvisu s poznatkami z iných oblastí. Napríklad povahe konfliktu v Sýrii v 

rokoch 2015-2016 nemôžeme porozumieť bez toho, aby sme vedeli niečo o histórii 

a o tom, ako vznikli štáty ako Irán, Irak, Sýria, Izrael a pod.; bez toho, aby sme 

nevzali do úvahy geopolitické záujmy veľmocí (obzvlášť USA a Rusko) – vrátane 

otázky možností transportu ropy z Blízkeho východu do Európy, kadiaľ by viedla, 

kto tie územia ovláda, aké má kto v tomto smere záujmy…; bez toho, aby sme 

porozumeli náboženskému pozadiu vo vnútri samotného islamu…  

 Overovať si príčinnú súvislosť – či následky naozaj sú spôsobené tým, čo sa 

udáva ako ich príčiny. Už sme sa toho dotkli, takže iba na ilustráciu: „Plán 

Barbarossa, ktorým nacistické Nemecko napadlo komunistický Sovietsky zväz, bol 

spôsobený tým, že Sovietsky zväz pripravoval útok na Nemecko a Európu ako 

ďalší krok vo svojej politike trvalej revolúcie. Súčasne pramenil z odporu, ktorý 

Hitler mal voči komunistom a komunizmu.“ – to by sedelo, príčinná súvislosť tam 

je. „Dvadsiateho júna 1941 sovietski arechológovia otvorili hrobku Tamerlána 

Veľkého, dobyvateľa, na ktorého hrobe bol nápis: ‚Keď vstanem z mŕtvych, svet sa 

otrasie. Ktokoľvek, kto naruší môj hrob, vypustí dobyvateľa väčšieho, než som bol 

ja sám!‘ Antropológ Michail Gerasimov a jeho tím na Stalinov príkaz exhumovali 

z hrobu pozostatky Tamerlána. Dva dni nato Hitlerovské vojská vpadli do ZSSR a 

začala sa vojna na Východe. Sovietsky zväz prehrával. Stalin nariadil vrátiť 

pozostatky Tamerlána späť do jeho hrobky v Samarkande a to so všetkými 

poctami. O mesiac na to Červená armáda drvivo zvíťazila pri Stalingrade a karta 

sa obrátila…“ – akokoľvek fascinujúce to znie (a chcelo by to najprv overiť, či sú 

to všetko fakty, že?), je to predsa len iba náhodná súvislosť, bez toho, aby jedno 

(otvorenie hrobky) bolo príčinou druhého (vypuknutie vojny). 

 Chápať pri tom aj svoje vlastné zaujatosti – je jasné, že každý z nás 

pristupujeme k veciam s určitým postojom a presvedčením. Je veľmi ľahké 

sústrediť sa iba na to, čo potvrdzuje náš postoje a naše názory. Cieľom hľadania 

informácií ale nie je potvrdiť si svoj názor, ale dopátrať sa čo najviac pravdy. Preto 

si musíme dávať vážny pozor na to, aby sme k informáciám pristupovali otvorene, 

vecne, nezaujato, s ochotou zmeniť svoj názor, ak by sa ukázal ako nesprávny. 

Porovnaj teraz tento návod s iným, ktorý môžeš nájsť na internete (porov. 

infozdroje.estranky.cz): 

 Definuj problém a ujasni si, aké informácie potrebuješ na jeho riešenie. 
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 Nájdi čo najviac informácií potrebných na jeho riešenie a vyber tie, ktoré sú „k 

veci“ a sú zo spoľahlivých zdrojov. 

 Skonfrontuj novo získané informácie s tým, čo už vieš, hľadaj súvislosti a 

logické väzby. 

 Sformuluj záver a over si jeho platnosť a správnosť. 

 Dávaj si pritom pozor na: 

o čiernobiele videnie: niečo je alebo úplne správne, alebo úplne nesprávne; 

o hranie na city, strašenie katastrofálnymi následkami,…; 

o útočenie na autora namiesto diskusie s tým, čo tvrdí; 

o používanie komplikovaného jazyka a množstva cudzích slov (niekto možo 

chce pôsobiť učene, ale nás chce zmiasť) 

o odvolávanie sa na autority, ktoré sú ale autoritami v iných oboroch, či 

dokonca vôbec nejestvujú, alebo žiadnymi autoritami nie sú; 

o vyvodzovanie všeobecných záverov z jednotlivých udalostí (napríklad: 

„Dal som si na raňajky chlieb s maslom a bolo mi zle na žalúdok, čo 

dokazuje, že mliečne výrobky sú zdraviu škodlivé“)  

ÚLOHA: 

 Zhodnoť, nakoľko si už doteraz podobný prístup používal! 

 Nájdi na internete stránky, venujúce sa logickým klamom. Preštuduj si ich. 

 Nájdi v novinách, časopise, alebo na internete niekoľko článkov – napríklad po 

jedno zo zavedených novín, z bulvárneho magazínu a z nezávislého 

spravodajského portálu – a spoločne s tútorom kriticky zhodnoť ich informačnú 

hodnotu! 

 S využitím v tejto lekcii získaných poznatkov sa vráť k svojej rešerši o umení učiť 

sa a kriticky zhodnoť hodnotu jednotlivých informácií! 

 

Splnené dňa: ___________, podpis tútora: ________________________________ 

Spracovať získané informácie 

O ČO IDE? 

Výsledkom rešerše je množstvo informácií, ktoré sú ale v tejto podobe v podstate 

nepoužiteľné, pretože ich je priveľké množstvo. Je potrebné spracovať ich – podobne, 

ako keď v škole robíš referát na nejakú tému, akurát že pritom nepodávaš len 
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zostručnený obsah nejakej jednej knihy, či publikácie, ale spracovávaš takto všetky 

údaje, na ktoré si v rešerši narazil.  

AKO NA TO? 

Niektoré techniky boli už naznačené v časti o kritickom myslení. Ide hlavne o toto: 

 Nájsť spoločné myšlienky, zistenia, a témy, ktoré spájajú rôzne texty a zdroje v 

rešerši. Napríklad: Všetky texty sa zhodujú, že školstvo v SR nie je na tom najlepšie 

a zhodujú sa, že kľúčovú úlohu v jeho náprave by mali zohrať samotní 

pedagógovia.  

 Hľadať súvislosti medzi jednotlivými informáciami. Napríklad: Existuje súvislosť 

medzi kvalitou učiteľov a ich spoločenským statusom a finančným ohodnotením, 

existuje súvislosť medzi kvalitou výuky a slobodou učiteľa prispôsobovať si 

vyučovací proces podmienkam (netvrdíme, že to tak je aj naozaj, je to len 

ilustračný príklad).  

 Hľadať princípy a mechanizmy v pozadí, ktoré by všeobecne popísali a 

charakterizovali konkrétne informácie, ktoré sme našli. Napríklad: Všeobecne 

platí, že ak chceme do školstva dostať primerane kvalitných ľudí, musíme im 

ponúknuť aj status a odmenu, ktorá by vyvážila možnosti, ktoré majú v komerčnej 

sfére. Ak chceme, aby školy vychovávali pre reálny život, musia byť s týmto 

reálnym životom prepojené, napríklad učilištia s firmami a pod. 

Nakoniec skúsime získané informácie zhrnúť do čo najmenšieho počtu bodov bez 

toho, aby sa zostručnením vytratili niektoré dôležité zistenia a informácie. Toto je onen 

záver nášho výskumu.  

Ostáva ešte jeho overenie – čiže môžeme spätne prejsť získané informácie a s pomocou 

rovnakých metód kritického myslenia tentoraz podrobiť skúmaniu náš vlastný záver a 

skúmať, či naozaj vysvetľuje všetko, čo sme pri našom rešeršovaní našli a či je v súlade s 

poznanými faktami.  

ÚLOHA: 

 Spracuj teraz takto výsledky svojej rešerše o umení učiť sa! 

 Výsledok prekonzultuj so svojim tútorom! 

 

Splnené dňa: ___________, podpis tútora: ________________________________ 
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Umenie učiť sa 

Žijeme v dobe, kedy málokto pracuje celý život v jednej profesii. Dosť ľudí pracuje v 

úplne inej oblasti, akú vyštudovalo. A aj v oblasti, kde pracujeme, vývoj vyžaduje, aby 

sme sa neustále učili nové veci a poznatky. Umenie efektívne sa učiť a osvojovať si nové 

poznatky a zručnosti a to po celý život je nesmierne dôležité. A, na druhej strane, hovorí 

sa, že jedna z definícií staroby je v tom, že starým človekom je ten, kto sa prestáva učiť 

nové veci a kto si myslí, že už toho vie dosť a „tie nové veci už nie sú pre neho“. Môžeš 

tak naraziť rovnako na osemdesiatročných mladíkov ako aj na pätnásťročných starcov…  

Zo svojho doterajšieho výskumu si už toho o učení sa asi zistil celkom dosť, tak už len 

pár informácií na doplnenie. 

MAGICKÁ SEDMIČKA 

Človek si nedokáže naraz zapamätať (česť výnimkám) viac nových a navzájom 

nesúvisiacich údajov, než 7. Napríklad sedemmiestne telefónne číslo, alebo sedem 

mien, názvov, predmetov je maximum pre zapamätanie na jeden raz. V okamihu ale, keď 

zapamätanie si týchto siedmych údajov zvládneme, správajú sa už nie ako sedem 

informácií, ale ako jediná informácia. V praxi to znamená: 

 ak chceme, aby si ľudia zapamätali nejaké body, či položky, dbajme, aby ich nebolo viac, ako 

sedem naraz (P.S.: už vieme, prečo niektoré skautské organizácie vytvorili nové znenie Zákona s 

iba 6 – 7 položkami?); 

 ak ich je viac, ako sedem, rozdeľme ich do niekoľkých skupiniek (blokov), kde ich v žiadnej 

nebude viac, ako sedem; 

 ak sa máte sami učiť blok viacerých položiek, rozdeľte si ho na podkategórie s maximálne 

siedmymi položkami v jednej kategórii 

 ak sa učíte naspamäť text (báseň, próza), učte sa ho po frázach – čiže blokoch 5 až 9 slov so 

samostatným zmyslom. každá takto raz naučená fráza sa ďalej správa ako samostatná položka. 

Následne zlúčme najviac 7 takýchto fráz do jedného celku, ktorý sa po osvojení zmení na jeden 

blok a takto pokračujeme stále ďalej. 

VYUŽÍVANIE SCHÉM 

Človek má tendenciu zapamätať si veci tak, ako si ich zapamätať chce (Hodgson). 

Spravidla porovnávame nové vedomosti so svojimi doterajšími poznatkami a všímame si 

rozdiely nového oproti starému.  

Na jednej strane nám to pomáha osvojiť si nové vedomosti a začleniť ich do našich 

doterajších vedomostí.  
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Na druhej strane ale pritom často skĺzavame do prispôsobovania nového starému v 

štýle: „To predsa už poznám…“. Preto mnohokrát uniká to, čo je nové a podstatné. V 

praxi to znamená: 

 keď sa učíš niečomu novému, skúmaj, či už nepoznáš niečo podobné. Potom hľadaj a skúmaj, 

čo to má s tým, čo sa práve učíš, spoločné, ale hlavne čo je tam odlišné! 

 hľadaj príklady blízke Tvojej skúsenosti, ktoré súvisia s tým, čomu sa učíš a hľadaj vzťah 

medzi touto skúsenosťou a tým, čomu sa učíš. 

 vytvor si vlastnú logickú schému toho, čo sa učíš – v praxi vlastne to, čo si robil doteraz: vziať 

informácie z učebnice, analyzovať ich a nakoniec zhrnúť do vlastných stručných poznámok, 

ktoré vystihujú podstatu toho, čo sa práve učíš. Je to veľmi účinný nástroj – pomôže Ti to 

„popasovať sa“ s problematikou, vyabstrahovať z nej podstatu a vytvoriť schému toho, čo si 

prijal a počul. Môžeš použiť tento postup: 

1. vypátraj logickú štruktúru javu, jeho vzorec 

2. vytvor schému javu 

3. vyhodnoť získanú schému (ktorá je niečo ako obdoba počítačového programu). 

Funguje? 

4. čomu sa vzorec javu podobá z toho, čo už poznám? S akou doterajšou skúsenosťou, 

alebo poznatkom, alebo schémou ho môžem spojiť? 

KEĎ SI VECI TREBA ZAPAMÄTAŤ 

Proces zapamätania prebieha v niekoľkých etapách: 

Bezprostredná pamäť: Je to akési nárazníkové prostredie. Dokáže udržať tisícky dát a 

informácií, ktoré sa na nás valia, ale len na nejaké dve sekundy, ba ja menej. Okamžitá kapacita 

tejto pamäte je malá – práve oných spomenutých sedem položiek. Ak napríklad počujeme 

telefónne číslo, ktoré je nám úplne neznáme, tak si ho okamih pamätáme, ale už o pár sekúnd – 

ak si ho neopakujeme – ho zabudneme. vytlačí ho zase nová informácia. 

Krátkodobá pamäť: Táto pamäť podrží informácie asi minútu. Ukladá ich v blokoch informácií 

po 7 2 položkách. Práve preto je asi číslo 7 vo svete tak magické (sedem divov sveta, sedem 

hlavných hriechov, sedem čností, austrálski domorodci poznajú iba číslice 1 až 7 a potom už 

nasleduje slovo „mnoho“…). Pridať nový blok do krátkodobej pamäte trvá asi 8 sekúnd. Hneď 

potom, ako je zvládnutý, sa premení z bloku položiek na jedinú zvládnutú položku – z ktorej zase 

môžeme vytvoriť blok  takýchto komplexných položiek… napríklad zo siedmych číslic sa 

poskladá jedno telefónne číslo, ktorých si zase môžeme skúsiť sedem zapamätať ako jeden ďalší 

blok…   

Dlhodobá pamäť: Jej sídlo je v mozgovej kôre. Záznam informácie do dlhodobej pamäti 

ovplyvňuje adrenalín a noradrenalín. Preto sa nám napríklad silné citové zážitky (sprevádzané 

silným vylučovaním adrenalínu) hlboko vtlačia do pamäte. 
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Učenie sa potom vlastne nie je ničím iným, než snahou „prepasírovať“ informácie 

až do štádia, kedy sa stanú trvalým záznamom v dlhodobej pamäti! V praxi to 

znamená: 

 ak sa niečomu učíte, tak približne po hodine učenia si urobte prestávku a počas nej sa 

venujte niečomu, čo zvýši hladinu noradrenalínu: aeróbny, alebo silový tréning, manuálna 

práca… Potom sa vráťte a ešte raz si zopakujte naučenú látku. Až potom sa začnite učiť niečomu 

novému. To aj je dôvod, prečo je vhodné aj prednášky prekladať prestávkymi, naplnenými 

telesnou aktivitou (viď lesoškolácke „drobničky“). V žiadnom prípade sa neučte stále a bez 

prestávok a nechcite to ani od iných! 

 najlepšie si zapamätáme veci vtedy, ak si ich opakujeme a vštepujeme do pamäte pred 

spaním. To, že vedomosti sa v spánku ukladajú do pamäte, nie je mýtus! 

 chcite sa učiť! „Vnútorná motivácia ako stav, ktorý „núti" jedinca niečo robiť, učiť sa z 

vlastného presvedčenia, pre vlastný zážitok, je pri školskom učení veľmi dôležitá. Oveľa viac, 

rýchlejšie a ľahšie sa naučí vtedy, ak má jednoducho povedané „chuť" do učenia.“ (PaedDr. D. 

Hučeková). Tejto chuti učiť sa časom podstatne napomáha aj ten úžasný pocit človeka, ktorý má 

široké vedomosti, dokáže ich medzi sebou kombinovať a vďaka tomu lepšie chápať veci, 

objavovať vzťahy medzi nimi a tak nadobúdať skutočnú múdrosť… 

 prv, než začnete študovať knihu, alebo navštevovať nejaký kurz (alebo sa v škole niečo 

učiť), oboznámte sa s ich štruktúrou, usporiadaním, cieľom, aby ste mali jasnú predstavu, kam 

to všetko smeruje a akým spôsobom. 

 ak sa rozhodnete niečo si zapamätať, zoraďte si to do určitého systematického súboru.  

 skúste si informácie a témy, ktoré sa učíte, usporiadať do schémy (mapa mysle, 

doagram), ktorá vám danú informáciu urobí viditeľnou a pochopiteľnou. Obrazová pamäť 

je lepšia, než pamäť slovná – ak je možné informácie nejako zobraziť, je to výhoda (čo je 

dôvod rozmachu ilustrovaných encyklopédií a slovníkov). Pri robení poznámok využívajme 

kreslenie, schémy, farby, zvýrazňovače,… 

KRIVKA ZAPAMÄTANIA SI 

Toto už poznáš z Cechu Svetla, tak len pripomeňme: 

Podľa vedcov najlepšie a najtrvalejšie si vedomosti osvojíme tak, ak sa:  

 učíme nahlas a potom si naučenú látku trikrát zopakujeme:  

 prvý raz znova nahlas hodinu po učení sa,  

 druhý raz rovnako na druhý deň  

 a tretí raz si ju nahlas zopakujeme o týždeň.  

Výsledkom je, že látka sa nám v mysli skutočne usadí a my si ju trvalo zapamätáme.  
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ČO AK MI TO NIJAKO NEJDE…? 

Jestvuje pamäť na zručnosti a pamäť na fakty. 

 fakty sú bloky informácií, ako sú poučky, definície, letopočty, slovíčka,…  

 zručnosti sú skôr pamäťové kontinuá. Je to napríklad schopnosť jazdiť na bicykli, 

hrať na hudobný nástroj,… 

V praxi sa stáva, že niektorá z týchto typov pamätí je výkonnejšia. Namiesto snahy 

„vylepšiť“ tú zaostávajúcu je dobré radšej sa sústrediť na posilnenie tej silnejšej. 

Nie nadarmo sa dnes nedefinuje inteligencia len ako IQ, ale rozpoznávame už aj emočnú 

inteligenciu, EQ a, samozrejme, aj manuálnu inteligenciu, MI.  

ÚLOHY: 

 Porovnaj tieto informácie so zisteniami, ktoré si zhrnul zo svojej rešerše. 

 Nakoľko sa zhodujú, dopĺňajú,…? Ako by Tvoje zhrnutie na tému Ako sa 

efektívne, rýchlo a dobre učiť znelo teraz? 

 Spoločne s tútorom vypracuj plán, ako využiješ tieto poznatky vo svojej praxi – 

obzvlášť, ak si ešte študent, je to pre Teba isto zaujímavé! 

 Ako využiješ metódy motivovania sa z Cechu Svetla na to, aby si sa učil naozaj s 

chuťou a radosťou? 

 Vyskúšaj v praxi aspoň po dobe jedného mesiaca učenie založené na krivke 

zabúdania a potom zhodnoť výsledky so svojim tútorom! Počas tohto mesiaca 

samozrejme môžeš v tejto odborke pokračovať ďalej, tak, ako to budeš zvládať. 

 

Splnené dňa: ___________, podpis tútora: ________________________________ 

Rada na záver 

„Vedci zistili, že rozumovo boli naši predkovia omnoho pred nami. Intelektuálna úroveň 

Európanov viktoriánskeho obdobia bola v porovnaní so súčasníkmi omnoho vyššia. Dokonca ani 

technický progres nie je argumentom posilňujúcim úroveň IQ. IQ sa v priemere znižuje o 1,23 

bodu každých 10 rokov. Napr. u obyvateľstva Západu poklesol inteligenčný koeficient v 

posledných 100 rokoch o 14,1 bodu.“ (zdroj: internet)  

Jedna z príčin môže byť aj tá, že naši predkovia viac čítali – a preto im nerobilo problém 

uvažovať, analyzovať veci, hodnotiť argumenty a podobne. Ako nástroj rozvoja 
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myslenia, logiky, racionality,… je čítanie nenahraditeľné a žiadna televízia, ani internet 

ho nemôžu nahradiť! 

„Podľa Benjamina Franklina boli Američania jeho doby oddaní písanému slovu. Každá dedina 

mala svoju prednáškovú sálu a robotníci i remeselníci, muži i ženy pravidelne navštevovali 

miestne prednášky. Verejná debata Abrahama Lincolna a Stephena Douglase, ktorá prebehla v 

Ottawe v štáte Ilinois v roku 1858, mala nasledujúci priebeh : Douglas hovoril 60 minút, Lincoln 

mal na odpoveď 90 minút a následných 30 minút patrilo opäť Douglasovi a jeho námietkam . V 

skoršej diskusii (Peoria, 1854) predniesol Douglas trojhodinový prejav, po ktorom (po 

prestávke) nasledovala Lincolnova štvorhodinová odpoveď. Sedem hodín rozhovorov v jedinom 

dni – rozhovorov naplnených zložitými úvahami a náročnými argumentmi!“ (Paul Copan) 

Vieš si niečo podobné predstaviť dnes? Medzi svojimi spolužiakmi napríklad? U seba 

samého? 

Takisto naši predkovia museli viac a častejšie riešiť problémy, od ktorých často záviselo 

ich prežitie. My žijeme v prostredí, kde často nemusíme o ničom rozhodovať a nič riešiť, 

všetko máme nalinkované, od programu v televízii cez jogurty v samoobsluhe, až po 

osnovy a systém fungovania v škole. Výsledkom je úpadok schopnosti prijímať 

informácie, hodnotiť ich a na ich základe sa rozhodovať. 
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ANALYZOVAŤ A VYHODNOCOVAŤ 

Pomenovanie problémov 

O ČO IDE? 

Najjednoduchšia metóda je metóda pripomínajúca účtovníctvo: MÁ BAYŤ – JE.  

 Na jednu stranu si napíšeme veci tak, aké by mali byť; 

 Na druhú stranu k nim potom napíšeme to, aký je skutočný stav v danej oblasti. 

PRÍKLAD: 

Keby sme napríklad hodnotili stav farnosti z pohľadu vízie Jána Pavla II., mohla by 

vyzerať nejako takto: 

 

Má byť Reálne je 
malé bázové spoločenstvá, ktoré tvoria 

farnosť; 

máme stretká, ale nie sú to spoločenstvá, je 

ich len pár a sú skôr zviazané s hnutiami 

(eRko), či aktivitami )modlitby matiek), než s 

farnosťou, s ktorou nie sú takmer vôbec 

spojené žiadnou štruktúrou; 

laici, ktorí prijímajú a majú pastoračnú 

zodpovednosť vo farnosti; 

laici nevnímajú pastoráciu ako niečo, za čo 

by mali zodpovedať spolu s farárom a pod 

jeho vedením; skôr sú stále konzumentmi a 

ich život je obmedzený len na vnútrocirkevné 

záležitosti (pobožnosti,  omše,…) 

hierarchia im to má umožniť a usilovať sa o 

to; 

kňazi vo farnosti nevyvíjajú v tomto smere 

žiadne úsilie, aby sa to zmenilo, často si 

naopak strážia svoje „výsady“…  

Potom nasleduje jasné pomenovanie problémov: 

 stretká, ale nie spoločenstvá; 

 nie farské 

 len málo % farníkov v nich je 

 nie sú pastoračne zaangažované 

 kňazi k tomu nevedú, niekedy sú dokonca prekážkou tohto trendu 
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Keď máme problémy pomenované, je čas odhaliť ich príčinu, ktorá ich spôsobuje. Toto 

sú totiž len vonkajšie príznaky, ako vyrážka na tele je prejavom vnútornej choroby 

organizmu. Lekár musí diagnostikovať chorobu, my musíme takisto nájsť chorobu v 

podobe príčiny týchto problémov. To sa deje metódou 5Prečo, ku ktorej sa zakrátko 

dostaneme: 

Ishikawov diagram, alebo „rybia kostra“ hľadania príčin problému 

Nazývaný aj ako diagram príčin a následkov. Prvý raz ho predstavil Kaoru Ishikawa. 

Slúži na hľadania pravdepodobných (!) príčin problému. Zvyčajne sa spája s metódou 

brainstormingu (porov. ďalej), kde cieľom je nájsť čo najviac možných príčin problému 

a to v každej z kľúčových oblastí. Príčiny sa potom pretriedia, aby sa tak našli a 

pomenovali zásadné problémy, ktoré treba riešiť – presne podľa zásady Tebe už známeho 

Paretovho pravidla, že vyriešenie 20% najzávažnejších príčin znamená vyriešenie 80% 

našich problémov.  

AKO TO FUNGUJE? 

Výhodou Ishikawovho diagramu je to, že už vopred definuje kľúčové oblasti, v ktorých 

by sme mali hľadať príčiny problémov. V tradičnom ponímaní diagram obsahuje štyri 

základné oblasti, v ktorých môžu vznikať príčiny problému, ktorý skúmame: 

 stroje – čiže materiálno-technické vybavenie firmy; 

 pracovné sily – čiže zamestnanci; 

 metódy – technologické a výrobné postupy a know-how firmy; 

 materiál – suroviny, energia, polotovary, prísun dôležitých informácií (napr. 

prieskumy trhu, spätná väzba od zákazníkov) 

K tomu sa zvyknú pridávať ešte ďalšie tri kategórie: 

 manažment – organizačná štruktúra, vedenie, financie, náklady, ceny, zisky. 

 meranie – normy, štandardy, kontrola kvality 

 prostredie – vonkajšie vplyvy, napríklad štátne normy, ekologické požiadavky a 

všetko ostatné, čo sa nezmestí do predchádzajúcich kategórií 

Je jasné, že tieto kategórie sú postavené na komerčné firmy. Pre oblasť skautingu by 

napríklad mohli tieto kategórie znieť nasledovne: 

 ZDROJE: materiálne vybavenie zboru, financie, iné prostriedky, 

 ČINOVNÍCI: vodcovia a radcovia 
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 PROGRAM, využívanie skautskej metódy 

 MLADÍ ĽUDIA, s ktorými pracujeme ako s „materiálom“ 

 ODDIELOVÁ RADA a spôsob riadenia, rozhodovania, deľby financií,… 

 HODNOTENIE výsledkov, výstupné štandardy a ich sledovanie 

 PROSTREDIE, ako vonkajšie prostredie ovplyvňuje skautský život 

Samozrejme, nemusia byť v každom diagrame všetky kategórie, aj tu môžeme podľa 

potreby niektoré vynechať, pokiaľ je nám jasné, že daná kategória na náš problém 

nevplýva. 

 

Rovnako môžeš tieto kategórie prispôsobiť aj svojej vlastnej osobnej situácii. 

Z POSCHODIA NA POSCHODIE… 

Pri hľadaní problémov môžeš používať metódu akoby „poschodí“: 

 1. poschodie je samotný problém, ktorý riešime – napríklad neúčasť skautov na 

družinovkách. 

 2. poschodie je 4 až 7 hlavných kategórií diagramu – čiže napríklad radcovia, 

program,… 

 3. poschodie obsahuje vlastnosti, ktoré v každej danej kategórii vplývajú na náš 

problém, ktorý riešime – napríklad u radcov: zručnosti, nadšenie, čas, osobnosť,… 

 4. poschodie potom obsahuje problémy, ktoré sme v rámci týchto vlastností na 

predchádzajúcej úrovni našli, napríklad: zručnosti – radcovia sami nenapredujú v 

programe, už dávno nebola akcia vzdelávania radcov, chýba pochopenie skautingu 

ako cesty,… 

 … a takto pokračujeme ďalej až pokiaľ treba. 
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Kým pôjdeš ďalej: 

 … urob presne toto: skús pomenovať, ako by tieto kategórie vyzerali, ak by 
popisovali Teba ako jednotlivca, človeka a Tvoj život, ktorý žiješ! 

ÚLOHA 

 Nájdi na internete doplnkové informácie k tejto metóde. 

 S pomocou tútora sa ubezpeč, že si jej dobre porozumel. 

 Spolu vyberte ľubovoľný problém zo svojho okolia. 

 S pomocou ishikawovho diagramu ho zanalyzujte a skúste nájsť pravdepodobné 

príčiny tohto problému! 

 

Splnené dňa: ___________, podpis tútora: ________________________________ 

P.S.: Ishikawov diagram môžeme využiť aj na plánovanie – napríklad letného tábora: 

zadefinujeme si oných sedem oblastí – a potom, zase metódou brainsotrmingu, spoločne 

hľadáme všetky veci, ktoré v jednotlivých oblastiach musíme zohnať, splniť, pripraviť, 

vybaviť, zabezpečiť,… 

Paretovo pravidlo, alebo selekcia dôležitých príčin 

Paretovo už poznáš z Cechu Svetla. Ak treba, pripomeň si ho už len. 

Z Ishikawovho diagramu sa na nás zosypalo množstvo možných príčin. teraz je čas na ich 

analýzu a zváženie. Niektoré z nich sú závažné, niektoré úplne vedľajšie, niktoré 

dokonca možno len zdanlivé a ani príčinami nie sú. Tie hneď aj vyradíme. 



Cesta Svetla Slovenského skautingu - 345 - Rád Svetla 

Ostatné príčiny si zoradíme podľa závažnosti, podľa toho, ako podstatne vplývajú na náš 

problém – a potom už sústredíme svoju svoju energiu na vyriešenie oných 20% 

najzávažnejších príčin. 

ÚLOHA: 

 Použi Paretovo pravidlo na príčiny, zistené v Tvojej úlohe v lekcii o ishikawovom 

diagrame. Ktoré príčiny by tvorili oných podstatných 20%? 

 

Splnené dňa: ___________, podpis tútora: ________________________________ 

Hľadanie prapríčiny, alebo 5Prečo (5Whys) 

AKO TO FUNGUJE 

Metóda 5WHYS (5 „prečo?“) je jednoduchý spôsob, ako sa dopracovať ku koreňu 

problému. Spočíva v tom, že sa spravidla najmenej 5× musíme opýtať „Prečo?“, kým 

sa dopracujeme k opravdivej príčine problému, ktorú potom môžeme začať riešiť. 

Hodí sa hlavne na jednoduchšie problémy, v prípade komplikovaných problémov môže 

zaviesť do slepej uličky… V bežnom živote je ale veľmi užitočná. 

PRÍKLAD 

1. Ľudia tvoria stretká, ale nevytvárajú spoločenstvá, ktoré by usilovali o spoločný život, len sa 

stretnú, „odbavia si“, čo treba – a idú každý svojou cestou. PREČO? 

2. Nijako po tom netúžia, nevadí im, že to nerobia. PREČO? 

3. Nevedia, že niečo také vôbec môže existovať a nevedie, že je to pre kresťanský život zásadne 

potrebné. PREČO? 

4. V skutočnosti ich kresťanstvo nie je založené na poznaní Písma a učenia Cirkvi, ale skôr na 

systéme „všetci to tak robia“ a „jedna babka povedala“ a podobne. Inými slovami, je to skôr 

povera, než viera. PREČO? 

5. Nemajú potrebné vedomosti. PREČO? 

6. Kázne sú nesystematické, príležitostné a nejdú do hĺbky. Katechézy nejestvujú. Nemáme 

spoločenstvo, v ktorom by mohli skúsenostne prijať to, čo by možno z teoretickej katechézy 

prijať nedokázali. Nemáme vlastne žiadne mechanizmy seriózneho vyučovania vo farnosti. 

PREČO? 

7. Pretože väčšina vyznáva cukríkové kresťanstvo a veriaci sú spokojní s tým, že „niečo praktizujú“ 

a kňazi zase s tým, že „ľudia chodia do kostola“ a „farnosť je aktívna“. Nejestvuje žiaden pocit 

potreby učiť a byť vyučovaný a to zo žiadnej strany, od ľudí ani od kňazov. 



Cesta Svetla Slovenského skautingu - 346 - Rád Svetla 

8. Problémom je teda CUKRÍKOVÉ KRESŤANSTVO vo farnosti na všetkých jej úrovniach. Tu 

by sme sa po ďalšom PREČO? mohli rovno vrátiť na bod 4 a celé by sa to ako cyklus opakovalo. 

Musíme teda vybrať jeden z uvedených bodov, v ktorom by bolo najvhodnejšie tento cyklus 

preťať: Spochybniť nejako cukríkové kresťanstvo? Prebudiť túžbu po poznaní a učení sa – bez 

ktorej by na katechézy aj tak nikto neprišiel? U koho? U ľudí? Alebo u kňazov? Ako? 

Pýtanie sa „Prečo?“ ale môže viesť aj k vetveniu a k viacerým možným „koreňom“ 

problému: 

 

ÚLOHA:  

 Použi túto metódu na zistenie koreňa tých najzávažnejších príčin, ktoré si v 

predchádzajúcej lekcii vybral s pomocou Paretovho pravidla. 

 Pátraj, či jednotlivé príčiny náhodou nemajú spoločný koreň problému, či sa to 

všetko nejako nezbieha v jedinom bode, v jedinej prapríčine všetkých príčin i 

samého problému. 

 

Splnené dňa: ___________, podpis tútora: ________________________________ 
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RIEŠŤ PROBLÉMY A PLÁNOVAŤ 

Brainstorming 

Po prvý raz sa táto metóda realizovala v USA v roku 1938 a prítomní účastníci ju nazvali 

brainstorming, čo v preklade znamená búrka, vytriasanie mozgov (brain – mozog, storm - 

búrka). Tvorca tejto metódy Alex F .Osborn (1962) vychádzal z týchto premís: ľudia mnohé 

myšlienky, nápady ani nepovedia, lebo sa boja, že sú to nápady neuskutočniteľné, bláznivé, zlé, 

smiešne, nie sú v súlade s tým, čo je napísané v učebniciach, čo tvrdia autority, čo je konvenčné. 

Nechcú sa zosmiešniť, alebo sa ukázať ako hlúpi či nepraktickí. Toto však tvorivosti neprospieva, 

a preto je potrebné prekonať sociálne a psychické bariéry, ktoré blokujú vznik nových, 

netradičných, originálnych nápadov. Prvou zásadou brainstormingu je oddelenie tvorby, 

produkcie nápadov od ich hodnotenia. Ďalšou zásadou je, že kvantita vyvoláva kvalitu - čím je 

nápadov viacej, tým je väčšia pravdepodobnosť, že sa medzi nimi objaví originálny nápad. 

Najlepšie nápady sa objavujú spravidla až ku koncu prezencie nápadov, keď už všetky konvenčné 

nápady sú včerpané. Tretia zásada brainstonningu vychádza zo synergického efektu, teda z toho, 

že ak ľudia pracujú spoločne, navzájom sa inšpirujú, pomáhajú si atd. vyprodukujú viac 

nápadov, ako keď pracujú individuálne a výsledky ich práce sa spočítajú. Platnosť týchto zásad 

Osborn a ďalší výskumníci empiricky verifikovali. Ukázalo sa napríklad, že oddelenie tvorby 

nápadov od ich produkcie umožnilo vytvorenie až o 90% viac originálnych nápadov ako pri 

tradičnom spôsobe. keď po vyslovení nápadu nasleduje jeho posúdenie, hodnotenie. Sústredenie 

sa na kvantitu nápadov prinieslo o 78% viac originálnych nápadov a synergický efekt - práca v 

skupine o 70% viac originálnych nápadov ako pri individuálnej práci členov skupiny a 

následnom súčte ich. nápadov.( Osborn. 1963) (Ondrejman, www.referaty.atlas.sk) 

Brainstorming je teda metóda hľadania riešení problémov, ktorých príčiny sme už 

spoznali, resp. hľadanie čo najlepšieho riešenia akejkoľvek úlohy, ktorá pred nami stojí. 

V jadre tejto techniky stojí vzájomné inšpirovanie a ovplyvňovanie sa účastníkov 

brainstormingu, ako aj ich „odviazanie sa“, kedy navrhujú aj veci na prvý pohľad 

bláznivé, s ktorými by za iných podmienok von nevyšli. 

AKO TO FUNGUJE? 

Pre techniku brainstormingu v praxi jestvujú nasledovné pravidlá: 

1. Pravidlo zákazu kritiky. V priebehu tvorby nápadov je zakázaná akákoľvek kritika nápadov. 

Treba úplne vylúčiť aj kritizovanie v zastretej, alebo neverbálnej podobe (úškľabok, mávnutie 

ruky a pod.) aj za cenu vylúčenia nenapraviteľne kritizujúceho člena z brainstormingového 

zasadnutia.  

2. Pravidlo uvoľnenia fantázie. Každý účastník sa má usilovať čo najviac uvoľniť svoju 

fantáziu a predstavivosť, riadiť sa zásadou, že najneobvyklejšie a zdanlivo najabsurdnejšie 

návrhy môžu byť tie najlepšie, alebo môžu k nim viesť. Čím je nápad divokejší a búrlivejší, tým 
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lepšie, pretože krotenie myšlienok je oveľa drahšie ako ich invencia. (Príkladom takého 

divokého nápadu je zastaviť vodu vodou - zabrániť povodni utvorením hrádze z vriec 

naplnených vodou).  

3. Pravidlo čo najväčšieho počtu nápadov. Každý účastník sa musí usilovať vyprodukovať čo 

najviac nápadov. V prípade ustrnutia iniciatívy účastníkov musí zasiahnuť a oživiť diskusiu 

svojimi návrhmi, alebo vytýčením zatiaľ nepoužitých možností vedúci brainstormingového 

zasadnutia.  

4. Pravidlo vzájomnej inšpirácie. Pre úspešný priebeh brainstormingu je dôležitá kombinácia a 

vzájomné spájanie. Zdokonaľovanie nápadov, rozvíjanie myšlienok ostatných, inšpirovanie sa 

ich nápadmi a pod.  

5. Pravidlo úplnej rovnosti účastníkov. Počas brainstormingového zasadnutia neplatia vzťahy 

nadradenosti a podriadenosti. Všetci účastníci sú si rovní a podľa toho by sa mali aj správať. 

Platí iba podriadenosť vedúcemu zasadnutia. 

(Ondrejman, www.referaty.atlas.sk) 

V praxi také brainstormingové sedenie prebieha nejako takto: 

1. Oboznámenie účastníkov s cieľom zasadnutia, problémom a s pravidlami brainstormingu. 

V tejto etape sa môže realizovať aj krátka beseda o probléme, alebo krátka „mozgová 

rozcvička“- netradičné riešenie nejakého miniproblému, napr. ako všelijako by sa dal využiť 

otvárač na pivové fľaše.  

2. Tvorba, produkcia nápadov, riešení. Tejto etape sa zvykne hovoriť aj vlastný 

brainstorming. Tu je obzvlášť dôležité:  

 Dodržať všetky vyššie uvedené pravidlá brainstormingu.  

 Nápady sa odporúča písať na tabuľu alebo na veľký papier, aby všetci účastníci malí 

neustále pred očami všetky doterajšie nápady. Je možné využiť prvky mapy mysle (porov. 

ďalej). 

 Nesmie sa však uvádzať, kto návrh povedal, pretože nejde o ľudí, osoby, ale o nápady, 

riešenia.  

 Účastníci sa hlásia a pri jednom vystúpení môže účastník povedať iba jeden nápad. 

Ak je tím zohratejší, môže sa to robiť aj menej formálne, dôležité je, aby zapisovateľ 

stačil zapisovať a navzájom sa účastníci neprekrikovali. 

 Optimálny čas tejto etapy sú dve až tri štvrťhodiny s malými prestávkami po každej 

štvrťhodine.  

3. Prestávka. Podľa charakteru riešeného problému môže trvať niekoľko minút. hodín, ale aj 

dní. V jej priebehu sa „odosobnia“ návrhy a môžu nastať aj významné zmeny v motivácii 

účastníkov brainstormingu.  

4. Vyhodnocovanie návrhov, riešení. Určia sa kritériá na hodnotenie návrhov. Týchto kritérií 

by nemalo byť viac ako 5-6, lebo ináč sa stanú neprehľadnými, zaradenie návrhov do istých 

skupín obdobných návrhov, výber najlepších návrhov na ich ďalšie rozpracovanie, výber 

najdivokejších návrhov na úvahy ako ich možno využiť, zhodnotenie vybraných návrhov. Je 

dôležité sústrediť sa na to, ako sa nápady dajú uskutočniť a nie na hľadanie dôvodov, prečo sa to 
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nedá. V tejto etape zohráva kľúčovú úlohu hodnotiace myslenie. dokazovanie, práca s kritériami 

a ich dôsledkami a pod. (porov. Ondrejman, www.referaty.atlas.sk) 

VARIANTY BRAINSTORMINGU 

Brainstorming sa dá upraviť do rôznych variant, napríklad: 

 Písaný brainstorming (brainwriting), ktorého podstata spočíva v tom, že hárok papiera putuje 

od jedného účastníka zasadnutia k druhému a každý účastník doňho postupne vpíše svoj návrh.  

 Ping-pongový brainstorming je určený iba pre dvoch účastníkov. Jeden účastník povie návrh, 

na ktorý reaguje druhý účastník svojim návrhom, potom opäť prvý atď.  

 Hobo metóda. Niektorým účastníkom brainstormingu vadí, že si nemôžu problém pokojne 

premyslieť, alebo naštudovať ho z literatúry. Preto po oboznámení sa s problémom 

brainstormingu, nasleduje etapa samoštúdia a až potom nasledujú ďalšie etapy: tvorba návrhov, 

atď.  

 Gordonova metóda. Ide v podstate o variant brainstormingu, cieľom ktorého je vytvoriť iba 

jedno, ale zato nové, originálne riešenie problému. Aby sa to dosiahlo, na začiatku zasadnutia 

nikto, okrem vedúceho, presne nevie, aký problém sa má riešiť. Účastníci riešia problém 

zoširoka, zo všetkých aspektov, ktoré vedúci postupne zužuje, až sa nakoniec nájde jediné 

riešenie problému. (porov. ruksak.sk) 

ÚLOHA: 

 Ak treba, nájdi na internete ďalšie zdroje k téme brainstormingu. 

 Spolu s tútorom sa uisti, že tejto technike rozumieš a vedel by si ju použiť. 

 Nauč sa naspamäť základné zásady brainstormingu! 

 

Splnené dňa: ___________, podpis tútora: ________________________________ 

Mapa mysle ako nástroj organizovania myšlienok 

Alebo aj „myšlienková mapa“, „mentálna mapa“, „mind mapping“. 

„Mapa mysle (niekedy tiež nazývaná mentálna mapa) je grafické usporiadanie kľúčových slov, 

doplnené obrázkami znázorňujúcimi vzájomné vzťahy a súvislosti. S vynálezom máp mysle prišiel 

v 60. rokoch 20. storočia Tony Buzan. Odvtedy sú jej zástancami prezentované ako „najlepšia 

pomôcka na premýšľanie“. Mapy mysle sú graficky spracovanou napodobeninou procesov, 

prebiehajúcich v mozgu a sú navrhnuté tak, aby mozog využíval maximum svojich schopností.“ 

(wikipedia) 
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AKO TO FUNGUJE? 

 Do stredu napíšeme (nakreslíme) kľúčový objekt, kľúčovú myšlienku.  

 Potom okolo neho rozpíšeme hlavnými motívmi/myšlienkami, ktoré s ústrednou 

myšlienkou priamo súvisia. 

 Potom rovnako rozpíšeme veci, ktoré s týmito motívmi/myšlienkami súvisia. 

 A takto môžeme pokračovať ďalej a ďalej, na stále hlbšie úrovne, 

 pričom môžeme medzi sebou prepájať myšlienky/motívy, ktoré vzájomne súvisia. 

Výsledok môže vyzerať aj takto nejako: 

 

alebo takto: 

 

Alebo keby sme si Ishikawov diagram z minulej lekcie prekreslili do podoby mapy 

mysle, vyzeral by nejako takto: 



Cesta Svetla Slovenského skautingu - 351 - Rád Svetla 

 

MAPA MYSLE A BRAINSTORMING 

Predstavme si, že by sme sa v príklade s problémom nechodenia skautov na skautské 

akcie dopracovali predchádzajúcimi metódami dopracovali k týmto zásadným 

problémom: radcovia sú nevzdelaní, radcovia sú znechutení, oddieloví vodcovia sú 

leniví. Potrebujeme tieto problémy vyriešiť.  

Na začiatku brainstormingu si do stredu napíšeme náš CIEĽ a okolo neho tri želané 

riešenia nášho problému: 

 

Potom jednotlivé nápady zakresľujeme tak, aby zodpovedali niektorej z kategórií, 

prípadne naznačujeme spojenia medzi jednotlivými nápadmi: 
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ÚLOHA: 

 Ak treba, nájdi si ďalšie zdroje k technike mapovania mysle. 

 Spolu s tútorom sa ubezpeč, že si porozumel jej princípom aj výhodám. 

 S jej pomocou rozkresli príčiny problému, ktorý si riešil v úlohách z 

predchádzajúcich lekcií (Ishikawov diagram, 5Prečo?, Paretovo pravidlo) 

 Ak sa to dá, usporiadaj brainstorming (v najhoršom len vo dvojici so svojim 

tútorom) a s jeho pomocou hľadaj riešenia týchto príčin a využiť pritom práve 

techniku mapovania mysle na záznam jednotlivých nápadov. Ak by to bolo 

výhodnejšie, môžeš rovnakým spôsobom riešiť aj iný problém – obzvlášť ak by si 

tak mal príležitosť usporiadať skutočný brainstorming s väčším počtom 

účastníkov! 

 

Splnené dňa: ___________, podpis tútora: ________________________________ 

Po brainstormingu Ti ostane veľké množstvo najrôznejších nápadov a myšlienok. Je čas 

ich učesať a upratať! Existujú na to dve metódy – podľa toho, čo práve potrebuješ získať. 

Diagram afinity (zhlukový diagram) – zovšeobecnenie 

Nie je nutné použiť túto techniku. Ak je ale nápadov naozaj veľa a je zjavné, že mnohé 

z nich stoja na veľmi podobných princípoch, je dobré ich roztriediť do skupín podľa 

spoločného princípu, alebo spoločného prístupu k riešeniu problematiky. 
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AKO TO FUNGUJE 

 Ak rátate už vopred, že budete túto techniku používať, pri brainstormingu napíšte 

každý nápad na jeden samostatný lístoček. Ten potom môžete  lepiť na tabuľu / 

stenu úplne rovnako, ako pri mape mysle, len namiesto písania lepíme lístočky a 

(na tabuli) kreslíme čiary. 

 Po skončení BRAINSTORMINGU lístočky zamiešajte a potom rozložte na veľký 

stôl 

  Začnite spoločne z kartičiek vytvárať skupinky podľa nasledovných pravidiel: 

o Vezmite dve kartičky, ktoré "majú niečo spoločné", "akosi patria k sebe" a 

dajte ich dohromady. Je lepšie postupovať cestou "niečo spoločné", než sa 

snažiť vopred vytvoriť nejaké kategórie (napr. "Riešenie cez materiál", 

"Riešenie cez program", "Riešenie cez ľudí"). Diagram afinity je sám o sebe 

proces tvorivý, nie mechanický. 

o Nájdite ostatné kartičky, ktoré ešte "patria k nim" a pridajte ich do skupinky. 

Zatiaľ skupinku nijako nepomenovávajte.  

o Začnite budovať ďalšiu skupinku kartičiek 

o Pokračujte, kým nie sú všetky kartičky s nápadmi roztriedené do skupín 

(maximálny odporúčaný počet skupín je 10) 

 Teraz skúste jednotlivé skupinky POMENOVAŤ. Na vrch (do záhlavia) každej 

skupinky (môžu to byť papieriky zoradené v stĺpčeku, jeden stĺpček je jedna 

skupinka) sa položí prázdny lístoček, na ktorý sa názov napíše. Názov pozostáva z 

krátkeho, niekoľkoslovného popisu toho, čo tvorí spoločný princíp nápadov v 

skupinke. 

Určite pritom nezabudnite písať na kartičky jasne a čitateľne. Ak vyzerá byť jedna 

skupinka príliš veľká, rozdeľte ju ešte na dve podskupinky. Počas triedenia bez rozpakov 

s lístočkami narábajte, dávajte ich na kôpky, k sebe, presúvajte, preskupujte,... Určite sa 

vyhnite tomu, aby ste mali v skupine viac ako 8 členov, ktorí na diagrame afinity 

pracujú; produkovať lístočky, na ktorých bude napísané len jedno slovo, stelesňujúce 

nápad; začať triediť lístočky skôr, než je celá skupina na to pripravená. 

Výsledkom je, že namiesto päťdesiatich jednotlivých nápadov, ako sú lezenie po 

skalách, opekačka na dvore, návšteva múzea,… máte niekoľko všeobecných riešení, 

napríklad: objavovanie, záhady, dobrodružstvo (lístočky v skupine sú: Miestopis záhad, 

Výpravy za objavovaním, Poklad s GPS, Dobrodružstvo kombinované s prvkami DrD); 

atraktívne, nezvyčajné činnosti (Výprava do Álp, Paraglajding, Horolezectvo, 

Westernová jazda); podpora od inej atraktívnej organizácie (Turistický klub, Hasiči, Iný 

zbor). 
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OKREM TOHO… 

… môžeš, ako si si už domyslel, použiť túto metódu aj na triedenie príčin problémov, ak 

sa Ti ich z „rybej kostry“ vysype veľké množstvo! 

P.S.: 

Volá sa „diagram“ preto, lebo výsledok, graficky pekne upravený, vyzerá naozaj ako 

diagram: 

 

Hľadania najlepšieho riešenia 

Je to technika, s pomocou ktorej vyberieme – zase v duchu Paretovho pravidla – to 

jedno-dve najlepšie riešenia, ktoré tvoria oných 20%, ktoré vyriešia 80% našich 

problémov.  

AKO TO FUNGUJE? 

 Berieme riešenia jedno po druhom. 

 Ku každému hľadáme čo najviac pozitív (plusov) a čo najviac negatív (mínusov) 

napríklad: 
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 Ak nám to pomôže, môžeme každú z položiek očíslovať v rozmedzí povedzme od 

1 do 5, kde 1 = takmer bezvýznamné, s minimálnym dopadom; a 5 = mimoriadne 

dôležité, s veľmi silným dopadom. 

 Nakoniec vyberieme tie riešenia, ktoré majú najlepší pomer pozitív a negatív. Ak 

sme každú položku číslovali, tak len spočítame body na jednej aj druhej strane a 

výsledný pomer takto získaných čísiel by mal celkom jasne odrážať tento pomer 

pozitív a negatív. 

Takže v našom príklade by to napríklad mohlo byť: 

Na ODDIELOVEJ úrovni vytvoríme dobrodružný program, spájajúci prvky DRD a 

reálneho dobrodružstva a zapojíme doň všetky družiny - podobne, ako to robil 

napríklad Foglar. Skúsime do tohto dobrodružstva zapojiť aj kone a spoluprácu s 

rančom a westernovým klubom zo Spišského Podhradia. Osloviť nejaký okolitý 

zbor, ktorý by do toho mohol ísť s nami. 

ÚLOHA: 

 Vráť sa k výsledkom tvojho brainstormingu z predchádzajúcich úloh! 

 Ak treba, použi diagram afinity na utriedenie a zredukovanie počtu možných 

riešení. 

 Nakoniec využi dnešnú techniku kladov a záporov na výber najlepšieho riešenia! 

 

Splnené dňa: ___________, podpis tútora: ________________________________ 
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SWOT analýza 

Keď už vieme, čo chceme robiť, musíme si ujasniť, aké sú naše možnosti. Na to nám 

skvelo poslúži SWOT analýza. 

AKO TO FUNGUJE 

SWOT analýza je nástroj strategického plánovania používaný na hodnotenie silných a 

slabých stránok, príležitostí a hrozieb, ktoré spočívajú v danom projekte. Je pomenovaná 

podľa začiatočných písmen slov: 

 S ako Strenghts, čiže naše silné stránky; 

 W ako Weaknesses, čiže naše slabé stránky; 

 O ako Opportunities, čiže príležitosti, ktoré nám ponúka naše okolie; 

 T ako Threats, čiže to, čím naše okolie ohrozuje náš projekt; 

 

Dôležité je rozlíšiť od seba: 

 S a W sa týkajú vecí, ktoré sú v našej moci, môžeme s nimi priamo narábať, sú 

naše – vedomosti, majetok, schopnosti, ale aj konexie, priestory, ktoré môžeme 

využívať, čokoľvek, čo máme plne k dispozícii a môžeme s tým rátať, alebo ktoré 

naopak nejakým spôsobom nám samotným chýbajú, alebo ich máme a prekážajú 

nám.  

 O a T sa týkajú vecí mimo nás, mimo našej kontroly – zhruba niečo podobné, 

ako je počasie (ktoré sem skutočne tiež môže patriť). Nemôžeme ich meniť, ani 

ovplyvniť, môžeme ich len skúsiť alebo využiť (ak nám hrajú do kariet), alebo sa 

pred nimi skúsiť chrániť (ak stoja proti nám).  
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Do každej z oblastí sa snažíme napísať čo najviac položiek, aby tak naša analýza bola 

čo najúplnejšia a vedeli sme, na čom sme. 

PRÍKLAD 

V prípade nášho fiktívneho zboru, riešiaceho neúčasť členov na družinovkách, by SWOT 

analýza ich riešenia vyzerala možno takto: 

 

Dobre si všimnite rozdelenie kategórií na „mám v moci“, resp. „chýba, ale mne“ – a na 

„úplne mimo mňa, ale hrá mi do kariet“, resp. „úplne mimo mňa a prekáža to môjmu 

zámeru“! 

ÚLOHA:  

Vráť sa k Tvojmu problému, ktorý tu v rámci týchto úloh riešiš. Už by si mal mať 

ujasnené jeho riešenie. Urob s pod dohľadom Tvojho tútora SWOT analýzu tohto 

zámeru. Potom na základe zistených vecí skús navrhnúť najlepšie možné riešenie, ako 

danú vec urobiť! 

 

Splnené dňa: ___________, podpis tútora: ________________________________ 
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Matica TOWS 

AKO FUNGUJE 

Slúži na vytváranie stratégií pre uskutočnenie nášho zámeru. Podkladom pre ňu je 

analýza SWOT. Na jej základe potom definuje štyri stratégie: 

 HLAVNÁ STRATÉGIA (SO): ako skĺbiť dohromady a čo najviac využiť 

kombináciu našich silných stránok (S)  a príležitostí okolia (O)? Táto stratégia 

potom tvorí ťažisko nášho uskutočňovania daného plánu. 

 OSLABENIE HROZIEB (ST): Ako môžem využiť svoje silné stránky (S) na 

oslabenie, predídenie, vyhnutie sa hrozbám okolia (T)? Je to prvá pomocná 

stratégia, ktorej úlohou je znížiť riziká, ktoré vyplývajú z hrozieb okolia. 

 POSILNENIE SLABÍN (WO): Ako môžem využiť príležitosti okolia (O) na to, 

aby som s ich pomocou odstránil, alebo zmenšil svoje slabé stránky (W)? Je to 

druhá pomocná stratégia, ktorej úlohou je znížiť riziká, ktoré vyplývajú z mojich 

vlastných slabostí a nedostatkov. 

 „PLÁN B“ (WT): Ak sa náhodou „stretnú“ moje slabé stránky a hrozby okolia a 

bude hroziť skutočná katastrofa – čo urobím? Mám pripravený záložný plán, ako v 

takomto prípade reagovať? 

PRÍKLAD 

Ak využijeme príklad s našim fiktívnym zborom (porov. časť venovanú SWOT analýze), 

tak by matica TOWS mohla vyzerať takto: 
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ÚLOHA:  

Vyber vhodný problém, napríklad z prostredia Tvojej družiny, alebo oddielu. Urob 

SWOT analýzu jeho riešenia a na základe toho potom maticu TOWS pre stratégie, ktoré 

by bolo pri riešení problému vhodné použiť. Alebo využi konkrétne úlohy z programu 

RYTIER Rádu Svetla. 

 

Splnené dňa: ___________, podpis tútora: ________________________________ 

Realizácia 

Tu nájdeš veci, ktoré už poznáš z CECHU SVETLA, tak si ich iba stručne 

pripomenieme: 

POSTUPNOSŤ KROKOV 

Hlavnú stratégiu SO rozpracujeme do sledu postupných, už veľmi konkrétnych krokov, 

napríklad: 

1. osloviť ranč a dohodnúť sa s nimi; 

2. nájsť vhodnú tému na hru (symbolický rámec) 

3. pripraviť prípravné etapy – aspoň 3 mesiace – na družinovky 

4. pripraviť oddielovku, kde sa program odštartuje 

5. pripraviť záverečný program na ranči … atď. 

ZADEFINOVAŤ VŠETKO POTREBNÉ 

Znova využijeme Ishikawov diagram. Jeho vopred stanovené kategórie zabezpečia, že 

nezabudneme na nič, čo bude potrebné pri realizácii nášho cieľa – a spoločne tak 

spravíme zoznam všetkých potrebných vecí, ktoré musíme zohnať, zariadiť a zabezpečiť, 

aby náš plán mohol vyjsť. Takže tentokrát do jednotlivých „kostí“ nezapisujeme 

problémy, ale naopak požiadavky: na ľudí, na materiál, na účastníkov, na rozpočet, na 

riadenie,…  

ČASOVÝ HARMONOGRAM 

Priradiť jednotlivým bodom termín, dokedy musia byť splnené, napríklad: 

1. osloviť ranč a dohodnúť sa s nimi – do konca novembra; 

2. nájsť vhodnú tému na hru (symbolický rámec) – do konca novembra; 
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3. pripraviť prípravné etapy – aspoň 3 mesiace – na družinovky – do konca decembra; 

4. pripraviť oddielovku, kde sa program odštartuje – do konca decembra; 

5. pripraviť záverečný program na ranči … atď. – do konca februára; 

URČIŤ ZODPOVEDNÉ OSOBY 

na rozdiel od osobného plánu z CECHU SVETLA, tu bude spolupracovať tým ľudí. Je 

treba podeliť úlohy a určiť, ako kto bude na čom pracovať a za čo bude zodpovedať, aby 

sa nestalo, že sa budú všetci na všetkých spoliehať a nakoniec nebude toho, kto by veci 

urobil. napríklad: 

1. osloviť ranč a dohodnúť sa s nimi – do konca novembra – Homér; 

2. nájsť vhodnú tému na hru (symbolický rámec) – do konca novembra – Pišta; 

3. pripraviť prípravné etapy –– na družinovky – do konca decembra – Pádlo; 

4. pripraviť oddielovku, kde sa program odštartuje – do konca decembra – Uzol; 

5. pripraviť záverečný program na ranči … atď. – do konca februára – Fineta; 

URČIŤ SPÔSOB KONTROLY 

Je potrebné priebežne kontrolovať, ako napredujeme, napríklad: raz za dva týždne každý 

zodpovedný na oddielovej rade predloží správu o tom, čo už urobil, ako napreduje, aké 

problémy sa vyskytli, s čím potrebuje pomôcť a podobne. je to vlastne uplatňovanie tebe 

už známej metódy TEFCAS v prostredí tímovej práce. 

URČIŤ VÝSTUPNÝ ŠTANDARD 

Znamená to stanoviť jasné a konkrétne ciele, podľa ktorých nakoniec určíme, nakoľko 

bolo naše podujatie úspešné. napríklad: 

 Účasť aspoň 30 skautov a skautiek na samotnej akcii; 

 nárast účasti na skautských akciách všeobecne aspoň o 20%; 

 navýšenie počtu nových prihlásených oproti minulému roku; 

Na konci akcie tak budeme môcť jasne zhodnotiť, či sme uspeli, alebo nie. A kruh sa 

uzatvára: znova vyhodnotenie, identifikovanie problémov, alebo v lepšom prípade 

úspechov a nových príležitostí… atď.  
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VIESŤ INÝCH 

Líder – kto je to? 

„Vodcovstvo je uplatňovanie vplyvu.“  

(Ken Blanchard, autor bestselleru Minutový manažér, 21. st. po Kr.) 

Líder je teda človek, ktorý nejakým spôsobom ovplyvňuje svoje okolie namiesto toho, 

aby ním bol ovplyvňovaný – čiže namiesto toho, aby on v niečom nasledoval svoje 

okolie a prispôsoboval sa mu, jeho okolie sa prispôsobuje jemu a nasleduje ho. Toto je 

prvý znak líderstva, čiže vedenia iných. 

„Každá z nižšie uvedených situácií predstavuje niekoho v roli lídra:  matka, ktorá sa stará o 

dieťa  priateľ, ktorý (riskujúc konflikt a odcudzenie) upozorní druhého na morálne zlyhanie  

manažér firmy, ktorý odmietne ponuku zneužiť interné informácie na získanie výhody pred 

konkurenciou  veliteľ elitných jednotiek prvého nasadenia, ktorý vyšle svojich mužov do 

nebezpečenstva, aby naplnili svoje poslanie  manželia, ktorí sa snažia dosiahnuť zhodu v 

každodennom rodinnom hospodárení  učiteľka strednej školy, ktorá u svojich študentov 

povzbudzuje zvedavosť a túžbu po poznaní  rehabilitačná sestra, ktorá trpezlivo znáša hnev 

pacienta po mozgovej príhode  misijný lekár, ktorý odmietne opustiť svojich pacientov, aj keď 

mu hrozí zajatie nepriateľskou armádou.“ (Ken Blanchard) 

BYŤ KRESŤANOM ZNAMENÁ BYŤ LÍDROM 

Pokiaľ si kresťan – a ak si sa dostal až sem, tak asi si – tak potom si líder. Pretože v 

samej podstate kresťanstva je to, že sa neprispôsobujeme svetu okolo nás, ale naopak, či 

už vedome, alebo samou svojou prítomnosťou ovplyvňujeme a meníme svet okolo nás. 

Ak by to tak nebolo, neboli by sme kresťanmi. 

„Nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, 

čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé.“ (Rim 12,2 SSV) 

„Neviete, že priateľstvo s týmto svetom je nepriateľstvom s Bohom?! Kto teda chce byť priateľom 

tohto sveta, stáva sa nepriateľom Boha.“ (Jak 4,4 SSV) 

„Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí chuť, čím ju osolia? Už nie je na nič, len ju vyhodiť von, aby ju 

ľudia pošliapali.  
14

 Vy ste svetlo sveta. Mesto postavené na návrší sa nedá ukryť.  
15

 Ani lampu 

nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým, čo sú v dome.  
16

 Nech 

tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je 

na nebesiach.“  (Mt 5,13-16 SSV) 
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LÍDER A VEDÚCI SÚ DVE RÔZNE VECI 

„Líderstvo sa týka charakteru. Alebo ešte lepšie, líderstvo je charakter.“  

(Alexandre Havard, tréner lídrov, 21. st. po Kr.) 

„Líderstvo sa realizuje práve prostredníctvom charakteru.“  

(Peter Drucker, teoretik moderného manažmentu, 20. st. po Kr.) 

„Líderstvo je, obrazne povedané, schopnosť nájsť stred, súlad a rovnováhu vo 

svojom živote.“  

(Warren Gamaliel Bennis, priekopník teórie líderstva, 20. st. po Kr.) 

Tieto tri výroky hovoria jednu dôležitú vec: že líderstvo nie je funkcia, ale spôsob života 

a konania, životný štýl – a ešte viac, je to charakter. 

V skautskom oddiele tak môžete mať ustanoveného vodcu, ktorý má lesnú školu, 

vodcovský dekrét, je riadne vymenovaný do funkcie a na rovnošate má patričné nášivky 

– a pritom nie je lídrom. A súčasne môže vedľa neho v tom istom oddiele byť niekto, kto 

nemá žiadne formálne vzdelanie, žiadnu formálnu funkciu – ale tým lídrom skutočne je a 

to bez toho, aby sa o to nejako usiloval. Jednoducho ním je. 

ČO ROBÍ LÍDRA LÍDROM? 

„Vodcovstvo je uplatňovanie vplyvu. Vždy, keď sa snažíme ovplyvniť myslenie, správanie alebo 

rozvoj ľudí smerom k dosiahnutiu ich (!) osobných alebo profesionálnych cieľov, vstupujeme 

do roly lídra. Vedenie môže byť také dôverné, ako slovo povzbudenia či rada milovanému 

človeku, alebo také formálne, ako smernice šírené komunikačnými kanálmi organizácie. 

Vedením môže byť formovanie detského charakteru a sebavedomia a prehlbovanie dôvernosti a 

vzájomného obohatenia v osobných vzťahoch na jednej strane, alebo distribúcia rozmanitých 

zdrojov v organizácii za účelom dosiahnutia konkrétnych cieľov a úloh na strane druhej.“ (Ken 

Blanchard) 

Toto je druhý znak líderstva: Líder nielen ovplyvňuje svoje okolie a uplatňuje naň svoj 

vplyv – to nakoniec robí aj iní ľudia, ja manipulátori, či tyrani, ktorí preto ešte lídrami nie 

sú. Líder je človek, ktorý svojim uplatňovaním vplyvu pomáha iným ľuďom 

dosiahnuť ich ciele a ich osobné naplnenie! Mimochodom, dokonalá definícia zrelého 

a dospelého kresťana. Už chápeš, prečo byť kresťanom je tá najlepšia kvalifikácia na to 

byť lídrom – a prečo nie je možné byť kresťanom a nebyť ním všade tam, kde práve 

sme? 

Niekedy môžeš na internete naraziť na rôzne tabuľky a obrázky, ktoré sa snažia 

porovnívať „bossa“ (šéfa, riaditeľa,…) s „lídrom“ – toto je jedna z nich: 
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BOSS LÍDER 

 vydáva príkazy, nariadenia,… 

 usiluje sa robiť veci správne 

 sústreďuje sa na pravidlá, predpisy,… 

 sústreďuje sa na to, ako robiť to, čo robí 

 riadi zamestnancov 

 stavia na právomoci funkcie šéfa 

 využíva hrozby, tresty, sankcie 

 snaží sa udržať tím nemenný 

 často hovorí „Ja…“ 

 hľadá vinníkov neúspechu 

 sám vie, ako robiť veci správne 

 využíva ľudí na dosahovanie cieľov 

 vyžaduje od iných úctu 

 nariaďuje 

 hovorí: „Choďte!“, „Urobte!“ 

 vyznačuje sa záujmom o stratégie, postupy, 

úlohy,… 

 rád robí schémy, rozpočty, tabuľky,… 

 nedôveruje zmenám, cení si stabilitu 

 podriadení nasledujú jeho príklad 

 usiluje sa robiť správne veci 

 sústreďuje sa na výsledky 

 sústreďuje sa na to, čo by sa malo vykonať 

 trénuje a školí zamestnancov 

 stavia na dobrej vôli 

 vyvoláva nadšenie, chuť do práce 

 snaží sa vnášať do tímu energiu 

 často hovorí „My…“ 

 hľadá riešenie neúspechov 

 ukazuje, ako robiť veci správne 

 rozvíja ľudí, pomáha im rásť 

 preukazuje iným úctu 

 skôr prosí, žiada, pozýva,… 

 hovorí: „Poďme!“, „Urobme to!“ 

 vyznačuje sa odvahou, inšpiratívnosťou, má 

víziu, za ktorou ide 

 načrtáva jasnú víziu smerovania k cieľu 

 buduje vzťahy a vzájomnú dôveru 

Sleduje hlavne svoje ciele a záujmy a využíva 

ľudí na to, aby ich dosiahol. 

Sleduje ciele a záujmy ľudí, ktorých vedie a 

využíva seba na to, aby ich dosiahli 

ÚLOHA: 

 Zhrň informácie, ktoré si si preštudoval, do vlastnej a stručnej charakteristiky lídra. 

 Nájdi vo svojom okolí príklad skutočného lídra – v rodine, v skautingu, vo 

farnosti, v obci (meste), v škole,… Koľko si ich našiel? 

 Povedz, aké vlastnosti a správanie z nich robia takýchto lídrov. 

 Ľudia vo formálnych vedúcich funkciách – Tvoj radca, vodca, miestny farár, 

možno animátor spoločenstva, starosta,… – nakoľko sú aj lídrami? V čom vidíš 

ich prípadné nedostatky? 

 Ako si na tom Ty? Ak si sa dostal až sem, znamená to, že si už na ceste 

PALADINA Rádu Svetla. A teda by si už mal byť zrelým kresťanom. Prejavuje sa 

Tvoje kresťanstvo líderstvom? 

 S využitím Ishikawovho diagramu skús urobiť analýzu „problému“ s názvom 

„Moje líderstvo“. Uprav dané kategórie tak, aby zodpovedali podmienkam Tvojho 

osobného života ako jednotlivca – a potom v každej hľadaj to, čo v nej ovplyvňuje 

Tvoju schopnosť byť lídrom – a potom v ďalšej úrovní problémy a prekážky, ktoré 

myslíš, že tam sú. 

 Nakoniec vhodne využi ostatné techniky, ktoré si sa už naučil na to, aby si dospel 

k jasnému záveru, čo je potrebné robiť, aby si sa stával stále lepším a dokonalejším 

lídrom. 
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 S výsledkami svojej analýzy oboznám svojho tútora. 

 Vytvor si plán, ktorý začneš uskutočňovať a ktorého cieľom bude napomôcť Ti čo 

najlepšie si osvojiť charakter lídra! 

 

Splnené dňa: ___________, podpis tútora: ________________________________ 

Líder piatej úrovne 

Americký obchodný konzultant, autor, prednášateľ, odborník na udržateľnosť a rast 

firiem Jim Collins vo svojej knihe Z dobrého skvelé priviedol na svet pojem líder piatej 

úrovne. 

Collins sa venoval skúmaniu, prečo niektoré firmy sú veľmi úspešné, zatiaľ čo iné, v rovnakom 

segmente, rovnako veľké, v rovnakom čase a rovnakej situácii, smerujú k úpadku. V závere 

svojho výskumu definoval niekoľko kľúčových faktorov. Na jeho veľké prekvapenie, na prvom 

mieste to bola osobnosť jeho CEO (Chief Executive Officier, čiže generálny riaditeľ). V 

úspešných firmách boli na tomto poste práve lídri piatej úrovne: „Spolu s výskumným tímom päť 

rokov analyzoval jedenásť spoločností, ktoré vyrástli z dobrej do skvelej, a zároveň sedemnásť 

spoločností, ktorým sa to nepodarilo. Porovnával ich. Zo začiatku neveril, že by charakteristika 

lídra mohla byť natoľko výrazným faktorom, aby ovplyvnila úspech firmy. Na svoj tím opakovane 

naliehal, aby si riadiacich pracovníkov nevšímal. A opakovane dostával odpoveď, že to nie je 

možné, pretože „na všetkých je konzistentne niečo nezvyčajné“. Napokon nechal prehovoriť 

fakty. Všetky dobré spoločnosti, z ktorých sa stali napokon skvelé, mali v čase prerodu vedenie 

lídrov piatej úrovne.“ (etrend.sk) 

5 ÚROVNÍ LÍDERSTVA JIMA COLLINSA 

 VYSOKO TALENTOVANÝ JEDINEC – Má výnimočný výkon vďaka svojmu 

talentu, vedomostiam, zručnostiam a vhodným pracovným návykom. 

 AKTÍVNY ČLEN TÍMU – Prispieva svojím osobným nasadením k dosahovaniu 

tímových cieľov a efektívne spolupracuje s inými v prostredí, ktoré si vyžaduje 

skupinovú prácu. 

 KOMPETENTNÝ MANAŽÉR – Organizuje ľudí a zdroje tak, aby sa účinne a 

efektívne dosahovali stanovené ciele. 

 EFEKTÍVNY LÍDER – Sústreďuje energiu celého podniku na vytrvalé 

sledovanie jasnej a príťažlivej vízie, pričom stimuluje vyššie výkonnostné 

štandardy. 

 LÍDER 5. ÚROVNE – Buduje dlhodobú výnimočnú výkonnosť paradoxným 

zmiešaním osobnej skromnosti a silnej profesionálnej dravosti. 
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V podstate lídrami v plnom zmysle slova sú len jedinci na 4. a 5. úrovni. Líšia sa od 

seba jedným podstatným znakom: 

 Líder 4. úrovne akoby hovoril: „Pomôžem vám dosiahnuť vaše ciele, lebo keď sa 

mi to podarí, mne bude za to patriť sláva a dostanem za to veľkú odmenu ako 

architekt a strojca vášho úspechu!“ Títo lídri často koncentrujú vo svojich rukách 

maximum moci, často pracujú v štýle „jeden génius a stovka pomocníkov“. Sú 

úspešní a firmy pod ich vedením prosperujú. Ale po ich odchode firmy aj rovnako 

rýchlo upadajú, pretože spravidla firmu až príliš naviažu na seba a nenechajú po 

sebe žiadnych nástupcov a pokračovateľov. Firma bez nich nedokáže fungovať 

(niekedy to dokonca môže byť zámer takéhoto lídra, aby ukázal, aký je 

nenahraditeľný a že bez neho to nemôže fungovať) a preto po ich odchode rýchlo 

upadá. 

 Líder 5. úrovne hovorí naopak niečo takéto: „Chcem sa jedného dňa pozrieť zo 

svojej verandy na jednu z najlepších spoločností na svete a povedať, že tam som 

kedysi pracoval.“ (líder 5. úrovne, citovaný J. Collinsom) – a sám Collins k tomu 

dodáva: „Lídri piatej úrovne chcú vidieť, ako sa v ďalšej generácii spoločnosť 

stane ešte úspešnejšou a sú vyrovnaní s myšlienkou, že väčšina ľudí ani nebude 

vedieť, že korene dosiahnutého úspechu siahajú späť k ich úsiliu.“ Aj preto urobia 

všetko preto, aby spoločnosť aj po ich odchode prosperovala a rástla: „Top lídri 

vychovávajú svojich nástupcov.“ (Peter Sasín, NLP akadémia, 21. st.) 

PITVA LÍDRA PIATEJ ÚROVNE 

Líder 5. úrovne buduje dlhodobú výnimočnú výkonnosť paradoxným zmiešaním 

osobnej skromnosti a silnej profesionálnej dravosti. 

Niečo podobné nájdeme aj u iného experta na líderstvo, Alexandre Havarda, ktorý 

charakterizuje lídra ako paradoxnú zmiešaninu veľkodušnosti a pokory:  

„Lídri sú veľkodušní, veľkomyseľní a uvedomujú si svoj potenciál dosiahnuť veľkosť. Ich snom je 

dosiahnutie vrcholu profesionálneho života a osobnej dokonalosti. … Lídri sú veľkodušní vo 

svojich snoch, víziách a … vo svojej schopnosti nabádať samých seba a ľudí vo svojom okolí, 

aby robili to isté.“ 

A súčasne: „Veľkodušná vízia lídra slúži druhým - členom rodiny, zákazníkom a kolegom, 

krajine a celému ľudstvu. Táto vznešená ambícia slúžiť je jedným z plodov nádhernej cnosti 

pokory. … Vďaka pokore získavajú lídri spontánnu úctu k tomu, čo je Božie v každom stvorení. 

Táto úcta nabáda na službu druhým. Lídri slúžia Bohu prítomnému v ľuďoch. Ak konajú 

konzistentne, vypestujú si návyk služby.“ 
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Nakoniec veľmi podobný postreh nájdeme u Clive Staples Lewisa, keď charakterizuje 

stredoveký ideál rytierstva: 

„Ak chceme skutočne porozumieť ideálu rytierstva, mali by sme si uvedomiť slová, ktoré povedal 

sir Ector mŕtvemu rytierovi Lancelotovi (v diele Le Morte D‘Arthur od sira Thomase Maloryho): 

„Bol si tým najmiernejším mužom, aký kedy jedol v sále medzi dámami; a bol si tým najtvrdším 

rytierom k svojim smrteľným nepriateľom, aký sa kedy oháňal kopijou.“ Lewis upozorňuje, že 

dôležitosť tohto ideálu spočíva práve v tej dvojitej požiadavke, ktorú vznáša na človeka. Rytier 

nie je kompromisom medzi prudkosťou a miernosťou; je vyhrotením prudkosti a zároveň i 

vyhrotením miernosti. … [tento ideál] učil pokore a zhovievavosti veľkých bojovníkov, a 

požadoval chrabrosť od zdvorilých a miernych ľudí. … Stredoveký rytiersky ideál spojil 

dohromady dve veci, ktoré normálne nemajú tendenciu tiahnuť k sebe.“ (Roman Joch, publicista, 

poradca prezidenta Václava Klausa, 21. st. po Kr.) 

To nás nakoniec privádza aj k Tvojej vlastnej ceste ako skauta a kresťana: 

 SEBAAKTUALIZÁCIA ako veľkodušnosť, túžba po dokonalosti, po tom 

najlepšom, čo je možné; profesionálna dravosť; prudkosť, sila a chrabrosť rytiera; 

 TRANSCENDENCIA ako pokora, ako služba iným; osobná skromnosť; 

miernosť, veľkorysosť, zhovievavosť a ušľachtilosť rytiera; 

Teraz už chápeme, prečo líderstvo je charakter. Líderstvo, to nie je technika, ktorej by 

sa človek mohol naučiť z učebnice a potom ju vykonávať. Líderstvo, to je životný 

postoj, to je niečo, čo pramení zo samého nášho vnímania sveta, nás, človeka, z nášho 

samého bytia. Líder sa nedá robiť, dá sa ním len byť. 

Znova tak o niečo lepšie chápeme aj to, prečo sa ani kresťanstvo nedá praktizovať, 

ale prečo sa kresťanom dá iba byť – skutočne byť, 24 hodín denne, 7 dní v týždni, 

celým svojím bytím. Znamená to skĺbiť v sebe presne túto na prvý pohľad odporujúcu si 

dvojicu: malosť a veľkosť súčasne. Pekne to vystihuje Tebe už známy príbeh: 

Bol raz istý muž, ktorý navštívil miesto, kde sa stavala veľká katedrála. Pristavil sa pri jednom 

robotníkovi a opýtal sa: „Čože robíš?“ „Zarábam si na živobytie“, odpovedal robotník. 

Pristavil sa pri druhom a položil mu tú istú otázku. „Miešam maltu a kladiem tehly“, znela 

odpoveď. Nakoniec stretol ženu, ktorá zametala na stavenisku pred stavbou: „Čo robíš?“ spýtal 

sa jej. Žena mu s radostným úsmevom odpovedala: „Staviam katedrálu.“ 

Byť kresťanom znamená zažívať niečo podobné: 

 MALOSŤ vo VEĽKOSTI: pri všetkej svojej veľkosti som len služobníkom 

nekonečne väčšieho Božieho Kráľovstva; nie som nenahraditeľný – zvíťazí a 

dovŕši sa aj bezo mňa; ja mu len slúžim spolu s ostatnými spoluslužobníkmi;  

ktorých služba je rovnako cenná, vzácna a dôležitá ako moja, bez ohľadu na jej 
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podobu a zdanlivú „veľkosť“, či „malosť“;  a preto si všetci zaslúžia všetku moju 

úctu, rešpekt a uznanie! 

 VEĽKOSŤ v MALOSTI: napriek všetkej svojej malosti obyčajného ničotného 

smrteľného človeka strateného uprostred ľudstva, uprostred gigantického Vesmíru 

– o Bohu ani nehovoriac! – mám privilégium byť služobníkom a dokonca synom 

(dcérou) práve tohto nekonečne väčšieho Boha a spolutvorcom Katedrály, Jeho 

Kráľovstva, ktoré dáva môjmu životu veľkosť, hodnotu a zmysel; vnášam doň svoj 

vlastný, jedinečný vklad a tým ho opravdivo robím krajším;  v tejto službe 

vydávam zo seba to najlepšie, čo dokážem, aby to bolo hodné Kráľovstva a Boha, 

ktorému slúžim – hoci aj za cenu života; uprostred ostatných mojich druhov, 

odlišných odo mňa, slúžiacich svojim vlastným spôsobom – často viditeľnejším, 

než ja; ale necítim sa za to menejcenným, lebo v tejto službe Bohu sme si všetci 

úplne rovní! 

Bez vedomia „katedrály“ by som prepadol iba pocitu vlastnej malosti, bezvýznamnosti. 

Bez vedomia „vlastnej malosti“ by som zase prepadol pýche, smiešnemu velikášstvu, 

pocitu nenahraditeľnej dôležitosti. Ale zakotvený v Bohu a v jeho „Katedrále“ Cirkvi, 

Nebeského to Kráľovstva, môžem prijať realitu v celej jej skutočnosti i paradoxnosti: 

ako malý a predsa veľký a súčasne ako veľký a pritom stále malý. 

Dobrá správa je, že ak si až doteraz poctivo putoval Cestou Svetla a nechával si sa ňou 

premieňať, si na najlepšej ceste stať sa lídrom 5. úrovne – ak ním už dokonca nie si! 

ÚLOHY 

 Vráť sa k lídrom, ktorých si vo svojom okolí našiel. Koľkí z nich sa Ti javia ako 

lídri piatej úrovne? 

 Skús posúdiť sám seba, nakoľko sa Ty cítiš byť takýmto lídrom. Súčasne popros 

svojho tútora (prípadne aj ďalšie osoby, ak také sú), aby Ťa skúsil rovnako 

ohodnotiť.  

 Ako túto oblasť ovplyvňuje Tvoje kresťanstvo? 

 Ako na schopnosť byť lídrom 5. úrovne vplýva lectio divina a lektúra, ktoré si 

pravidelne konáš? Sú účinným nástrojom tohto cieľa? 

 Ak si objavil rezervy a nedokonalosti v tejto oblasti – ako by si ich mohol 

napraviť? Urob znova analýzu príčin týchto nedostatkov a skús nájsť spôsob ich 

riešenia! 

 Vráť sa k svojmu plánu z minulej úlohy a uprav ho podľa Tvojich dnešných 

zistení! 
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Splnené dňa: ___________, podpis tútora: ________________________________ 

Situačné vedenie tímu podľa Kena Blancharda 

Mnoho vecí o tíme už vieš z CECHU SVETLA. 

 

 

Kým pôjdeš ďalej… 

 … zopakuj si 10., 11.  a 12. úlohu z CECHU SVETLA! 

 Ako sa tri spomenuté zručnosti prejavia nielen u člena, ale u tímového lídra? 

 Ako by mal líder narábať napríklad s nástrojom tímových rolí? So skĺbením 
odlišností v rámci tímovej synergie? Ako sa u lídra prejavuje zásada „vypočuť a 
potom byť vypočutý“ a ako by ju mohol uplatňovať v praxi? 

 Prediskutuj tieto veci so svojim tútorom! 

Ako líder Ti oproti členovi tímu pribúda práve úloha viesť svoj tím – či skôr napomáhať 

Tvojmu tímu byť perfektným a dokonalým tímom, tak skvelým, že Ťa nakoniec úplne 

prestane potrebovať.  

V skautingu existuje skúška, nazývana skúškou vodcovského kresla. Spočíva v tom, že na 

nejakej akcii – oddielovka, hra, deň na tábore,… – sa niekde nabok postaví kreslo a vodca si naň 

sadne. Pokiaľ celá akcia bez problémov prebehne bez toho, aby vodca musel čo len raz otvoriť 

ústa, vstať z kresla a zasiahnuť do diania, je to známka, že je to dobrý a zrelý skautský oddiel. 

Kým sa tak ale stane, bude to chcieť veľa práce – a budeš prechádzať niekoľkými 

etapami tejto cesty. Ak si spomenieš na CECH SVETLA a schému „krízy na pol ceste“ – 

presne tými istými etapami bude prechádzať aj Tvoj tím! 
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1. ETAPA: DIREKTÍVNE (AUTOKRATICKÉ) VEDENIE TÍMU 

 

SITUÁCIA: V skupine sú vysoko motivovaní, nadšení členovia tímu – napríklad 

čerstvo prijatí nováčikovia v skautskom oddiele, plní nadšenia, ale s nulovými 

zručnosťami a schopnosťami, úplní začiatočníci – nemajú ešte ani len nováčikovskú, 

neovládajú žiadne skautské zručnosti, nemajú žiadne skúsenosti ani skautské vedomosti. 

ŠTÝL VEDENIA: Potrebujú doslova vedenie za ručičku, kedy vodca na všetko 

dohliada, o všetkom rozhoduje, prikazuje a nariaďuje, čo treba urobiť.  

Ide o štýl s vysokým zameraním na úlohu a s nízkym zameraním lídra na ľudí, resp. vzťahy. V 

styku zo zamestnancami, vy ako líder, dávate veľmi podrobné pokyny, opisujúc presne čo, kedy 

a ako urobiť úlohu. Taktiež dôkladne dozeráte na výkon a predvídate výsledky činnosti. 

Nemusíte sa zaoberať otázkou, ako podporovať a motivovať členov tímu, pretože oni už 

motivovaní sú. Rozhodnutia robíte vy, bez toho aby členovia tímu k tomu nejako prispievali, 

alebo sa na tom podieľali. (porov. Ken Blanchard) 

CIEĽ: využiť počiatočné nadšenie a naučiť členov tímu toľko poznatkom a zručnostiam, 

koľko len dokážeme – a tak čo najviac zvýšiť ich kompetenciu. 
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2. ETAPA: KONZULTAČNÉ (MOTIVAČNÉ) VEDENIE TÍMU 

 

SITUÁCIA: Zručnosti o niečo stúpli – naši nováčikovia už majú nováčikovskú, boli na 

výprave, vedia, ako fungujú družinovky, trochu sa medzi sebou zohrali, ale prudko klesá 

motivácia, nadšenie začína nahrádzať všednosť, namiesto vzrušenia sa objavuje nuda, 

namiesto horlivosti skleslosť – už to nie je stále niečo nové, skauting je v tejto chvíli na 

prvý pohľad akoby okukaný, z času na čas niektorý vynechá družinovku, lebo „sa mu 

nechcelo“… 

ŠTÝL VEDENIA: členovia tímu stále potrebujú viesť za ruku, ani zďaleka ešte 

nedokážu fungovať a konať sami. K tejto úlohe lídrovi pribúda teraz ďalšia úloha: udržať 

motiváciu tímu tak, aby sa mu tím nerozpadol.  

Ide o štýl s vysokým zameraním lídra na úlohu aj vzťahy. V tomto prípade by ste mali dať 

špecifické inštrukcie, povedať členom tímu čo, kedy, kde a ako urobiť úlohu, a tiež dozerať v 

hlavných fázach plnenia úlohy. Zároveň by ste mali podporovať členov tímu tým, že im 

vysvetlíte, prečo treba urobiť úlohu  odpoviete im na ich otázky. Mali by ste popracovať na 

vzťahoch, keď im „obhajujete“ výhody, ktoré prinesie splnenie úlohy vašim spôsobom. Keď 

robíte rozhodnutia môžete ich konzultovať s členmi tímu, ale vy musíte mať posledné slovo. 

(porov. Ken Blanchard) 

Základnými znakmi teda je: 

 podporovanie motivácie; 

 obzvlášť tým, že začínate členom tímu vysvetľovať, aký je zmysel a cieľ toho, čo 

práve teraz robia; 

 a odhaľovať im veľký, vzrušujúci a cieľ, ku ktorému to všetko smeruje a ktorý ich 

nadchne a uchváti; 
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 ideálne, ak môžete sami slúžiť ako ilustrácia tohto cieľa – v prípade skautingu je to 

napríklad to, že si naozaj vymakaná osobnosť, ktorú ostatní hlcú a „zbožňujú“ a 

predstava, že to, čo ich teraz učíš robiť a čo s nimi robíš, ich raz urobí takými, ako 

si Ty (a že aj Ty si kedysi prechádzal tým istým, čo zažívajú oni a cítil to isté, čo 

oni) ich napĺňa novým nadšením a energiou; 

 čas na rozprávanie príbehov pri ohni a na upevňovania vzťahov a pocitu bratstva 

vo vnútri tímu,… 

CIEĽ: Pokračovať vo zvyšovaní kompetencií tímu a súčasne ho motivovať, budovať 

vzťahy a zabrániť, aby sa v tejto kritickej etape tím rozpadol, alebo ostal nefunkčný. 

3. ETAPA: PARTICIPATÍVNE VEDENIE TÍMU 

 

SITUÁCIA: Úspechy a stúpajúca zručnosť dvíhajú motiváciu, ľudí začína ich práca 

baviť – skauti vidia na sebe prvé výsledky, sú zručnejší, silnejší, šikovnejší, dokážu veci, 

ktoré iní nedokážu. Súčasne vďaka stúpajúcej kompetencii dokážu podnikať aj naozaj 

vzrušujúce a náročné podujatia, na ktorých prežívajú silné zážitky a ktoré im ostatní 

závidia. Skauting ich začína znovu a tentoraz už veľmi hlboko baviť. 

ŠTÝL VEDENIA: Ďalej pokračujeme na zvyšovaní kompetencií členov tímu. 

Využívame pritom ich rastúcu motiváciu. Tú teraz môžeme podporiť novým spôsobom: 

Členovia tímu sú totiž v tejto chvíli už dostatočne skúsení a dostatočne „v obraze“ na to, 

aby sme s nimi začali konzultovať svoje rozhodnutia, radiť sa s nimi dávať im tak prvý 

podiel na riadení tímu (moc) a tým im dali aj nový pocit hodnoty a dôležitosti. Úmerne 

ich schopnostiam na nich delegujete jednotlivé čiastkové úlohy a v rámci nich im dávate 

priestor na vlastné rozhodovanie. 
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Ide o štýl s vysokým zameraním na ľudí, resp. vzťahy a s nízkym zameraním lídra na úlohu. Keď 

ste v styku s členmi tímu, dávate im už len všeobecné pokyny (čo treba urobiť) a trávite málo 

času dohliadaním na výkon (môžete sa spoľahnúť, že už vedia ako to urobiť a urobia to 

kvalitne), nechávajúc členov tímu, aby pracovali svojím spôsobom (majú na to dosť poznatkov, 

zručností a skúseností, nemusíte nad nimi stáť a vodiť ich za ručičku, ako kedysi), zatiaľ čo vy sa 

zameriavate na konečný výsledok – čiže na víziu a celkový cieľ, na ktorom tím ako celok 

pracuje. Mali by ste podporovať členov tímu povzbudzovaním a budovaním ich sebadôvery. Ak 

treba urobiť úlohu, nehovorte im ako ju urobiť, opýtajte sa, ako ju budú robiť. Robte rozhodnutia  

spolu s členmi tímu, alebo dovoľte členom tímu, aby sami robili rozhodnutia v súlade s vašimi 

obmedzeniami a s vašim súhlasom. Motivovanie je prevažne odmenou a pochvalou. (porov. Ken 

Blanchard) 

CIEĽ: Podporovať osamostatňovanie sa členov tímu a ich schopnosť pracovať stále 

samostatnejšie a zodpovednejšie. Pritom stále narastá skúsenosť a kompetencia členov 

tímu. Účasť na riadení tímu pôsobí znova motivačne a ešte tak umocňuje motivovanosť 

tímu. 

4. ETAPA: DELEGAČNÉ VEDENIE TÍMU, „VOĽNÁ UZDA“ 

 

SITUÁCIA: Zručnosť aj motivácia sú na vysokej úrovni, členovia tímu sa vyrovnávajú 

lídrovi, možno ho aj prekonávajú – skauti v oddiele sú rovnako zruční a dokonca v 

niečom aj zručnejší, ako líder. Sú skúsení a zodpovední. Skauting je pre nich už životným 

štýlom, ktorý ich baví a napĺňa. Pracujú samostatne a zodpovedne, nepotrebujú ani 

dirigovanie, ani nejaké motivovanie. 

ŠTÝL VEDENIA: V tejto fáze delegujeme činnosť v podstate úplne na tím. Určujeme 

základnú víziu (o ktorej rozhodujeme spoločne s ostatnými členmi tímu), zásadné ciele – 

potom rozdelíme jednotlivé úlohy členom tímu, pričom nechávame na nich samotných, 

aby našli spôsob, ako úlohy splnia a vyriešili problémy, na ktoré narazia, pretože to už 
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dokážu a nikto to nemusí robiť za nich. Jednou z našich hlavných úloh v tejto fáze je 

neprekážať tímu a jeho výkonu nejakým zbytočným lipnutím na nejakých svojich 

„riadiacich funkciách“, „postavení“, „autorite“, „dôležitosti“ a pod. 

Ide o štýl s nízkym zameraním lídra na úlohu aj vzťahy. Pri práci s členmi tímu by ste ich mali 

oboznámiť len s tým, čo treba urobiť. Odpovedajte na ich otázky, a usmerňujte len málo, alebo 

vôbec nie. Nie je potrebné dohliadať na výkon. Títo tímoví hráči sú vysoko motivovaní a 

potrebujú podporu len málo, alebo vôbec nie. Umožnite im, aby robili vlastné rozhodnutia podľa 

vašich obmedzení, aj keď váš súhlas už nebude potrebný, môžete sa totiž spoľahnúť na to, že ich 

rozhodnutia budú dostatočne zrelé, uvážené, kompetentné a prospešné. (porov. Ken Blanchard) 

CIEĽ: Toto je už takmer cieľ. Stav, v ktorom môžeš pokojne previesť skúšku 

vodcovského kresla a uspejete. Stav, v ktorom ako líder si v podstate zbytočný. Stav, v 

ktorom by Ťa mohol na poste lídra tohto tímu nahradiť hociktorý z členov tímu a 

fungovalo by to. 

PIATY ŠTÝL ZA HRANICOU OSTATNÝCH 

Posledný piaty štýl v komerčných firmách nie je možný, pretože sama ich podstata 

vyžaduje niekoho, kto figuruje ako líder tímu a formálne i právne zodpovedá za tím.  

Konsenzuálny štýl vedenia tíme je ten, kedy už líder skutočne prestáva byť lídrom a 

stáva sa členom tímu – a samotný tím, samotná skupina sa stáva zodpovednou za tím, za 

jeho fungovanie i za ciele, na ktorých pracuje. Jej rozhodnutia sú potom výsledkom 

konsenzu – spoločnej zhody všetkých členov tímu.  

Je to možné len preto, že všetci členovia tímu sú dostatočne zrelí, sú to samí 

vodcovia, ako tento druh tímu nazýva M. Scott Peck (a nazýva ho termínom komunita a 

ešte sa jej budeme v etape PALADIN Rádu Svetla venovať) – v tom dobrom zmysle: nie 

skupina ambicióznych rozhádaných „lídrov“, ale skupina ľudí, ktorí medzi sebou 

zdieľajú rovnaký cieľ, rovnakú zodpovednosť a starosť o jeho dosahovanie a sú 

dostatočne na výške na to, aby už nehľadali nejaké vlastné ciele, vlastné ambície, 

presadzovanie seba, ale úprimne hľadali to najlepšie možné riešenie pre celý tím a pre 

cieľ, na ktorom pracujú. Nemajú preto problém úprimne diskutovať a nechať sa 

presvedčiť druhým, ak to, čo hovorí, je pravdivé a logické.  

Orson Scott Card by povedal, že je to tím samých tvorcov. Jedného takého pod menom Will 

opísal vo svojom románe Čorvi slovami: „Will totiž svoju autoritu využíval výhradne pre dobro 

skupiny. Preto bol rovnako spokojný, keď poslúchal, i keď viedol. Či už vydal rozkaz on, alebo 

niekto iný, ak to bol rozkaz dobrý, mal byť vyplnený.“ Jim Collins by povedal, že je to skupina 

samých lídrov piatej úrovne.  
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Firma takto fungovať nemôže už zo samej podstaty. Oddielová rada… zborová rada… 

skautská družina… v každom prípade áno! Dokonca je to želateľné! Toto je predsa cieľ 

skautingu: aby vodca vychoval mladých ľudí rovnako schopných, ako on. Aby družina 

tak bola naozaj skupinou samých vodcov. 

KRESŤAN AKO LÍDER 6. ÚROVNE? 

Konsenzuálny štýl sa teda vyberá za hranice „tímovej sféry“ a smeruje ku komunite. Už 

nie dobré vzťahy a pomoc ľuďom dosiahnuť ich profesionálne ciele a urobiť prácu, ktorú 

konajú, ale profesionálne ciele i práca sa stávajú iba nástrojmi, s pomocou ktorých líder 

pracuje na skutočnom cieli: pomôcť ľuďom v skupine niekým sa stať, konkrétne byť ako 

on, dosiahnuť jeho kvality a jeho dokonalosť, stať sa rovnakými lídrami, akým je on. 

Výsledkom je „skupina samých lídrov“, ako Scott Peck definuje práve stav komunity. 

A odtiaľ by sme mohli definovať lídra 6. úrovne – čiže v plnom zmysle slova kresťana: 

 DOKONALOSŤ – túžba byť najlepší možný, práca na to, aby sa stal najlepším 

možným, opravdivý veľkodušný autotelický život prúdenia a senaaktualizácie; 

 LÁSKA – pokora a služba, dokonalá a úplná nesebeckosť, v ktorej dokonalosť je 

nástrojom, motívom a nástrojom zdieľania sa a pomoci iným ľuďom tiežs a stávať 

dokonalými a svätými a žiť rovnakú rozkoš dokonalého života v jednote s 

Dokonalým Bohom; 

 ZDIEĽANIE – posledný bod, ktorý ešte u lídrov 5. úrovne nevidíme a ani 

nemôžeme. Bránou k nemu je práve konsenzuálny štýl vedenia skupiny. To je 

niečo, čo si bežné firmy a organizácie „nemôžu dovoliť“, pretože nech už fungujú 

akokoľvek, v centre vždy bude „výroba“, „práca“, „zisk“, „prosperita“…  

Ale môže si to dovoliť Cirkev, kde cieľom je práve svätosť a dokonalosť, nie niečo 

konkrétne vyrobiť, či postaviť. A rovnako skauting, zrkadlo Cirkvi a spôsob žitia 

Cirkvi, ktorý tiež nie je na svete preto, aby odviedol nejakú „prácu“ v podobe 

nejakého množstva táborov a osobohodín na družinovkách a podobne.  

A tam potom nastupuje zdieľanie komunity: kedy líder úplne a definitívne zosadne 

zo stoličky lídra a skupina už viac nepotrebuje, aby ju niekto viedol a trénoval, 

pretože sama dosiahla zrelosť svojho lídra – čo, samozrejme, neznamená, že líder 

nebude ďalej slúžiť skupine ako učiteľ, ako starší a múdrejší súrodenec – a ostatní 

ho nebudú s rešpektom a úctou počúvať. Ale už to nebude vzťah líder-skupina. Už 

to bude opravdivá komunita, kde sú všetci lídri a skupina sama zodpovedá za seba 

a sama vedie samú seba a jej členovia medzi sebou zdieľajú svoje konanie, svoje 

životy i samu radosť a rozkoš života, do ktorého boli uvedení. Čiže Cirkev…  
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Znova tu môžeš dobre vidieť to, čo sme si spomenuli už v kapitole SKAUTIOVANIE v 

etape SVITANIA Cesty Svetla: „Skauting je tak veľmi dobrou ilustráciou toho, ako môže 

žiť konkrétne cirkevné spoločenstvo v rámci farnosti, diecézy, či sveta: že to pokojne 

môže byť „parta“ ľudí chodiacich do hôr a táboriacich v típkach, ale ak sa vďaka tomu 

stávajú svätí a dokonalí ako Boh, žijú medzi sebou bratskú jednotu lásky a priťahujú k 

tomu všetkému ďalších a ďalších ľudí – tak je to autentické uskutočnenie Cirkvi, skutočné 

a opravdivé kresťanstvo,“ – pretože už nie vzťahy a spoločenstvo slúžia nejakej 

konkrétnej činnosti, ale naopak, činnosť (a v podstate nezáleží aká, chodenie po lesoch 

Baden-Powella je rovnako dobrý nápad, ako hranie futbalu a iné aktivity Don Bosca) 

slúži ako nástroj osobnej dokonalosti a vzťahov vzájomnej jednoty po vzore Boha.  

Zhrnuté veľmi krátko a stručne:  

Našim cieľom je byť Cirkvou – jednotou Otca, Syna a Ducha 

Svätého zjednotený ľud žijúci Božím život v Bohu a s Bohom.  

Našou najväčšou službou svetu je takisto byť Cirkvou uprostred 

sveta a tak ponúkať alternatívu svetu a cestu zbožštenia sa pre 

každého. Všetko ostatné – charita, veda, vzdelanie,… – sú len 

doplnky a nástroje tejto jedinej služby, na ktorej záleží. 

A akákoľvek činnosť – vrátane skautovania – ktorá nám pomôže 

žiť svätosť a dokonalosť a zdieľať ju v tejto jednote navzájom, je 

dobrou činnosťou a plnohodnotnou spiritualitou. 

Mimochodom, dosť podobne, ako keď v zen-budhistickej kultúre pôjdete študovať 

lukostreľbu, alebo cestu meča, alebo aranžovanie ikebany – len aby ste zistili, že cieľom 

nie je osvojiť si danú techniku (za slovo „technika“ by Vás nakoniec majster zenu vyhnal 

kade ľahšie!), ale s pomocou onej činnosti dosiahnuť nejaký vnútorný stav, hoci aj ono 

satori, osvietenie. 

Boh sám sa takto javí: 

 Na jednej strane veľký, dokonalý, smerujúci k obrovskému a neslýchanému cieľu: 

stvoriť bytosti, ktoré sú od Neho nekonečne menšie – a potom ich priviesť až na 

svoju úroveň, nielen z nich urobiť nejakú „prosperujúcu firmu pod mojim 

vedením“, alebo urobiť ich rovnakými lídrami, ako je On sám, svojimi dedičmi; 

 a na druhej strane v mene tohto diela slúžiaci ľuďom, ochotný ponížiť sa, zrieknuť 

sa všetkého, stať sa pre nás človekom, vziať na seba utrpenie a bolesť celého 

ľudstva, nechať sa zabiť – len aby všetko odpustil a ešte aj toto využil ako nástroj 

služby a povýšenia tých, ktorí Ho zabili… 

 a nakoniec ich pozvať, aby s Ním a v Ňom zdieľali tento život ako súčasť Božej 

Jednoty Trojice. 
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Toto znamená aj byť kresťanom – prijať privilégium a vyznačenie a dar stať sa 

bytosťami, akými nás chce mať Boh: „bytosti schopné podieľať sa na jeho živote v 

Trojici, na radosti troch tvoriacich osôb tejto svätej Jednoty.“ (Claude Tresmontant, 

filozof a teológ, 20. st. po Kr.) Kým v nás tento postoj nie je, nie je to ešte zrelé a 

dospelé kresťanstvo! 

LÍDERSTVO A PÄŤ KROKOV LÁSKY 

Líderstvo nie je nakoniec nič iné, než uplatňovanie piatich krokov lásky, ako ich poznáš 

už z etapy SVITANIE Cesty Svetla: 

1. INŠPIRÁCIA: „Lídri sú veľkodušní vo svojich snoch, víziách a v zmysle pre povolanie; … a 

napokon vo svojej schopnosti nabádať samých seba a ľudí vo svojom okolí, aby robili to isté.“ 

(Alexandre Havard). Líder vedie ľudí predovšetkým vlastným príkladom: nehovorí „Choďte!“, 

ale „Poďme!“ Toto si ale môže dovoliť len vtedy, ak je skutočným vzorom, príkladom a 

inšpiráciou pre tých, ktorým ako líder slúži a ktorých vedie. V tom je zásadný rozdiel medzi ním 

a medzi dosadeným manažérom, ktorý sa opiera skôr o svoj úrad a právomoci. 

2. OPORA: „Ten, kto vstúpi do miestnosti a poskytne ľuďom pocit bezpečnosti, je kráľ“ (Richard 

Rohr, psychológ a teológ, 20. st. po Kr.). „Manažérsky guru Jim Collins … zistil, že pokora je z 

hľadiska líderstva kľúčom k dosiahnutiu veľkého skoku vpred. Podľa Collinsa práve táto cnosť 

delí lídrov od „tých druhých". Tí druhí nemajú záujem podriadiť svoje ego požiadavkám 

spoločného dobra. Slovami Collinsa, „pre nich bude práca vždy len a len o tom, čo získajú: 

slávu, peniaze obdiv, moc atď. - a nie o tom, čo vybudujú, vytvoria a k čomu prispejú"“ 

(Alexandre Havard).  

3. POVZBUDENIE K RASTU: „Líder buduje tímy, v ktorých sú ľudia často lepší ako on, pomáha 

im rásť“ (Peter Sasín). „Ak tvoríte, nevyužívate iných ľudí ako nástroje. Nevyužívate ich, aby ste 

dosiahli svoje ciele. Využívate seba, aby ste pomohli druhým dosiahnuť ich ciele. Využívate seba, 

aby ste vyučovali a viedli, presviedčate ich a sami počúvate ich rady – a necháte ich, aby oni 

presvedčili vás, ak sa ukáže, že majú pravdu“ (Orson Scott Card, spisovateľ, Tales of Alvin 

Maker, 21. st. po Kr.) 

4. VÝZVA UROBIŤ TO: „Dobré líderstvo službou prináša svoje ovocie v momente, keď líder 

pracuje na vyzbrojení ďalšej generácie lídrov, aby odpovedali na výzvy svojej doby, so všetkou 

múdrosťou, poznaním a duchovnými zdrojmi, ktoré im môže poskytnúť. … Toto je povinnosť 

slúžiaceho lídra - trvalé investovanie vlastného života do životov svojich nasledovníkov“ (Ken 

Blanchard). „Prevzala som právomoci diktátora, ale len preto, aby som ich mohla zrušiť. Mala 

som absolútnu moc, ale vládla som zdržanlivo. Vytvorila som nezávislé súdy, ktoré mali za úlohu 

kontrolovať moju absolútnu moc, a napokon som prijala zákony, ktoré mi túto moc odňali“ 

(Cory Aquinová, prezidentka Filipín v rokoch 1986 – 1992). 

5. ZDIEĽANIE DOSIAHNUTÉHO ÚSPECHU: „Keď veci idú dobre, lídri 5. úrovne vyzrú z okna, 

aby zásluhy na úspechoch pridelili faktorom mimo nich (a ak nemôžu nájsť konkrétnu osobu 

alebo udalosť, ktorej by prisúdili zásluhu, prisúdia ju šťastiu). Keď však veci idú zle, pozrú sa do 

zrkadla, aby si pridelili časť zodpovednosti. Nikdy vinu nepripisujú smole. Lídri porovnávacích 

spoločností robili presný opak. Vyzerali z okna a hľadali niekoho alebo niečo mimo seba, čo by 

mohli obviniť zo zlých výsledkov, ale keď veci išli dobre, natriasali sa pred zrkadlom a 

pripisovali si za to zásluhy. Zvláštne však je, že okno a zrkadlo neodrážajú objektívnu realitu. 
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Každý, kto je vonku za oknom ukazuje dovnútra, priamo na lídra 5. úrovne a hovorí: „On bol 

kľúčovou osobou; bez jeho pomoci a vedenia by sme sa nestali skvelou spoločnosťou." Líder 5. 

úrovne zas ukazuje von z okna a hovorí: „Pozrite na tých skvelých ľudí a na naše šťastie, tieto 

dve veci nám umožnili dosiahnuť, čo sme dosiahli; som šťastný človek."“ (Jim Collins).  

A ako už isto tušíš, toto ZDIEĽANIE sa stáva pôdou pre ďalšiu INŠPIRÁCIU jeden druhého 

navzájom – a cyklus tejto postupnosti sa tak znova a znova opakuje, stále hlbšie, stále 

dokonalejšie, stále intenzívnejšie. Takto sa rodí aj spoločenstvo samotnej Cirkvi. 

VŠETKY ŠTÝLY NARAZ? 

 

V skutočnosti majú všetky tieto štýly vedenia svoje uplatnenie aj pri vysoko vyspelom 

tíme: 

 Čím je cieľ krátkodobejší, tým viac sa v praxi uplatňuje direktívny spôsob vedenia 

tímu. To je dôvod, prečo na tábore jestvuje denný radca. Je iste nekonečne 

praktickejšie, ak denný radca direktívne určí, kto pôjde na drevo a kto donesie 

vodu, než keby sa kvôli tomu zvolalo zhromaždenie táborníkov a prostredníctvom 

diskusie sa hľadal konsenzus na každú takúto maličkosť. 

 Čím je ale cieľ väčší a dlhodobejší, tým viac sa aj proces rozhodovania posúva 

stále viac smerom ku konsenzu – od toho, keď sa denný radca na tábore poradí, 

alebo narýchlo prediskutuje nejakú väčšiu, či nezvyklejšiu záležitosť a potom 

rozhodne, až po snemový oheň, ktorý sa nevolá „snemák“ nadarmo: on je totiž 

jedným z miest, kde sa všetci zhromaždia, aby tam spolu diskutovali o veľkých 

víziách a cieľoch a aby spoločne našli konsenzus, za ktorý sa celým srdcom po celý 

ďalší skautský rok postavia. 

POZOR NA TEMPO A REALISTICKÝ ODHAD! 

Úlohou vodcu je teda vlastne robiť tri veci: 

 Nechať tím a jeho členov robiť všetko, čo sami robiť dokážu; 
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 robiť všetko to, čo tím ešte nedokáže; 

 a pracovať na tom, aby to prvé rástlo a to druhé stále viac zmenšovalo. 

Z tohto pohľadu môžu v tíme nastať tri možné situácie: 

 

Líder preceňuje tím Líder a tím sa dopĺňajú Líder nevie, kedy sa 

stiahnúť 

   
Líder očakáva od tímu 

priveľa, členovia tímu ešte 

nezvládajú toľko zodpovednosti 

a samostatnosti, nemajú 

dostatočné kompetencie. 

Výsledkom je nezdar, zlyhanie 

– a strata motivácie, úpadok 

tímu. 

Líder dokáže celkom presne 

odhadnúť, kde ležia hranice 

tímu. Dopĺňa všetko to a len to, 

čo je ešte práve nad sily tímu. 

Výsledkom je, že tím dobre 

funguje, je úspešný, rastie čo 

do kompetencií i motivácie. 

Líder nevie postupne 

odovzdávať priestor tímu a 

stále sa drží svojej pozície. Tím 

sa dusí, jeho členovia sú 

nespokojní, líder im diktuje a 

kontroluje aj veci, ktoré už s 

prehľadom zvládajú. 

Výsledkom sú konflikty, strata 

motivácie, tím prestáva 

fungovať. 

Je jasné, ktorá jediná je fungujúca. Preto je treba dobre si všímať stav tímu – a pružne 

meniť spôsob vedenia v závislosti od rastu tímu. Plne tu platí, že štýl vedenia, ktorý bol 

dobrý včera, nemusí byť dobrý dnes – a ten, ktorý je dobrý dnes, už nebude dobrý zajtra. 

ZÁSADA 9-9 

Každý tím stojí na dvoch nohách: jednou je ČINNOSŤ a ciele, za ktorými ide, druhou 

sú VZŤAHY, ktoré medzi členmi tímu vládnu. Ak jedna z nôh prestane fungovať, tím 

spadne: 

 

model 9-1 model 9-9 model 1-9 
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Príliš dôrazu na vzťahy na úkor 

práce. Skauti sa v takej družine 

príjemne cítia, poklábosia, 

zahrajú sa, ale je to len ako 

nejaký klub: príjemne strávený 

čas, ale žiaden rast, žiadne 

napredovanie. 

Vyvážený pomer vzťahov a 

výkonu. Tím je výkonný, 

pretože medzi jeho členmi 

panujú výborné vzťahy a veľká 

súdržnosť. A vzťahy sa zase 

upevňujú spoločnou 

skúsenosťou rastu, úspechu, 

napredovania,… 

Prílišný dôraz na prácu, na 

výkon, skautská družina 

pripomína skôr armádu, alebo 

pretekársky tím, niet kedy tvoriť 

vzťahy. Časom príde únava, 

začnú konflikty, obviňovanie z 

neúspechov,… a zánik tímu. 

A prečo číslo 9? Aby nám pripomenulo, že 10-ku, dokonalosť, nedosiahneme nikdy – ale 

ak sa priblížime k 9-ke, sme super! 

ÚLOHA 

 Vezmi si: Tvoju družinu, Tvoj oddiel, tvoje malé spoločenstvo (ak ním nie je 

družina) a Tvoju farnosť. 

 U každej skupiny potom zhodnoť (a výsledky preber so svojim tútorom): 

o V ktorej etape podľa situačného vedenia tímu sa nachádza? 

o Ako sa správa jej líder? Robí priveľa, primálo, tak akurát? 

o Ako by si ju hodnotil podľa modelu 9-9? 

o Ak si našil nejaké nedostatky – čo konkrétne by si ich lídrom odporučil?  

 Dá sa táto schéma aplikovať napríklad na rodinu – rodičia ako lídri a deti ako 

členovia tímu? Ak hej – skús vysvetliť svojmu tútorovi, ako by to v praxi mohlo 

vyzerať! 

 Keby si bol radcom svojej družiny – aké kroky by si ako líder v tejto chvíli 

podnikal? A prečo práve tie? 

 

Splnené dňa: ___________, podpis tútora: ________________________________ 
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FINANČNÁ INTELIGENCIA 

Základné pojmy 

Či už chceme, alebo nie, svet sa točí okolo peňazí... alebo, povedané lepšie: svet sa točí s 

pomocou peňazí. Peniaze totiž predstavujú niečo ako krv toho, čo konáme, životodarný 

prameň energie. Ak je dostatok peňazí, môžeme zrealizovať čokoľvek - dobré, aj zlé 

veci, rozumné, aj bláznivé. Peniaze sami o sebe nezaručia, že veci, ktoré robíme, sú 

dobré, prospešné, alebo správne. Na druhej strane je ale takmer isté, že bez peňazí toho 

nakoniec veľa nedokážeme. Aj tu výnimka potvrdzuje pravidlo, lenže práve preto je 

výnimkou. 

Vidíme to aj v skautingu: Ak si odmyslíme financie z dotácií, možno si povieme, že by sme to v 

pohode zvládli aj bez nich... Budeme to robiť o niečo skromnejšie, lacnejšie, nebudeme 

preplácať cestovné vodcom a organizátorom na tábory, budeme sa skladať na školenia... ale 

zakrátko zistíme, že sme zase pri financiách: budeme musieť možno zdvihnúť členské, časť 

vodcov sa dostane mimo, pretože si budú musieť zarobiť na to, či na ono a nebudú mať na 

skauting a s ním spojené výdavky ani čas, ani prostriedky,... drahšie kurzy si bude môcť dovoliť 

menej ľudí... a zase zistíme, že peniaze tu sú. Nech sa jedná o akúkoľvek aj tú najušľachtilejšiu 

aktivitu, v pozadí vždy sú peniaze. Sú tam. Je to jednoducho tak... 

Keď budeme veľkí, bude otázka peňazí našim každodenným problémom a budeme ju 

musieť riešiť. V tomto smere je zvláštne, že sa na to nijak veľmi nepripravujeme... 

zaujímavé, že? Nikto nás neučí v škole zákonom fungovania sveta peňazí, neučíme sa 

ako s nimi hospodáriť, akú stratégiu voliť na to, aby sme dokázali peniaze optimálne 

využívať... Preto teraz urobíme niečo pre to, aby sme sa naučili aspoň základy 

fungovania sveta peňazí... 

ZÁKLADNÝ POJEM Č. 1: PRÍJEM A VÝDAJ 

Základom našich finančných záležitostí sú PRÍJMY a VÝDAVKY. To je vec, ktorej 

určite výborne rozumieme. 

 PRÍJEM - to sú peniaze, ktoré k tebe prídu, nejako ich získaš. 

 VÝDAJ - to sú naopak peniaze, ktoré minieš, prídeš o ne. 

Treba k tomu niečo dodať? Hádam nie... Peniaze ale nepadajú z neba a ani sa 

neprepadávajú pod zem. To, koľko peňazí príde a koľko ich odíde, závisí od ďalšej veci. 

Poďme teda k druhému základnému pojmu, ktorý s týmto prvým úzko súvisí: 
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ZÁKLADNÝ POJEM Č. 2: AKTÍVA A PASÍVA 

Toto už je zložitejšie. Len tak, pre ilustráciu: skús povedať, čo považuješ vo svojom 

živote z hľadiska financií za aktíva a čo za pasíva? 

Odpoveď je jednoduchá: 

 AKTÍVA - to je všetko to, čo Ti peniaze prináša. 

 PASÍVA - sem patrí zase všetko to, čo Ťa o peniaze oberá a vyťahuje Ti ich z 

peňaženky. 

Chceš príklad? Dobre: 

Príklad na AKTÍVA: 

 akcie, z ktorých Vám pravidelne prichádzajú dividendy (čiže výnosy); 

 byt, ktorý ste prenajali a prináša Vám zisk v podobe nájomného, ktoré nájomníci platia; 

 poplatky, plynúce z autorských práv na knihy, ktoré sa práve vydávajú a dobre predávajú; 

 licenčné poplatky za patenty, ktorých ste držiteľmi; 

 podiel na zisku firmy, ktorej ste spoluvlastníkom; 

Príklad na PASÍVA: 

 dom, v ktorom bývate a za ktorý platíte daň a financujete jeho prevádzku; 

 auto, v ktorom jazdíte, ktoré udržiavate, tankujete doň, platíte daň; 

 členstvo v jachtárskom klube, ktoré Vás ročne stojí peknú hŕbku peňazí; 

 permanentka do posilovne; 

 mobilný telefón s programom a viazanosťou; 

 internet a káblová televízia vo Vašom dome; 

 skauting, do ktorého vrážate ako správny vodca nemalé finančné sumy; 

Je to jasné? 

AKTÍVUM je niečo, čo si kúpiš (vložíš do toho svoje peniaze) a to čosi Ti tie peniaze 

časom mnohonásobne vráti späť. 

PASÍVUM je takisto niečo, čo si kúpiš (vložíš do toho svoje peniaze), lenže tieto peniaze 

už nielenže nikdy neuvidíš, ale spravidla si to vyžaduje stále ďalšie a ďalšie peniaze 

(napríklad mobil: najprv ho musíme kúpiť - no a potom pravidelne mesačne "živiť" a 

platiť účty za jeho používanie). 

Kam patrí výplata v zamestnaní? 

Výplata v zamestnaní síce vylepšuje Tvoju finančnú situáciu, pretože Ti peniaze prináša, 

ale medzi Tvoje aktíva nepatrí. Dôvodom je, že zamestnanie nie je niečo, čo vlastníš. 
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Naopak, dá sa povedať, že Ty - ako súčasť firmy, v ktorej pracuješ - predstavuješ 

aktívum niekoho iného, konkrétne majiteľa firmy, ktorému svojou prácou produkuješ 

zisk. Mzda za prácu, ktorú pre niekoho vykonávaš v zamestnaní, teda tvorí kategóriu 

sama o sebe. Nie je to ani pasívum, ani aktívum. je to niečo, čo máš a čo ti dáva čas a 

možnosť redukovať svoje pasíva a budovať si svoje aktíva. 

„Keď hovorím, starajte sa o seba, mám na mysli: budujte a udržujte silnú kolónku aktív. Len čo 

tam raz dostanete peniaze, nikdy im nedovoľte odtiaľ odísť. Berte to takto: len čo peniaze vstúpia 

do vašej kolónky aktív, stanú sa vašimi zamestnancami. Najlepšia vec na peniazoch je, že 

pracujú 24 hodín denne a môžu pracovať mnoho generácií. Nechajte si svoje zamestnanie, buďte 

svedomití, tvrdo pracujúci zamestnanci, ale budujte svoju kolónku aktív.“ (Róbert Kiyosaki, 

autor knihy Bohatý otec, chudobný otec, 20. st. po Kr.) 

ÚLOHA 

 Napíšte teraz na papier nasledovné údaje: 

o Zoznam svojich AKTÍV a vedľa toho zoznam svojich PASÍV. 

o K aktívam bokom pripíšte ešte ostatné zdroje v štýle mzdy, sponzoringu a 

pod. 

o Hneď vedľa napíšte svoje PRÍJMY a VÝDAVKY za posledný mesiac 

 Kriticky sa na tieto údaje pozrite. Aké závery by si z toho dokázal hneď teraz 

vyvodiť? 

 Skús podobne spísať AKTÍVA a PASÍVA Tvojej rodiny! 

 Nájdi čo najviac príkladov toho, čo by mohlo byť AKTÍVOM (aj keď zatiaľ nie je) 

o vo Tvojom vlastnom prípade; 

o v prípade Tvojej rodiny! 

 Boli by to vo všetkých príkladoch naozajstné AKTÍVA? 

 

Splnené dňa: ___________, podpis tútora: ________________________________ 

Ako peniaze pracujú pre peniaze… 

Dobre, základné pojmy máme zvládnuté. Môžeme sa teda venovať prvému tajomstvu, 

ktoré odhalíme - a tým je tajomstvo medzi bohatými a chudobnými ľuďmi. 

Najlepšie to pochopíme na týchto schémach: 
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SCHÉMA KOLOBEHU PEŇAZÍ „CHUDOBNÉHO“ ČLOVEKA 

Toto je fiktívny príklad, ber ho len ako ilustráciu princípu: 

 

Výsledkom tohto nášho príkladu je mesačná úspora 100,- V praxi sa ale táto úspora 

ihneď aj minie: napríklad na opravu auta, alebo na výmenu televízora za lepší a podobne. 

V tom horšom prípade dokonca výdavky prevýšia príjmy (vezmeme si napríklad 

pôžičku) a potom to už začína byť naozaj zlé... 

SCHÉMA KOLOBEHU PEŇAZÍ „BOHATÉHO“ ČLOVEKA 

 

Výsledkom je teda zisk 1 000,-.  To je suma, ktorá s prehľadom stačí na nečakané 

výdavky (nakoniec, auto i dom sú poistené a teda nečakané sumy aj tak hradí poisťovňa), 

väčšinou je teda možné túto sumu ďalej investovať do ďalších aktív. 

 

Rozdiel medzi "bohatým" a "chudobným" prístupom by sme ešte viac zbadali v 

nasledujúcom mesiaci: 

 zatiaľ čo "chudobný" zamestnanec by mal znova príjem 1 000,- (pevná mzda), z 

ktorej by zase akurát tak vyšiel do ďalšej výplaty; 
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 "bohatý" sused by (vďaka investícii a tým aj vyššiemu objemu aktív) mal príjem 

povedzme na úrovni 3 200,-. Znova by vyprodukoval zisk, ktorý by mohol alebo 

znova celý investovať, alebo si z neho tých 200,- naviac odložiť (o mesiac to bude 

možno už 400,- naviac, ďalší mesiac 600,- naviac atď.) a o pár mesiacov si dopriať 

nejakú peknú "hračku" za odmenu - napríklad super-veľký plazmový TV s 

kvalitným domácim kinom... alebo rozbehnúť lízing nejakého naozaj akčného 

auta... 

Výsledkom je, že peniaze sa "točia" a vytvárajú ďalšie peniaze. 

DEFINÍCIA BOHATSTVA 

„Tak ako mám svoju vlastnú definíciu na aktíva a pasíva, mám aj vlastnú definíciu na bohatstvo. 

V skutočnosti som si ju vypožičal od muža menom Buckminster Fuller: „Bohatstvo je to, koľko 

dní je človek schopný prežiť... alebo, keby som dnes prestal pracovať, ako dlho by som dokázal 

žiť?" … Bohatstvo je množstvo peňazí, ktoré vyteká z kolónky aktív v porovnaní s kolónkou 

výdavky. Vezmime si na pomoc príklad: Povedzme, že moje aktíva mi mesačne dajú 1 000 

dolárov. Moje mesačné výdavky sú 2 000 dolárov. Aké je moje bohatstvo? Vráťme sa k 

Buckminsterovi Fullerovi a použime jeho definíciu, koľko dní dokážem prežiť? Predpokladajme, 

že mesiac má 30 dní. Podľa tejto definície mám dostatok prostriedkov na pol mesiaca. Keď sa mi 

v mojich aktívach podarí zvýšiť tok peňazí na 2 000 dolárov mesačne, tak som bohatý. Nie som 

nesmieme bohatý, ale bohatý som. V mojich aktívach sa každý mesiac vytvorí väčší príjem, ako 

sú moje mesačné výdavky.“ (Róbert Kiyosaki) 

Ak príjmy z aktív plne pokrývajú Tvoje výdavky, môžeš do konca života žiť z týchto 

príjmov bez toho, aby si prstom pohol, obrazne povedané...  

Bohatstvo pritom neznamená, že máš spústu majetku, domy, autá a hromadu zbytočného 

luxusu. Vlastne si už počas našej cesty aj sám prišiel na to, že luxus je skutočne zbytočné 

haraburdie, ktoré zvyčajne potrebujú ľudia s malým sebavedomým na to, aby nim ohurovali 

okolie a tak si dvíhali svoje ego. 

Bohatý duchovne zrelý človek môže pokojne vyzerať takto:  

Žijem s rodinou v primeranom sympatickom domčeku, príjmy z našich aktív bohato stačia na 

jeho prevádzku a na pokrytie výdavkov nášho rodinného životného štýlu - takže namiesto 

trávenia osem a viac hodín denne v zamestnaní môžeme tento čas venovať tomu, čo nás baví: 

práci s mládežou v skautingu, práci vo farnosti a v mojom malom bázovom spoločenstve... 

dokonca príjmy z aktív sú dosť veľké, aby pokryli aj finančné náklady týchto našich záľub v 

skautingu a v Cirkvi (čo je vlastne jedno a to isté). K tomu raz ročne pekná dovolenka niekde vo 

svete... no nie je to skutočné bohatstvo? 
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ZÁKLADNÝ POJEM Č. 3: BILANČNÁ SÚVAHA 

Bilančná súvaha je v podstate rovnováha medzi Tvojimi aktívami a pasívami. 

 Ak Tvoje AKTÍVA svojimi príjmami úplne pokrývajú Tvoje PASÍVA, čiže výdavky, máš 

vyrovnanú bilančnú súvahu. Je to dobré. Si vcelku bohatý človek a keby Ťa dnes prepustili zo 

zamestnania, nemáš problém a ďalej môžeš žiť rovnako, ako žiješ doteraz. 

 Ak Tvoje AKTÍVA svojimi príjmami prevyšujú Tvoje PASÍVA, je to úplne úžasné! Znamená to, 

že máš finančnú rezervu, ktorú môžeš alebo využiť na zvyšovanie Tvojich aktív, alebo na 

vytvorenie celkom obyčajnej finančnej rezervy, hoci aj v zlatých tehličkách vo švajčiarskej 

banke... 

 Ak ale Tvoje AKTÍVA nepokrývajú Tvoje PASÍVA, potom je tu problém. Si v lepšom prípade 

závislý na výplate v zamestnaní - a ak Ťa prepustia, nastáva katastrofa! V horšom prípade sa to 

už stalo - a katastrofa je tu. Si na dne, na mizine... 

Problémom je, ak pasíva prevyšujú aktíva dlhodobo. Katastrofou to začne byť vtedy, ak 

už niet ničoho, čo by to kompenzovalo (napr. výplata v zamestnaní) - výsledkom je 

stúpajúca zadlženosť a následne krach... 

ÚLOHA 

 Si bohatý človek? 

 Je Tvoja rodina bohatá? 

 Je možné „zbohatnúť“ bez toho, aby si čo len o euro navýšil peniaze, ktoré 

vlastníš, či množstvo ich „pritekania“ cez potrubie aktív a mzdy? Ako? 

 Ako túto tému vidí kresťanstvo? 

 

Splnené dňa: ___________, podpis tútora: ________________________________ 

Ako to naštartovať? 

AKÝ JE ROZDIEL MEDZI ZAMESTNANÍM A BIZNISOM? 

 „Medzi vašou profesiou a vaším biznisom je veľký rozdiel. Často sa pýtam ľudí: „Aký je váš 

biznis?" a dostávam odpoveď: „Som bankár." Potom sa ich opýtam, či vlastnia nejakú banku a 

oni zvyčajne odpovedia: „Nie, pracujem tam." V tomto prípade si zamenili svoju profesiu so 

svojím biznisom.“ (Róbert Kiyosaki) 

 ZAMESTNANIE je práca, ktorú odvádzate pre niekoho iného - zamestnávateľa - a 

on Vám za to dáva výplatu. 
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 BIZNIS je práca, ktorú vykonávate sami pre seba a ktorou si budujete svoju 

vlastnú kolónku AKTÍV. Pretože ani aktíva nepadajú sami od seba a vyžadujú 

prácu na ich budovanie a spravidla aj udržiavanie. Akurát že rozdiel je v tom, že 

táto činnosť (investovanie a podobne) Vám môže zabrať denne dve hodiny a ak 

Vás to baví, tak je to zábava - zatiaľ čo zamestnanie Vám zaberie tých hodín (aj s 

cestou) najmenej deväť a až taká zábava to byť nemusí... 

 V ČOM SPOČÍVA DOBRÝ ŠTART? 

Najprv si povedzme, v čom spočíva ZLÝ ŠTART: 

 Michal má zamestnanie, ktoré mu umožňuje ročne ušetriť 2 000€ 

 Michal si prvý rok za svojich 2 000€ kúpil motorku, po ktorej túžil. 

 Druhý rok (pretože mu narástli výdavky na poistku a na benzín a na servis) ušetril už len 1 500€. 

Kúpil si za ne oblečenie na motorku a vzal si hypotéku na nový dom. 

 Aj vďaka tomu (splátky hypotéky a tak) tretí rok ušetril už len 500€. Dokonca – pretože spadol 

na motorke a musel ju dať do opravy – nakoniec skončil s dlhom mínus 1000€! 

 Štvrtý rok jeho dlh klesol o 300€, ale stále je zadĺžený 700€ a navyše sa musí začať obmedzovať, 

pretože mu stále chýbajú peniaze (výdavky rastú…), dokonca si ani nemá za čo zariadiť svoj 

nový dom tak, ako by chcel… na motorke už ani veľmi nejazdí… 

 Piaty rok jeho dlh klesol o 300€, ale stále je zadĺžený 400€.  Musí sa riadne obmedzovať, stále 

zápasí s nedostatkom peňazí, rozmýšľa o pôžičke, ale tá by mu priniesla ďalšie úroky a už teraz 

má problémy vyjsť… Tíško závidí priateľovi Pavlovi a nadáva na to, že on má vždy smolu a iní 

také šťastie… 

Podobne sa správajú mnohí ľudia. Po nástupe do prvého zamestnania ešte žijú u rodičov 

(= bývanie zadarmo, strava lacná, oblečenie ešte funguje to, čo im kúpili rodičia, rodinu 

ešte nemajú), z výplaty si teda môžu dať bokom slušný balík. Čo s ním? No predsa kúpiť 

si nejaké vytúžené veci: HiFi vež, počítač, potom nejaké staršie auto,... potom príde 

rodina, hypotéka na dom,... nejaké pôžičky na zariadenie... a ocitne sa to celé na mŕtvom 

bode, keď príjmy zo zamestnania akurát stíhajú pokrývať náklady, ktoré produkujú 

nazhromaždené pasíva. 

Dotyčný sa ocitá v tom, čo Kiyosaki nazývajú „Krysie preteky“: náročná práca (občas 

aj dve zamestnania naraz), aby bol dostatok peňazí na platenie účtov, pôžičiek, nákladov 

- tieto pasíva spoľahlivo pohltia takmer všetky peniaze a zamestnanie takmer všetok čas, 

takže neostáva už žiaden čas a žiadne peniaze na to, aby sa človek z tohto bludného 

kolobehu nejako vymanil. A ak aj občas príde niečo naviac, hneď sa to minie na nákup 

ďalšíeho luxusu (zase pasíva) - a všetko sa v bludnom kruhu točí ďalej... 

A v čom spočíva DOBRÝ ŠTART? 

 Pavol má zamestnanie, ktoré mu umožňuje ročne ušetriť 2 000€ 
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 Pavlovi sa tiež páčia motorky (a Michalovi tú jeho úprimne závidí). Ale on si svoju ešte nekúpi. 

Miesto toho svojich 2 000€ investuje.  

 Druhý rok Pavol stále čaká, motorku nekupuje a býva v garsónke. Zarobil ďalších 2000€ a 

investícia z minulého roka mu zarobila 1000€. Spolu teda už investuje 2000 (kapitál) + 1000 

(zisk) + 2000 (zárobok) = 5000€.  

 Tretí rok Pavol stále čaká, motorku nekupuje a býva v garsónke. Zarobil ďalších 2000€ a 

investícia z minulého roka mu zarobila 2500€. Spolu teda už investuje už 5000 + 2500 + 2000 = 

9500€.  

 Štvrtý rok Pavol ušetril 2000€, na investíciách zarobil 4500€. Zo zisku z investícií si kúpil super 

veľkú motorku (omnoho lepšiu, ako Michalova!) Zvyšok 9500€ + 2000€ = 11500€ zase 

investuje. 

 Piaty rok Pavol ušetril 2000€, na investíciách zarobil 6000€. Vzal si pôžičku na veľký dom so 

splátkami 3000€ ročne a ani sa nemusí pri tom nijako veľmi obmedzovať… Zvyšok 11500€ + 

3000€ + 2000€ = 16500€ zase investuje a očakáva zisk 8000€ + ušetrených 2000€ zo 

zamestnania. 

Krátko a stručne: nájdeš si dobré zamestnanie a stále ešte žiješ u rodičov (= bývanie 

zadarmo, strava lacná, oblečenie ešte funguje to, čo Ti doteraz kúpili rodičia, rodinu ešte 

nemáš), z výplaty si teda môžeš dať bokom slušný balík. Čo s ním? 

INVESTOVAŤ do aktív! Na začiatok oželieť luxus, oželieť najrôznejšie hračky, 

uspokojiť sa s izbičkou v rodičovskom dome... a začať stavať základy budúceho 

bohatstva. 

„S rastom peňažného toku si budete môcť kúpiť luxus. Dôležitý rozdiel je v tom, že bohatí ľudia 

si kupujú luxus až nakoniec, zatiaľ čo chudobní a stredná vrstva majú sklon kupovať luxus ako 

prvú vec. Chudobní a stredná vrstva často kupujú luxusné veci, ako sú drahokamy, veľké domy, 

kožušiny, klenoty a lode, lebo chcú vyzerať ako boháči. Vyzerajú ako bohatí, ale v skutočnosti sa 

dostávajú do čoraz väčších dlhov. Baróni, šľachta, vyššia stredná trieda, dlhodobo bohatí ľudia 

najprv budovali svoje aktíva. Až príjem vytvorený aktívami im umožnil kupovať luxus (!!!).* 

Chudobní a stredná trieda platia za luxus svojím vlastným potom, krvou a pozostalosťou určenou 

pre deti. Naozajstný luxus je odmena za investovanie do skutočných aktív a ich rozvoj. Keď sme 

napríklad my so ženou mali voľné peniaze, ktoré pochádzali z našich nájomných domov, išla a 

kúpila si Mercedes. Nebolo potrebné z jej strany žiadne úsilie navyše ani riziko, pretože nájomný 

dom kúpil auto. Musela však naň počkať štyri roky, zatiaľ čo portfólio realitnej investície rástlo, 

až napokon začalo vynášať dostatočne veľký tok peňazí na kúpu auta. Ale luxus, Mercedes, bol 

ozajstnou odmenou, lebo dokázal, že moja žena vie budovať svoje aktíva. Mercedes pre ňu 

znamená oveľa viac než iba ďalšie pekné auto. Znamená to, že použila finančnú inteligenciu, aby 

si ho mohla dovoliť.“ (Róbert Kiyosaki) 

* Čiže ak chodím do zamestnania, peniaze, ktoré zarobím, neminiem na nákup luxusu, 

uspokojím sa len s tým, čo je naozaj nevyhnutne potrebné (jedlo, nájomné za bývanie, nutné 

oblečenie a pod.) a všetko ostatné investujem do budovania aktív. A potom, o niekoľko rokov, 

keď sa aktíva vybudujú a začnú prinášať zisky, tak potom, z týchto ziskov, si môžem bez rizika 

kúpiť aj luxus. A keď výnos z aktív začne byť naozaj veľký, tak môžem zanechať zamestnanie a 

ďalej žiť a investovať z peňazí, ktoré aktíva prinášajú - a zvyšok, ktorý ostane, môžem znova 
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využiť na luxus... Dôležité je uvedomiť si práve túto postupnosť toku peňazí: VÝPLATA  

INVESTÍCIA DO AKTÍV  ZISK Z AKTÍV  NÁKUP LUXUSU.  

 

Krivka zlého štartu "chudobného" človeka: najprv prudký nárast luxusu (pasíva), potom 

dosiahnutie stropu, primeraného príjmom zo zamestnania, a nasleduje stagnácia, občas mierny 

pokles, občas mierny vzostup. 

Krivka dobrého štartu "bohatého" človeka: Na začiatku je to skromnejšie, budujú sa základy, 

ktoré - podobne ako u skutočného domu - sú neviditeľné, ale musia byť hlboké. Po čase sa ale 

budovanie aktív vyplatí, príjmy stúpajú, človek si môže dovoliť budovať aj vysokú mieru luxusu, 

pretože mu to jeho finančné možnosti umožňujú. 

LUXUS – MALI BY SME OŇ USILOVAŤ? 

Vieme už predsa, že od majetku ani luxusu nielen že nezáleží naše zbožštenie sa, ale 

dokonca ani ono obyčajné pozemské šťastie. 

Záleží, čo pod luxusom chápeme. Pre naše potreby si luxusom nazvime všetko, čo je nad 

úroveň evanjeliovej chudoby, ako ju poznáš z etapy RYTIER Rádu Svetla.  

 Pre svetského človeka môže luxus znamenať Bugatti Veyron, vilu na bahamách a 

jachtu zakotvenú v Marseille.  

 Pre kresťana luxus môže znamenať, že má dostatok finančných prostriedkov na 

to, aby mohol vo veľkom uskutočňovať svoje poslanie, ktoré ako kresťan vo svete 

má. 

Ako teda zadefinujeme svoj vlastný „luxus“ nad rámec našej samotnej existencie  a do 

čoho tento „luxusný“ balík vložíme, je už len na nás. Ako hovorí Ježiš: 

„Robte si priateľov z nespravodlivej mamony, aby vás, až sa pominie, prijali do večných 

príbytkov.  Kto je verný v najmenšom, je verný aj vo veľkom, a kto je nepoctivý v malom, je 
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nepoctivý aj vo veľkom.  Ak ste teda neboli verní v nespravodlivej mamone, kto vám zverí pravé 

bohatstvo?  A ak ste neboli verní v cudzom, kto vám dá, čo je vaše?“ (Lk 16,9-12 SSV) 

Peniaze, ani onen „luxusný mamon“ nie sú problémom. Kresťanstvo nezatracuje peniaze. 

Sú nástrojom, ako každý iný – rovnako ako náš rozum, naše svaly, naše vedomosti, či 

spoločenské postavenie. O našom osude nerozhodne to, či ich máme, alebo nie. O našom 

osude rozhodne to, na čo ich vynaložíme, či na „robenie si priateľov v Nebi“, ako 

obrazne hovorí Ježiš – alebo sami na seba ako onen hlúpy boháč z podobenstva (Lk 

12,16-21).  

Peniaze a finančné bohatstvo nám umožňujú slúžiť Bohu lepšie a efektívnejšie – a teda 

lepšie a efektívnejšie robiť to, čo je našou záľubou a srdcovou záležitosťou. Ak sme teda 

dosť pevní na to, aby nás bremeno takéhoto bohatstva nezlomilo, aby sme navždy boli 

iba jeho správcami a nikdy nie majiteľmi –  tak potom prečo tento nástroj nevyužiť na 

Božiu slávu a dobro celého sveta? Rovnako to nakoniec platí aj o ostatnom v našom 

živote: o inteligencii, o svaloch a sile, o talente, o vzdelaní, o postavení,… o všetkom. 

ÚLOHA 1 

 Dnešnej témy si sa dotýkal v 9. úlohe CECHU SVETLA. Vráť sa k nej a ešte raz si 

ju preštuduj! 

 Nájdi vo svojom okolí príklad ľudí, ktorí urobili dobrý štart do sveta financií. Ako 

to urobili?  

 Čo by si sám sebe poradil do budúcnosti? 

 

Splnené dňa: ___________, podpis tútora: ________________________________ 

ÚLOHA 2 

 V tejto našej kapitole toho celkom dosť chýba – jednak preto, že autor je veľmi 

lenivý a viac sa mu už nechce , ale hlavne preto, že jej úlohou bolo naštartovať 

ťa a namotivovať k ďalšiemu skúmaniu. 

 Súčasne už ovládaš základné techniky vyhľadávania, zhromažďovania a 

vyhodnocovania informácií. Je čas ešte raz toto umenie precvičiť! 

 Spoločne s tútorom zostav zoznam informácií, poznatkov, pojmov,… ktorým by si 

mal porozumieť, ak niekedy chceš dnes spoznané princípy a zásady skutočne 

využiť aj vo svete biznisu a financií. 

o Na každú z týchto tém urob primeranú rešerš a potom vlastný súhrn. 
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o Výsledky odprezentuj svojmu tútorovi, alebo, ak treba, človekovi, ktorý je v 

danej oblasti aspoň trochu odborník. uisiti sa, že si problematike porozumel. 

 Skús tútorovi (alebo onomu odborníkovi) načrtnúť aspoň jednoduchú predstavu, 

možnosť, ako konkrétne by si Ty mohol v oblasti peňazí vyštartovať dobrým 

spôsobom!  

 

Splnené dňa: ___________, podpis tútora: ________________________________ 

 

A sme na konci. 

Počkaj ešte na splnenie poslednej úlohy – nájdenie Tvojho „Hlasu“! 

Hneď potom si môžeš na rukáv svojej rovnošaty našiť  

nášivku odborky KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE! 

Blahoželáme Ti! 
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Ľaliový život 
v týždni od _____ do ____________ po úlohe „Starostlivosť o telo“ Rytiera Rádu Svetla 

 

 pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa 

Vedome mením  
zlozvyk za čnosť 

       

Žijem som svoj deň v 
hlbokej vnútornej 

radosti 

       

Navonok 
vystupujem ako 

dôstojný veľvyslanec 
a reprezentant Boha 

       

Mám oči otvorené 
pre krásu okolo mňa 
a srdce pre žasnutie 

a vďačnosť. 

       

Mám vytipovaných 
10 ľudí môjho okolia 
a poslúžil som aspoň 

niektorému z nich. 

       

Neplytval som 
zdrojmi (peniaze, 

veci,…)  

       

Neplytval som 
svojim časom 

       

Neplytval som 
svojimi silami a 

energiou 

       

Deň som prežil 
podľa zásad 4. 

kvadrantov 

       

Konal som podľa 
zásady výhra-výhra 

       

Hlavná denná 
modlitba 

       

Skriptúra 15 minút 
 

       

Lektúra 15 minút 
 

       

Pravidelné denné 
cvičenie 

      × 
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Rytierske kódexy 

Rytiersky kódex podľa kráľa Karola Veľkého z 8. storočia po Kr.: 

 ctiť Boha a chrániť Jeho Cirkev; (PRESAHUJÚCI ZMYSEL ŽIVOTA) 

 slúžiť lénnemu pánovi s vierou a cťou; (VERNOSŤ) 

 brániť slabých a bezbranných; (služba spoločnosti) 

 pomáhať vdovám a sirotám; (služba spoločnosti) 

 zdržiavať sa pohoršlivého konania; (ČESŤ – život založený na princípoch) 

 žiť pre česť a slávu; (ČESŤ – život založený na princípoch) 

 pohŕdať finančnou odmenou za svoje služby (ČESŤ – život založený na 

princípoch) 

 bojovať za dobro a prospech všetkých; (služba spoločnosti) 

 podriaďovať sa autoritám; (VERNOSŤ) 

 dbať na česť druhov v rytierstve; (OHĽADUPLNOSŤ, DRUŽNOSŤ) 

 vyhýbať sa nečestnosti, lakomstvu a podvodom; (ČESŤ – život založený na 

princípoch) 

 zachovať vieru; (PRESAHUJÚCI ZMYSEL ŽIVOTA) 

 vždy hovoriť iba pravdu; (ČESŤ – život založený na princípoch) 

 v každom diele vytrvať až do konca; (ODVAHA, VNÚTORNÁ SILA) 

 rešpektovať česť žien; (OHĽADUPLNOSŤ) 

 nikdy neodmietnuť výzvu seberovného; (ODVAHA, VNÚTORNÁ SILA) 

 nikdy neutiecť pred nepriateľom. (ODVAHA, VNÚTORNÁ SILA) 

Rytiersky kódex podľa Léona Gautiera z 19. storočia po Kr.: 

 Budeš veriť všetko, čo Cirkev hlása a poslúchať jej nariadenia. 

 Budeš brániť Cirkev. 

 Budeš rešpektovať bezbranných a budeš pripravený ich brániť. 

 Nebudeš sa báť svojich nepriateľov. 

 Budeš viesť vojnu proti neveriacim bez otáľania a bez zľutovania. 

 Starostlivo budeš zachovávať svoje feudálne záväzky (voči lénnemu pánovi), 

pokiaľ neprotirečia prikázaniam Božím. 

 Nikdy nebudeš luhať a budeš verný svojim záväzkom. 

 Budeš vždy veľkorysý a štedrý ku každému. 
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 Vždy a všade budeš bojovníkom Práva a Dobra proti Zlu a Nespravodlivosti. 

Rytiersky kódex prerozprávaný Baden-Powellom: 

„Rytierova družina bola so svojím rytierom v dobrom aj zlom a držala sa rovnakých 

myšlienok ako ich vodca: Ich česť bola svätá. Boli verní Bohu, svojmu kráľovi a svojej 

krajine. Boli zdvorilí a slušní ku všetkým ženám, deťom a slabým ľuďom. Každému 

pomáhali. Dávali peniaze a jedlo tým, ktorí to potrebovali a na tento účel si odkladali 

peniaze. Učili sa zaobchádzať so zbraňami, aby mohli ochrániť svoje náboženstvo a 

krajinu. Starali sa o seba, aby boli silní, zdraví a aktívni a mohli si dobre plniť svoje 

povinnosti. A vy ako správni skauti by ste mali nasledovať ich rytiersky príklad. Rytieri 

museli každý deň vykonať aspoň jeden dobrý skutok.“ (Skauting pre chlapcov) 

Rytierske čnosti a povinnosti podľa Milana Bubena: 

 Čnosti:  

o OBOZRETNOSŤ,  

o ROZUMNOSŤ,  

o SPRAVODLIVOSŤ,  

o ZDRŽANLIVOSŤ (čiže sebaovládanie, Aristotelova miernosť),  

o ROZVÁŽNOSŤ,  

o SILA a UDATNOSŤ,  

o VIERA v Boha a LÁSKA k blížnym,  

o KONANIE DOBRÝCH SKUTKOV 

 Povinnosti: 

o denne sa zúčastniť na sv. omši,  

o bojovať za vieru a Katolícku Cirkev,  

o postupovať vždy čestne,  

o nasadiť aj život za právo a za slabšieho,  

o chrániť vdovy a siroty,  

o poslúchať pápeža, cisára, kráľa a inú vrchnosť 

Príklad moderného rytierskeho kódexu: 

 ZDATNOSŤ: Hľadaj dokonalosť a skvelosť vo všetkom, na čom pracuješ, usilujúc tak o silu 

k službe spravodlivosti viac, než len vlastnému vyvýšeniu. 

 SPRAVODLIVOSŤ: Hľadaj vždy to, čo je správne, bez predsudkov a bez ohľadu na 

osobné záujmy. Uvedom si, že meč spravodlivosti môže byť strašlivý a preto musí byť zakalený 
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ľudskosťou a súcitom. Ak „právo“, ktoré vidíš, prospieva iným, ak za ním ideš bez ohľadu na 

pokušenie vlastného prospechu, potom odmena, ktorú získaš, presiahne každú mieru. 

 VERNOSŤ: Staň sa známym svojou neochvejnou vernosťou voči ľuďom a ideálom, ktoré si 

si vyvolil. Je veľa miest, kde sa očakávajú kompromisy, ale vernosť medzi ne nepatrí. 

 OCHRANA: Rytier bol viazaný záväzkom brániť svojho lénneho pána a tých, ktorí na ňom 

záviseli. Snaž sa vždy brániť svoju vlasť, svoju rodinu a tých, voči ktorým si prijal záväzok 

vernosti. 

 ODVAHA: Byť rytierom často znamená voliť si náročnejšiu cestu. Buď pripravený priniesť 

osobnú obetu v službe zásad a ľudí, ktorých si vážiš. Súčasne ale musíš vedieť, že odvaha a 

hlúposť sú rodné sestry. Odvaha tiež znamená prijať celú pravdu a v každej situácii skôr, než sa 

uchýliť k účelovej lži. Hľadaj pravdu, kde je to len možné, ale nezabúdaj zušľachťovať 

spravodlivosť súcitom, inak totiž sama pravda môže priniesť bolesť a zármutok. 

 VIERA: Rytier musí mať vieru v svoje presvedčenie, pretože viera mu dáva korene a dáva mu 

aj nádej nezúfať si nad zlyhaním. 

 POKORA A SKROMNOSŤ: Vážnosť pochádza od iných. Nechvastaj sa vlastnými 

úspechmi, ale nechaj, nech to iní urobia za teba. Hovor najprv o činoch iných, než o svojich, 

vyzdvihnúc tak uznanie, ktoré nimi zaslúžene získali. Týmto spôsobom sa ustanovizeň rytierstva 

správne zveľaďuje a oslavuje, vyzdvihujúc tak nielen toho, kto ušľachtilo hovorí, ale všetkých, 

ktorí sa nazývajú rytiermi. 

 VEĽKORYSOSŤ: Buď štedrý, nakoľko ti to dovoľujú tvoje možnosti – štedrosť je štítom 

proti nenásytnosti. Napomáha tiež otvoriť sa súcitu, keď je nutné urobiť ťažké rozhodnutie 

spravodlivosti. 

 UŠĽACHTILOSŤ A VZNEŠENOSŤ: Usiluje sa byť veľký svojim charakterom, 

zachovávajúc čnosti a záväzky rytiera. Hoci ideál samotný nie je možné dosiahnuť, veľkosť 

nášho úsilia oň zušľachťuje nášho ducha a pozdvihuje nás z prachu k nebesiam. Ušľachtilosť 

zároveň má tendenciu ovplyvňovať iných tým, že im ponúka príklad toho, čo je všetko je možné 

v službe spravodlivosti. 

 POSLANIE: Zachovaj všetko, o čom sme hovorili, tak verne, ako len môžeš – nie preto, aby 

si sám seba vyzdvihol, ale preto, že je to správne. Neobmedzuj sa iba na určitú časť svojho sveta. 

Usiluje sa naplniť týmito kvalitami každý aspekt svojho života. Ak uspeješ hoci len v malom, aj 

tak na teba budú spomínať pre tvoju skvelosť a silu. 

(podľa Code of Chivalry Briana R. Pricea, 1997) 

 

 


