ODBORKA SKAUTSKÝ ZÁKON
Splnenie zeleného stupňa tejto odborky Ti zaberie desať týždňov – na každý bod skautského zákona jeden
týždeň. Potom môžeš pokračovať červeným stupňom tejto odborky.
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ZELENÝ STUPEŇ

1. týždeň: Na skautovu česť sa dá spoľahnúť
ČO JE TO ČESŤ?
Pri vyslovení tohto slova sa Ti možno vybaví rytier, ktorý radšej zomrie, než by poškvrnil svoju rytiersku
povesť. Alebo dvaja ľudia, ktorí idú do súboja, v ktorom zabijú, alebo budú zabití, lebo si tak chcú obhájiť
svoju česť. Ale čo to vlastne tá česť je?
Jedna z definícií cti je, že je to vedomie vlastnej hodnoty.
Predstav si to ako človeka v čistom, žiarivo bielom slávnostnom obleku. Keby ten človek mal na sebe
montérky, pokojne by si v nich ľahol na zem pod auto a vymenil na ňom olej, skontroloval podvozok a opravil
brzdy. Ale nie v tomto bielom obleku. Povedal by: „Prepáčte, ale nemôžem si ľahnúť pod auto a babrať sa s
olejom a brzdami, lebo som sviatočne oblečený a zašpinil by som si tento skvúci biely oblek!“

Podobne je to s čestným človekom.




Nečestný človek je ako človek oblečený v špinavých šatoch. Nič nie je pod jeho úroveň. Jeho šaty sa
už oveľa viac aj tak zašpiniť nedajú. Prečo sa teda starať? Treba niekoho využiť? Oklamať? Ohovoriť?
Pointrigovať? Niečo ukradnúť, veď je to iba maličkosť? Z niečoho sa uliať? Niekomu ublížiť?
Ukrivdiť? Ak to prinesie zisk, ak na tom zarobíme, alebo nás to pobaví – prečo nie? Bez problémov!
Čestný človek je ale ako človek oblečený v nádhernom bielom rúchu. Je si vedomý svojej krásy,
svojej dôstojnosti, svojej hodnoty a vznešenosti. Sú veci, ktoré sú jednoducho pod jeho úroveň.
Neurobí ich. Je mu jedno, že by na tom zarobil, keby ich urobil. Je mu dokonca jedno, že ak sa bude
držať svojich zásad, tak na tom možno prerobí. Sú veci, ktoré sú pod jeho úroveň a on ich nikdy a za
žiadnych okolností nevykoná, lebo vie, kto je. A táto hodnota, to, kým je, je mu vzácnejšia, než
všetko ostatné.

Z toho vyplýva, že najprv musíme mať biely oblek – až potom naň môžeme byť hrdí a chrániť si ho. Takisto
čestný človek: najprv musí mať v sebe túto hodnotu a uvedomovať si ju – až potom na ňu môže byť hrdý a
chrániť si ju a vyhýbať sa všetkému, čo je pod jej úroveň.
Aká je hodnota skautov a skautiek, na ktorej spočíva ich česť?
KTO TEDA SME?
Presne to, čo nám sám Boh oznamuje v Písme Svätom: „Tým, ktorí ho [Krista] prijali, dal [Ježiš] moc stať sa
Božími deťmi: tým, čo uverili v jeho meno, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z vôle tela, ani z vôle muža, ale z
Boha.“ (Jn 1,12-13 SSV). Všimli ste si ten minulý čas? A to nie je výnimka! Počujte samého Ježiša: „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). Žiaden prísľub niečoho budúceho, ale niečo, čo je už tu a teraz. Do tretice to

vysvetľuje Ján: „voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme“ (1 Jn 3,1 SSV). Áno, už tu a teraz. Boh nám dal
„Ducha adoptívneho synovstva, v ktorom voláme: "Abba, Otče!" Sám Duch spolu s naším duchom
dosvedčuje, že sme Božie deti.“ (Rim 8,15-16 SSV). Tak, tak, už teraz. A „ak sme deti, sme aj dedičia: Boží
dedičia a Kristovi spoludedičia“ (Rim 8,17 SSV). Bohu sa totiž zapáčilo byť našim Otcom, ako hovorí Ježiš, že
odteraz „len jeden je váš Otec, ten nebeský.“ (Mt 23,9 SSV). „Je“, nie „raz možno bude...“! A pretože sa, ako
o nás hovorí Ježiš, „vášmu Otcovi sa zapáčilo dať vám kráľovstvo“ (Lk 12,32 SSV) – tak potom platí, že už
teraz a tu „naša vlasť je v nebi“ (Flp 3,20 SSV).
Takže si to zhrňme: Sme ľudia? Aj Ježiš je! Je On Synom Boha? Aj my sme! Je Jeho domovom Nebo? Aj
našim je! Je On dedičom všetkého, čo Boh má a čím Boh je? Aj my sme! Je Ježiš naplnený Duchom Svätým,
Pomazaným? Aj my sme, ako svedčí Písmo: „že ostávame v ňom a on v nás, poznávame podľa toho, že nám
dal zo svojho Ducha“ (1 Jn 4,13 SSV). Má toto Ježiš všetko už darované a nemusel sa o to nijako ešte len
usilovať, či zápasiť? Ale rovnako aj my už máme od Boha všetko toto dané, darované, je to už naše! Od
okamihu nášho pokrstenia nám všetko toto patrí! Všimli ste si to? Boh nás „vmanévroval“ do úplne
rovnakej situácie, v akej bol Jeho Syn Ježiš Kristus! Čo sa Boha týka, niet medzi nami a Kristom rozdielu,
ako veľmi dobre pochopili už raní kresťania: „Nielenže ste sa stali kresťanmi, ale samým Kristom. .. Stojte v
úžase a radujte sa, stali ste sa Kristom!“ (sv. Augustín), – a, všimnime si, zase hovorí nie „stanete sa, raz,
možno,...“ ale „stali ste sa!“ – a konkrétne to potom znamená, že „ôčasťou v Bohu sa človek stáva milosťou
tým, čím je Kristus svojou prirodzenosťou“ (Sv. Ján Damascénsky). A ako dosvedčuje aj Katechizmus: „Celé
Kristovo bohatstvo „je určené každému človekovi a pre každého je dobrom““ (KKC 519).
Čo teda Písmo hovorí? Že náš hriech už nie je žiadnym problémom, veď „v Kristovi Boh zmieril svet(!) so
sebou a nepočítal ľuďom ich hriechy“ (2 Kor 5,19 SSV) a namiesto toho v Kristovi „zostúpil z neba a dáva
svetu(!) život“ (Jn 6,33 SSV) – a toto všetko sa už udialo, je to už prítomná realita, už tu a teraz! A podstatou
toho života je to, že nám dáva – áno, taktiež už tu a teraz! – všetko to, čo má a čím je Jeho Jednorodený Syn
Ježiš Kristus! Z Otcovej milosti sme teda v úplne rovnakej situácii a postavení, ako syn Ježiš Kristus, ktorý
tak je vzhľadom na nás už nie jediný, ale „prvorodený medzi mnohými bratmi“ (Rim 8,29 SSV)!
VIERA AKO PRIJATIE NOVEJ IDENTITY
Viera kresťana nie je vierou v to, že existuje Boh. To je vec istá, nemusíme v to veriť, vieme to. Viera
kresťana je dôverou Bohu. A čomu presne u Boha veríme?
Presne tejto novej identite, tejto novej totožnosti! Veríme, že Boh nám ju skutočne daroval. Veríme, že ju
už máme. Veríme, že je už naša – navždy a neodvolateľne! Nie je možné spasiť sa bez viery, pretože tento
Boží dar synovstva sa dá prijať jedine vierou.
Tak to bolo aj u Ježiša: ako človek, vo všetkom nám podobný, musel proste veriť, že naozaj synom Boha je. A
potom sa musel k tejto svoje identite aj naozaj prihlásiť, naozaj ním byť! Preto sa jedného dňa vydal za Jánom
k Jordánu a opustil svoju stolársku dielňu, kde (podľa svedectiev otcov) roky vyrábal nábytok a pluhy pre
svojich spoluobčanov. Urobil to len a jedine preto, že pevne veril, že nie je stolár, ale Syn Boha a Jeho
biznisom nie sú stoly a pluhy, ale spasenie sveta a prinesenie Jeho a Otcovho Kráľovstva na zem. Preto ten
krst ako začiatok Jeho práce na tomto diele. A Otec, plný radosti, dosvedčuje: „Ty si môj milovaný Syn, v tebe
mám zaľúbenie“ (Mk 1,11 SSV) a sám Duch na Ňom s radosťou spočíva.

Úplne rovnakým spôsobom môžeme a musíme prijať Boží Dar aj my. A prijať ho musíme – lebo ak ho
neprijmeme, tak ostane mimo nás: darovaný, istý,... ale z našej strany neprijatý a odmietnutý. Preto tá
nutnosť viery. Preto Pavol píše: „človek nie je ospravedlnený zo skutkov podľa zákona, ale iba skrze vieru v
Ježiša Krista. Aj my sme uverili v Krista Ježiša, aby sme boli ospravedlnení z viery v Krista, a nie zo skutkov
podľa zákona, lebo zo skutkov podľa zákona nebude ospravedlnený nijaký človek“ (Gal 2,16 SSV). Inými

slovami: je fajn, ak dodržiavate Desatoro, plníte si náboženské povinnosti, chodíte do kostola a veľa sa
modlíte, čítate Bibliu a vôbec, dodržiavate prikázania a tak. Ste teda zbožní a dobrí ľudia. Ale kým
neuveríte, že z Božej moci a milosti ste niečo omnoho viac – „Božie deti ... Boží dedičia a Kristovi
spoludedičia“ (Rim 8,16n SSV) – tak ste stále len ľudia, pozemskí... nezbožštení... a teda nespasení.
Musíme uveriť a touto vierou prijať túto novú identitu, úplne s ňou zrásť, stotožniť sa s ňou, stať sa ňou,
alebo, ako to vystihuje Pavol: „Máte odložiť starého človeka s predošlým spôsobom života, ktorý sa ženie za
klamnými žiadosťami do skazy, a obnovovať sa duchovne premenou zmýšľania, obliecť si nového človeka,
ktorý je stvorený podľa Boha“ (Ef 4,22-24 SSV). A na to, aby sa tak stalo, musíme uveriť naozaj celým
svojim bytím, v hebrejskej terminológii „celým srdcom“: „Lebo srdcom veríme na spravodlivosť a ústami
vyznávame na spásu“ (Rim 10,10 SSV).
NAŠA ČESŤ A NAŠA HODNOTA
Lord Baden-Powell to vystihuje jednou vetou: „Boh je jediný Otec všetkých nás, takže všetci skauti sa
považujú za bratov, bez ohľadu na rozdielnosť národnosti, vyznania, či triedy.“
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, ako
dosvedčuje Ježiš, keď hovorí: „Ani Otcom nevolajte nikoho na zemi, lebo len jeden je váš Otec, ten nebeský“
(Mt 23,9 SSV).
Sme aj tu, na zemi, pokračovateľmi v starobylom, tisícky rokov trvajúcom rode, plnom veľkých, vznešených
a skvelých súrodencov, ako o nich píše žiak apoštola Pavla: „Priblížili [ste sa] k vrchu Sion a k mestu živého
Boha, k nebeskému Jeruzalemu, k myriadám anjelov, k slávnostnému zhromaždeniu a k spoločenstvu
prvorodených, ktorí sú zapísaní v nebi, k Bohu, sudcovi všetkých, k duchom spravodlivých, ktorí už dosiahli
dokonalosť, k Ježišovi, prostredníkovi novej zmluvy, a k pokropeniu krvou, ktorá volá hlasnejšie ako
Ábelova“ (Hebr 12,22-24 SSV). Zem je plná veľkých a skvelých diel, ktoré naši súrodenci 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: „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 SSV).
Tak ako dávni rytieri, pochádzajúci z omnoho všednejších rodov pozemských šľachticov, všelijakých kráľov a
kráľovien, radšej zomreli, než by vrhli poškvrnu na svoj rod, ktorý považovali za veľký a slávny, o čo viac sa
to potom týka nás! Nosíme pred celým svetom Kristovo priezvisko, keď sa voláme kresťanmi. Otvorene o
sebe vyhlasujeme, že patríme do vznešeného Rodu samotného Boha.
Bola by to nesmierna hanba, obrovská urážka Boha a všetkých našich predkov v Božom synovstve, keby
sme svojim zjavom, konaním, správaním sa akokoľvek zneuctili svoj tak slávny a tak skvelý rod!
TVOJA ÚLOHA NA TENTO TÝŽDEŇ


Vyber jednu vec – vlastnosť, zvyk, konanie – o ktorom si myslíš, že ním najviac robíš hanbu svojej
hodnote Božieho syna (dcéry), skauta, člena Božej rodiny a pokračovateľa starobylého Božieho






rodu. Neobmedz sa len na svoju mienku, ale určite sa opýtaj na názor svojich rodičov, a, ak si trúfaš,
aj svojich skautských bratov a sestier.
Pouvažuj, ako túto vlastnosť (zvyk, konanie) nahradiť niečím, čo by naopak bolo tebe, Bohu,
skautingu i Cirkvi na česť a na radosť.
Prekonzultuj so svojim tútorom, aby to bola naozaj dobrá voľba.
Počas celého týždňa sa sústreď na to, aby si túto zmenu uskutočnil.
Každý večer si do skautského zápisníka napíš krátku reflexiu, ako sa Ti darilo. Ak si nejako nie úplne
uspel, zisti prečo a urob nápravu, aby si sa podobnému neúspechu dobudúcna vyhol.

Splnené dňa: ___________, podpis tútora: ________________________________

2. týždeň: Skaut je veselej mysle a rozvážny
Veselosť a rozvážnosť. Oboje spolu. To preto, aby nám pripomenuli, že skaut nie je nejaký „bláznivý“
človek, ktorý si zo všetkého robí srandu, alebo ktorého „veselosť“ je nejakým bláznením sa. Nie. Skautova
veselosť je skôr hlbokou radosťou, v tom zmysle, ako o tom hovorí Tomáš kardinál Špidlík: „Pravá radosť
sa nedá naočkovať tzv. bavením sa. Kto navštevuje kabarety, divadlá, zábavy len preto, aby zabudol na
seba, kto sa ľaká, aby nebol chvíľku sám, ten iste nie je na správnej ceste k duchovnej radosti. Pravá veselosť
nie je pilulka zabudnutia.“
Odkiaľ táto radosť pramení?




Pocit hodnoty: „Nekonečne dokonalý a sám v sebe blažený Boh podľa číro dobrotivého rozhodnutia
slobodne stvoril človeka, aby mu dal účasť na svojom blaženom živote“ (KKC 1). Toto sú úplne prvé
slová Katechizmu Katolíckej cirkvi. Hneď na začiatku všetkého odhaľujú zmysel a dôvod existencie
Vesmíru, sveta a človeka: Boh nás stvoril preto, aby sa s nami podelil s tým, čím je a čo On sám
žije. Boh nás teda stvoril, aby sme sa stali bohmi, ako je On Bohom… Tak to od počiatku verí
kresťanstvo, tak to od samého počiatku verí Katolícka Cirkev. Nie som teda len tak hocikto. Som syn
(dcéra) Boha. Mám nesmiernu, vskutku večnú hodnotu: „Svet sa pominie, aj jeho žiadostivosť. Kto
však plní Božiu vôľu, ostáva naveky“ (1 Jn 2,17 SSV) Alebo ako hovorí C. S. Lewis: „Národy, kultúry,
umenia, civilizácie - tie sú smrteľné a ich život je oproti nášmu životom komára.“
Optimistická nádej: Mám pred sebou skvelú budúcnosť: Nebo je moja vlasť. Som dedičom Boha.
Čaká ma skvelý život, ktorý bude trvať naveky. Všetko ostatné v našom živote sú len nástroje, ako
ceruzky, perá, učebnice a tabuľa v škole: nemajú cenu sami v sebe, do života si ich nevezmeme, sú
len nástrojom nášho vzdelania, ktoré jediné si vezmeme so sebou, keď škola skončí. Boh nám
vysvetľuje, že celý náš život je takouto školou, v ktorej sa učíme byť ako Boh. Všetko, čo v tomto
svete máme – jedlo, pitie, majetok, peniaze, sily a schopnosti, talent, vzdelanie, postavenie, vplyv,
zdravie, skauting, samotný čas, ktorý nám bol daný – všetko toto sú len školské potreby. Nič z toho
si so sebou nevezmeme. Záleží len na tom, či sa s ich pomocou zbožštíme, alebo nie, či naplníme
svoje predurčenie a veľké Božie Pozvanie, alebo prepadneme… Na ceste k týmto veciam ma trénuje
ten najväčší a najlepší tréner, aký jestvuje a tým je Duch Svätý, Boh sám. Nemusím mať žiaden
strach, pretože môj Otec má zvrchovanú moc nad všetkým a neprihodí sa mi nikdy a nič, čo by
nebolo súčasťou môjho tréningu a nebolo by pre mňa užitočné a prospešné. Slovami apoštola Pavla:
„aby ste mocou jeho slávy upevnení všetkou silou … vzdávali vďaky Otcovi, ktorý vás urobil súcimi
mať účasť na podiele svätých vo svetle. On nás vytrhol z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho







milovaného Syna“ (Kol 1,11-13 SSV). „V láske niet strachu, a dokonalá láska vyháňa strach“ (1 Jn
4,18 SSV) – a presne toto je náš prípad, situácia milovaných synov a dcér Boha, ktorý je našim
milujúcim a milovaným Otcom.
Pocit správnosti: to hlboké vedomie, že sa nemusím ospravedlňovať, pred nikým obhajovať, na nič
vyhovárať, pretože v sile Božej milosti žijem dobrý, spravodlivý a čestný život, že nikto mi nemôže
nič vyčítať, nič zazlievať, môžem žiť a stáť hrdo a vzpriamene. To je pocit na nezaplatenie! Pocit,
ktorému sa len málo vecí v živote vyrovná. Je to „ako veľká podzemná rieka, ktorá plynie pod
vonkajšími rovinami nášho života, pokojne ich vyživuje, podporuje ich počas búrok a blažeností.
Pracuje ako akási stála sila v pozadí ich niekedy rýchleho kolísania medzi podráždením a
príjemnosťou, bolesťou a potechou, žiaľom a radosťou. V porovnaní s hornými rovinami je táto
rovina akási pokojnosť pod búrlivosťou, stálosť uprostred neustálej zmeny, zdanlivá pasivita pod
veľkou aktivitou“ (David J. Hassel – upravené). Ako hovorí Písmo: „Milovaní, ak nám srdce nič
nevyčíta … ospravedlnení z viery, žijeme v pokoji s Bohom skrze nášho Pána Ježiša Krista. Skrze neho
máme vierou prístup k tej milosti, v ktorej zotrvávame, aj sa chválime nádejou na Božiu slávu“ (1 Jn
3,21; Rim 5,1-2 SSV). Veď „nik, kto sa narodil z Boha, nehreší, ale chráni ho ten, ktorý sa narodil z
Boha, a Zlý sa ho nedotkne“ (1 Jn 5,18 SSV). A naopak, „hanba je slávou tých, čo zmýšľajú pozemsky“
(Flp 3,19 SSV) – ale to by isto nemal byť náš prípad!
Rozkoš rastu a z úspechu v raste: „Na začiatku tých, ktorí postupujú k Bohu, čaká veľa bojov a
mnoho utrpenia, ale potom nasleduje nevýslovná radosť“ (Sv. Synklitika, 4. st. po Kr.). „Len málo vecí
nás fascinuje viac ako rast. Sme stvorení pre to, aby sme rástli a páči sa nám, keď sme svedkami
rastu. Vysádzame záhrady, vyčleňujeme si prírodné rezervácie, na jar čakáme, kedy zo zeme vyrazí
prvé steblo trávy; chceme sledovať ten úžasný zázrak rastu. … Veľmi radi sledujeme rast
novorodencov. … Predstavte si radosť rodičov z prvého slova ich dieťaťa. Včera dokázalo ešte len
plakať a bľabotať a dnes vstúpilo do radov tých, ktorí hovoria. Rodičia sú nadšení. … Predstavte si,
aký pocit naplnenia prežívajú vedúci predstavitelia nejakej spoločnosti, ktorá rastie, plní svoje
poslanie, dáva pracovné príležitosti ľuďom, ktorí boli ešte včera nezamestnaní. Sledujú zázrak rastu.
… Na druhej strane je len málo smutnejších vecí ako stagnácia. … Žiadna tragédia nie je taká ako
tragédia nerozbaleného daru“ (John Ortberg, pastor a autor)
Radosť z veľkosti a dokonalosti: Nie sme povolaní k ubíjajúcej rutine, k nudnému životu v tesných
hraniciach materiálneho sveta. Všetko, čo robíme, čo žijeme, sa v Bohu stalo súčasťou niečoho
nekonečne väčšieho, obrovského a vzrušujúceho dobrodružstva, ktoré ďaleko presahuje hranice
času a Vesmíru a vonia dychom nesmrteľnosti a slávy samotného boha. Nič viac nie je všedné, nič
nie je bezvýznamné, nič viac neubíja, ani nenudí! „Aká je odmena za cnostný [= dokonalý] život?
Stoici považovali už túto otázku za nedôstojnú. Cnosť je, ako vraveli, najvyššie dobro, a preto sa
nekoná už pre niečo vyššie. Človek je za svoju námahu už dostatočne odmenený tým, že je cnostný“
(Tomáš kardinál Špidlík).

Presne tento druh čírej a čistej radosti, ktorú človekovi nič nemôže vziať a ktorá nemusí byť navodzovaná
žiadnym „zabávaním sa“, či dokonca nejakými tekutinami a látkami… presne ten priam srší zo slov
Zakladateľa, keď píše skautským vodcom: „Ak ešte nie ste skautmi, poďte a pridajte sa k tomuto šťastnému
bratstvu. Čakajú nás skvelé časy a budeme vás potrebovať!“
A pretože táto číra radosť nie je nijakým nezodpovedným „blázením sa“, či „odviazaním a“ ľudí, ktorým
práve takáto radosť chýba a zaháňajú svoju prázdnotu takzvanou „veselosťou“ – práve preto je plne
rozvážna, nie je nijako na prekážku zodpovednosti ani veľkým činom, ktoré z nej pramenia.

TVOJA ÚLOHA NA TENTO TÝŽDEŇ









Pokračuj v uskutočňovaní úlohy z 1. týždňa a pridaj k nej nasledovné:
Porozprávaj sa o tejto radosti a jej príčinách s rodičmi i so svojim tútorom!
Nájdi príklady ľudí, ktorí podobnú radosť žili, alebo žijú – s pomocou internetu, nechaj sa inšpirovať
svojim tútorom, bratmi a sestrami v skautingu, rodičmi, svojim farárom, či inými ľuďmi. Oboznám sa
s ich príbehmi a nasaj do seba atmosféru radosti, ktorú prežívali. Alebo, ak ti to vyhovuje viac, skús
nájsť takéto charaktery v knihách, či filmoch. Nechaj, aby ťa inšpirovali.
Napíš si na výkres formátu aspoň A4 najmenej desať dôvodov, prečo by si mal byť vždy a všade
naplnený obrovskou radosťou.
Zaves si tento papier na miesto, na ktoré sa často pozeráš: nad posteľ, nad pracovný stôl,… Denne
niekoľkokrát si tieto dôvody pripomeň. Ešte lepšie, ak sa ich rovno naučíš naspamäť!
Každý deň počas tohto týždňa sa usiluj uvedomovať si a prežívať túto hlbokú vnútornú radosť,
rozvíjať ju a posilňovať.
Každý večer k hodnoteniu úlohy z 1. týždňa pridaj aj hodnotenie, nakoľko tvoj deň bol dňom radosti.
Ak Ťa niečo o túto radosť obralo, odhaľ, prečo to tak bolo – a urob opatrenia, aby Ťa nič nemohlo o
túto radosť nikdy pripraviť!

Splnené dňa: ___________, podpis tútora: ________________________________

3. týždeň: Skaut je zdvorilý
Dajme si otázku: Prečo sú ľudia k sebe nezdvorilí? A potom, časom, ľahostajní, nevšímaví, nepríjemní, zlí,
nepriateľskí?
Dôvodom je, že nemajú radosť ani česť. A nemajú ich preto, lebo nemajú ten pocit a to vedomie hodnoty,
ktoré dáva jediný Boh svojim milovaným synom a dcéram, i všetko ostatné, čo s ním súvisí.






Pre týchto ľudí nie je svet škola, nie je to posilňovňa, kde trénujú, aby po skončení odišli domov. Pre
nich svet je domovom. Ostatní ľudia v ňom tak už pre nich nie sú parťáci v tréningu, ale obtiažni
susedia, votrelci, ktorí rušia ich životy, ich súkromie, otravujú ich, prekážajú im… Iste, nie všetci – ale
v praxi väčšina. Prečo by na nich mali byť dobrí a milí? Leda ako formu obrany a ochrany pred nimi,
aby si „nenarobili problémy“ – ale inak veľmi nie…
Preto že títo ľudia v sebe nemajú Božiu radosť, musia hľadať radosť vo svete – a v tomto hľadaní si
navzájom konkurujú, prekážajú si, bojujú medzi sebou: od zápasu o lepšie miesto na žobranie
človeka, ktorý je ulici, až po gigantický boj rodín Piëch a Porsche o prevzatie koncernu Volkswagen.
Prečo by na ľudí, ktorí sú ich konkurentmi, ktorí sú nepriateľmi a prekážajú im, mali byť milí a
zdvorilí?
Pretože im chýba sláva Božích synov a dcér, hľadajú za ňu náhradu v podaní slávy, ktorú dáva svet.
Ale nemôžu byť slávni všetci, len pár šťastlivcov. A tak znova bojujú – od prestíže v podobe obdivu
na škole, či v pouličnej parte až po slávu a popularitu politikov, celebrít a hviezd. Všade vládne tvrdý
boj a máločo roztrpčí a raní viac, než poníženie, či dokonca ľahostajnosť, ignorácia, neprijatie a
opovrhnutie ostatnými. Prečo by mali byť milými a zdvorilými na ľudí, ktorí sú v tomto zápase o
dôležitosť a uznanie ich smrteľnými nepriateľmi?



Ešte viac láka týchto ľudí moc. Ten opojný pocit, ktorý človek zažíva, keď môže ovládať niekoho
iného, keď sú iní na ňom závislí, keď je vyzdvihnutí nad „plebs“, nedotknuteľný, nebezpečný, budiaci
rešpekt a strach… Viktor Suvorov o časoch bývalého Sovietskeho zväzu píše: „Šesťdesiat percent
tých, čo zbehnú od GRU (zahraničná vojenská výzvedná služba, pozn. red.) a KGB (tajná polícia
Sovietskeho zväzu, pozn. red.), sa nakoniec predsa len vráti a priznajú svoju vinu. My ich popravíme.
Oni to vedia, ale predsa sa vrátia. A tí, ktorí sa z vlastnej vôle do Sovietskeho zväzu nevrátia, skončia
samovraždou, upijú sa k smrti... Prečo? … Tu, v Sovietskom zväze, si členom vládnucej triedy. Každý z
nás, aj ten najmenej dôležitý dôstojník GRU, je superman v porovnaní so zvyškom spoločnosti. Kým si
súčasťou nášho systému, patria ti obrovské privilégiá. … Zradca dostane mercedes a bude mať svoj
plavecký bazén. … Naraz si uvedomí, že to isté majú ľudia všade dookola. Zrazu pocíti, že je len
mravcom v húfe rovnako bohatých mravcov…“ (kniha Akvárium). Preto ľudia bojujú o moc – od
malého dieťaťa, ktoré sa pokúša ovládnuť a manipulovať rodičov, cez tínedžera, ktorý šikanuje
menších spolužiakov, až po boj mocenských elít, či mafiánskych rodín o moc a kontrolu nad
ostatnými. V tomto boji môže znova uspieť iba pár ľudí. Nemôžeme všetci vládnuť. Len pár ľudí
nakoniec získa moc – nad masou slabých a ovládaných. Prečo by k ľuďom, s ktorými denne bojujú o
moc (nech ju už volajú „vážnosť“, „vplyv“, „autorita“, či akokoľvek inak), mali byť milí, prajní a
zdvorilí?

Toto ale nie je náš prípad. My sme už túto hru zanechali. Sme „na zemi iba cudzincami a pútnikmi“ (Hebr
11,13 SSV) do našej skutočnej vlasti. Nepotrebujeme slávu, pretože Boh nám dal omnoho väčšiu.
Nepotrebujeme pocit moci k tomu, aby sme mali pocit, že niečo znamenáme, pretože sme synmi a dcérami
Boha. Nemusíme s nikým o nič zápasiť. Žiaden človek nijako neprekáža našej ceste za zbožštením a
dokonalosťou. Žiaden človek nás na nej nemôže ohroziť. Nikto nám nemôže nijako ublížiť, veď „tým, čo
milujú Boha, všetko slúži na dobré“ (Rim 8,28 SSV) a nič v našom živote sa už nikdy neudeje bez vôle a
dovolenia nášho Otca a Trénera, Boha. Dokonca aj keby nás umučili, ako sv. Maximilána Kolbeho, či Editu
Steinovú, neublížia nám, len nám poslúžia v našom úsilí o dokonalosť a večný Život v našom domove,
ktorým je Nebo.
Prečo by sme mali na niekoho pozerať ako na nepriateľa? Nedáva to žiaden zmysel! Nemáme žiaden
dôvod s kýmkoľvek o čokoľvek bojovať. Nemáme žiaden dôvod sa ani s nikým porovnávať, s kýmkoľvek si
konkurovať – a ak už na to príde, napríklad v obchodnej, podnikateľskej oblasti – vždy je to s veľkým
džentlmenstvom, pretože naša česť, naše Božie synovstvo, sú nám nekonečne drahšie, než hocijaký zisk,
úspech, či čokoľvek iné svetské a teda v našom živote už len epizódne!
Tu človek pochopí slová matky dvoch z koptských mučeníkov, Bishoya Estefanosa Kamela a Samuela
Estefanosa Kamela. Obaja boli zavraždení teroristami z Islamského štátu 15. februára 2015 v Tripoli pre svoju
kresťanskú vieru. Jej syn ktorý prežil, Beshir, hovorí: „Dnes som sa rozprával so svojou mamou. Spýtal som sa
jej, čo by urobila, ak by videla prechádzať členov ISIS na ulici a ja by som jej povedal: to je ten, čo sťal tvojho
syna. A ona nato, že by ho pozvala domov, pretože nám pomohol vojsť do nebeského kráľovstva.“

Prečo by pre nás malo byť problémom byť k druhým ľuďom rovnako prajní, ako ona? A nie je práve
zdvorilosť začiatkom tohto postoja, tým prvým, čo môžeme dať najavo každému človekovi, s ktorým sa
stretneme?
Zdvorilosť je ovocím hodnoty, z ktorej pramení naša česť. Je dôkazom radosti, ktorou sme v Bohu
naplnení. A je prejavom hlbokého mieru a pokoja, ktoré v nás Boží život rozlieva.
Preto skaut JE zdvorilí. Nie že „musí byť“. Ak naozaj je skaut, je zdvorilý rovnako, ako že slnko, ak je na
oblohe, tak svieti. Keby to tak nebolo, nebol by skautom, nebol by ani synom, či dcérou Boha. Jeho
nezdvorilosť a nepriateľstvo by ho z toho ihneď usvedčili!

TVOJA ÚLOHA NA TENTO TÝŽDEŇ











Pokračuj v uskutočňovaní úlohy z 1. a 2. týždňa (a svoje doterajšie výsledky nezabudni prebrať so
svojim tútorom) a pridaj k nej nasledovné:
Spomeň si na prípady, keď si bol k iným ľuďom nezdvorilý.
Odhaľ, prečo. V čom Ti vadili, prekážali? Oberali ťa o pohodlie a liezli Ti na nervy, obťažovali Ťa?
Konkurovali Tvojej túžbe o moc, o slávu, o vlastnenie nejakých vecí?
Keď zistíš príčinu svojej nezdvorilosti, hrubosti, nevšímavosti, či nepriateľstva,… postav sa k týmto
príčinám ako syn (dcéra) Boha. Uvedom si svoje postavenie, ktoré v Bohu máš, svoju hodnotu, svoju
cestu i Dedičstvo, ku ktorému smeruješ a o ktoré pod Božím trénerským dohľadom usiluješ a daj si
otázku: „Naozaj tieto veci ešte potrebujem? Naozaj by mi na nich ešte malo záležať?“
Počas tohto týždňa si daj záležať na tom, aby si každému človekovi pristupoval ako syn (dcéra) Boha,
ako Boží veľvyslanec, ktorý svojim správaním, výzorom, konaním reprezentuje Dom svojho Otca i
svoj starý a úctyhodný rod Božej rodiny, Cirkvi. Buď si vedomý svojej dôstojnosti i svojej
zodpovednosti ako reprezentanta Boha. Aby si mohol na konci týždňa s radosťou a čistým srdcom
povedať ako kedysi apoštol Pavol: „Napodobňujte ma, ako aj ja napodobňujem Krista (1 Kor 11,1
SSV) – pretože Ho napodobujem a reprezentujem dôstojne a so cťou!“
Každý večer k hodnoteniu úlohy z 1. a 2. týždňa pridaj aj hodnotenie, nakoľko si dnes bol skutočným
veľvyslancom a reprezentantom Boha v styku s inými ľuďmi a nakoľko na Tvojom správaní mohli
vidieť úctu a noblesu Božieho Kráľovstva. Ak si v niečom neuspel, odhaľ v sebe príčinu toho, prečo Ti
iný človek pripadal obtiažny, či dokonca nepriateľský a ty si sa preto k nemu zachoval nezdvorilo, či
nahnevane, ba dokonca nepriateľsky – a urob opatrenia, aby si v sebe túto slabosť odstránil silou
Božej radosti, Božieho synovstva!
Ako si už asi uhádol, do konca tejto odborky si vytvoríš svoju vlastnú verziu „Modrého života“… 
Pretože je to život podľa Skautského zákona, nazveme si ho podľa symbolu skautského života
ĽALIOVÝ ŽIVOT.

Splnené dňa: ___________, podpis tútora: ________________________________

4. týždeň: Skaut je ochrancom prírody a cenných ľudských výtvorov
Znova začnime otázkou: prečo by sme to nemali robiť?






Pretože z toho nie je žiaden zisk?
Pretože za cenu drancovania prírody a cenných vecí môžeme nahrabať vyššie zisky?
Pretože najjednoduchšia vec, ako zvýšiť svoju slávu, je ponížiť a zhodiť niečo iné?
Pretože najjednoduchším spôsob, ako si vychutnať pocit moci, je niečo zničiť, rozbiť to?
Pretože sme tak pohltení starosťami a strachom, že na staranie sa o podobné veci nemáme čas ani
energiu…?

Ale zase: toto nie je náš prípad!
My žijeme v inom svete. Sme uchvátení krásou Boha – a táto krása sa zrkadlí v Jeho diele, ktorým je
príroda. Ako spieva sv. Patrik, patrón Írska, zo 4. storočia: „Náš Boh, Boh všetkých ľudí, Boh neba i zeme,
morí aj riek, Boh slnka a mesiaca, Boh všetkých hviezd, Boh vysokých hôr i hlbokých údolí, Boh nad
nebesami, Boh na nebesiach, Boh pod nebesami. Prebýva v nebi, na zemi i v mori i vo všetkých veciach,

ktoré sú v nich. Inšpiruje všetko, oživuje všetko, je nad všetkým, udržuje všetko. Dáva svetlo slnku, aby
svietilo, obklopuje mesiac a hviezdy, otvoril pramene na vyschnutej zemi, do mora vložil suché ostrovy. Má
Syna rovnako večného, ako je On sám... dýcha v nich Svätý Duch; nie je možné oddeliť Otca a Syna a Ducha
svätého.“ Božia krása sa zrkadlí aj vo všetkých krásnych veciach, ktoré vytvorili ľudia. Veď ich Boh stvoril na
svoj obraz a vložil tak do nich schopnosť, podobne ako On, tvoriť veci krásne a cenné.
Milujeme dokonalosť, pretože je vlastnosťou tohto nového, Božieho života – a práve preto o ňu nielen
usilujeme, ale vieme ju vidieť a oceniť aj všade okolo nás. Milujeme opravdivú krásu – a práve preto o ňu
nielen usilujeme, ale vieme ju vidieť a oceniť aj všade okolo nás. Je pre nás len prirodzené, že k tomuto
všetkému krásnemu a cennému a dobrému pristupujeme s obdivom, s úctou, s vďačnosťou. Preto to
nikdy nebudeme ničiť. Naopak, budeme všetko dobré a krásne chrániť a chovať v úcte. Kvôli dobru a
kráse, ktoré v nich sú. Kvôli nášmu nádhernému žiariacemu Otcovi, Bohu, ktorého neopísateľná nádhera sa
zrkadlí v tomto všetkom, v každej kvapke rosy, ihličke stromu, steble trávy, v reve tigra a švitorení vtákov, v
búrke aj vo vánku, v Slnku i Mesiaci, ale aj v každom dobrom diele, v ktorom človek uplatnil svoju od Boha
darovanú stvoriteľskú moc, nech už je to Pieta Michelangela Bounarottiho, alebo automat na kávu, ktorý
spríjemňuje ľuďom čakanie na vlak na železničnej stanici.
K dôvodom našej neustálej radosti z 2. týždňa preto pridajme ešte jeden dôvod:


Vzrušenie z nádherného sveta, v ktorom žijeme a ktorý vo svetle Boha intenzívne vnímame: „Kto
čítal Hexameron, výklad šesťdňového diela stvorenia od sv. Bazila Veľkého, objaví tu rovnakú túžbu,
… neskrotiteľnú chuť zachytiť rytmus vesmíru, odpočúvať všetko to, čo rastie v rastlinách, čo sa hýbe
v živočíchoch, čím šumí more a čo kričí vo svedomí človeka neutlmiteľným volaním, počuť v tisícoch
slov jediné Slovo. Všetci sa vyznačujú želaním: zachytiť jedným jediným pohľadom a účastniť sa
jediným hrdinským aktom na celom pulze života, ktorý od Boha prúdi na zem a zo zeme stúpa hore,
k Bohu“ (Tomáš kardinál Špidlík).

Ktosi raz povedal, že ekológia, to je kozmológia (= filozofická disciplína, usilujúca sa o výklad viditeľného
sveta a jeho pochopenie). To, ako chápeme sveta a ako ho vidíme, sa odrazí v tom, ako k nemu budeme
pristupovať. V Bohu svet nie je bohom, môžeme ho využívať pre dobro ľudí. Ale súčasne je posvätný,
pretože je dielom Otca, ktorého milujeme – a je nám daný ako nástroj nášho zbožštenia sa a pripodobnenia
sa Bohu.
Katechizmus k tomu hovorí: „Očakávanie novej zeme však nemá oslabovať, ale skôr podnecovať
starostlivosť o zveľadenie tejto zeme, kde rastie to telo novej ľudskej rodiny, ktoré už môže poskytnúť určitý
náčrt nového sveta“ (KKC 1049); „Všetky tie dobré plody prírody a našej príčinlivosti, ktoré sme v Pánovom
Duchu a podľa jeho príkazu rozmnožili na zemi, potom opäť nájdeme, ale očistené od každej nečistoty,
ožiarené a premenené, keď Kristus odovzdá Otcovi večné a univerzálne kráľovstvo“ (KKC 1050).
Sv. Izák Sýrsky (7. st. po Kr.) hovorí: „Čo je to dobrotivé srdce? Srdce, ktoré planie pre celé stvorenie, pre
ľudské bytosti, pre vtákov a zvieratá… pre každého tvora. Kto má takéto srdce, nemôže vidieť, či v mysli si
predstaviť žiadne stvorenie bez toho, aby sa mu oči naplnili slzami obrovského súcitu, ktorý mu rozodiera
srdce... Preto sa takýto človek nikdy neprestáva modliť aj za zvieratá!“
A tak sám svet okolo nás sa v nás a cez nás stáva oslavou Boha, nášho Otca: „Cez nebo, zem a more, cez
drevo a kameň, cez všetko viditeľné aj neviditeľné stvorenie sa klaniame Stvoriteľovi a Pánovi, ktorý utvoril
všetky veci. Stvorenie nemôže uctievať Stvoriteľa priamo a samo od seba, ale mojim prostredníctvom
nebesia hlásajú slávu Božiu, cezo mňa sa Mesiac klania Bohu, cezo mňa ho oslavujú hviezdy, voda, dážď,
rosa a všetko stvorené cezo mňa uctieva a chváli Boha!“ (sv. Leontios z Cypru, 19. st. po Kristovi)

KRÁSA A ŠŤASTIE:
K spojeniu medzi šťastným životom a krásou nás znova priviedol autor svetoznámeho a krásneho  diela
Pán prsteňov, John Ronald Reuel Tolkien: „V Tolkienovych dielach sú naviac šťastní ľudia takmer vždy
vykreslení ako ľudia umelecky nadaní a tvoriví. Platí to predovšetkým o elfoch a Neumierajúcich z Valinoru,
Dúnadanoch z Númenoru a o mocných staviteľoch Gondoru. Dozvedáme sa, že dokonca i jednoduchí hobiti
majú „dlhé a obratné prsty" a dokážu vyrábať „veľa užitočných a pekných vecí". … Tolkien má pravdu v tom,
že krásu v živote potrebujeme. V školách, na pracoviskách a v celom okolí vyvoláva ošklivosť pocit
vyčerpanosti a depresie, zatiaľ čo krása inšpiruje a osviežuje. A Tolkien má pravdu i v tom, že vidí spojenie
medzi tvorivosťou a šťastím. Najšťastnejšie okamihy nášho života bývajú väčšinou chvíľami úplného zaujatia
a sústredenia, ktoré psychológ Míhaly Csikszentmihalyi nazýva ‚prúdenie‘… Psychológ Abraham Maslow
hovorí, že tvoriví ľudia sú „úplne a celí ponorení do prítomnosti, sú ňou fascinovaní a pohlcovaní,
nachádzajú sa v danaj situácii, sú tu a teraz a majú všetko úplne vo svojich rukách"“ (Gregory Bassham,
filozof).
TVOJA ÚLOHA NA TENTO TÝŽDEŇ








Pokračuj v uskutočňovaní úloh z predchádzajúcich týždňov (a svoje doterajšie výsledky nezabudni
prebrať so svojim tútorom) a pridaj k nej nasledovné:
1. úloha na tento týždeň: každý deň skús objaviť jednu krásnu vec a dopriať si čas na to, aby si si
vychutnal jej krásu, nasiakol ňou, vpil sa do nej, nechal sa ňou uniesť, uchvátiť. Môže to byť hocičo:
hudba, obraz, strom, kvet, kameň, socha,… čokoľvek. Nemusí to byť nič mimoriadne, krásu má v
sebe všetko, dokonca aj pero, ktoré máš v taške má svoju krásu a eleganciu – len si si ju možno
nikdy nevšimol. Si obklopený krásnymi vecami!
2. úloha na tento týždeň: Skús chodiť po svete s otvorenými očami, vnímavý na jeho krásu, na jeho
zázraky. Uč sa žasnúť nad vecami, ktoré Ti pripadajú prirodzené – hoci aj nad tým, že dýchaš, že
každú sekundu množstvo svalov a nervov a šliach v Tvojom tele, o ktorých nemáš ani potuchy, hrá
nesmierne komplikovanú symfóniu, balet pohybov, výsledkom ktorých je vdych… a výdych… Nič na
tomto svete nie je všedné. Nič nie je samozrejmé. Svet je plný zázrakov. To je jedno z posolstiev,
ktoré nám odovzdal J. R. R. Tolkien vo svojom diele Pán Prsteňov: „Tolkien vidí spojení medzi šťastím
a schopnosťou tešiť sa z prostých každodenných radostí. … Ľudia, nachádzajúci uspokojenie v
pohľade na západ slnka, prechádzku v lese, trávenie času s rodinou a priateľmi, si väčšinou dokážu
nájsť celý rad príležitostí k radosti z podobných zážitkov… Jednou z najšťastnejších postáv Pána
Prsteňov je nepochybne Tom Bombadil. Celkom ponorený do prírodných dejov svojej maličkej ríše sa
o všetko delí so Zlatnenkou, z ničoho nemá strach a ani mu nič nechýba. Tom je skutočným zdrojom
radosti a veselosti“ (Gregory Bassham, filozof).
Možno sa Ti zdá, že na niečo také „nemáš talent“ a že „Tebe to nejde“. Dobrá správa: aj toto je vec,
ktorá sa dá nacvičiť a natrénovať. Začni s tým ešte dnes!
Každý deň večer zhodnoť, ako sa Ti podarila dnešná úloha – a ostatné úlohy Tvojej verzie
ĽALIOVÉHO ŽIVOTA!

Splnené dňa: ___________, podpis tútora: ________________________________

5. týždeň: Skaut je osožný a pomáha iným.
SKAUT JE OSOŽNÝ – PREČO?
Už starí filozofi poznali zásadu, že dobro sa túži rozdávať. Ak objavíme niečo dobré, hodnotné, túžime sa s
tým podeliť. Objavili sme skauting – a radi sa delíme so zážitkami, ktoré máme, ale ešte viac nás teší, ak sa
niekto vďaka nám stane skautom a objaví tú istú dobrú vec, ktorú sme objavili my.
Ešte viac to platí o živote s Bohom. To je hodnota nad všetky hodnoty, krása nad všetky krásy. Boh vyniesol
náš život na úplne novú rovinu kvality, dal nám to, čo by sme bez Neho nikdy nijako nemohli prežiť. Je len
samozrejmé, že sa nielenže za takúto ohromnú skúsenosť nehanbíme, ale že o nej radi a veľa hovoríme. A
najviac zo všetkého túžime, aby tú istú krásu našli a zažili aj ľudia okolo nás, obzvlášť tí, na ktorých nám
záleží, ale aj všetci ostatní.
V tom je tajomstvo apoštolov – Petra, Pavla a všetkých ostatných – ktorí po tom, čo ako prví zažili nádheru
Kristovho Daru, nevydržali mlčať, nevydržali nechať si ho iba pre seba. Museli ísť a podeliť sa so všetkými!
„Lebo nás ženie Kristova láska“
(apoštol Pavol z Tarzu; 2 Kor 5,14 SSV)
„Čo bolo od počiatku, čo sme počuli, čo sme na vlastné oči videli,
na čo sme hľadeli a čoho sa naše ruky dotýkali, to zvestujeme: Slovo života.“
(Ján Evanjelista; 1 Jn 1,1 SSV)
ČO ZNAMENÁ BYŤ OSOŽNÝM?
Znamená to prinášať iným nejaký osoh. Môže to byť rôzny osoh: niekomu s niečím pomôžeme. Alebo niečo
zariadime. Poslúžime s niečím. Ale…
Predstav si, že nájdeš na ulici človeka s ťažkým zranením. Potešíš ho. Podložíš mu hlavu vlastným kabátom.
Dáš sa mu napiť vody z fľaše, ktorú máš pri sebe. Dokonca ho zdvihneš a oprieš o múrik, aby mohol sedieť. Ale
sanitku nezavoláš. Bol si mu osožný? Áno, aj nie. To, čo si urobil, samo osebe osožné bolo. Ale je to úplne
zatienené tým, že tento zranený človek zomrel. Zomrel a pritom si ho mohol zachrániť. Ale neurobil si to…

Existuje mnoho spôsobov, ako byť osožný ľuďom okolo, ale len jeden, na ktorom nakoniec záleží. Ak
pomôžeme človekovi vedľa nás spoznať Boha, prijať Boha, prijať Boží život a stať sa naplneným a šťastným
človekom, boli sme tomuto človekovi skutočne osožní – a aj on nám za to bude naveky vďačný.
SCHÉMA OSOŽNOSTI
Americký psychológ Scott Peck charakterizuje lásku takto: „Definujem lásku takto: je to vôľa rozšíriť svoje
„ja“ v prospech duchovného rastu, či už vlastného, alebo cudzieho.“ Milovať teda znamená pomáhať
druhému rásť. Dáva to zmysel. Presne takto Boh miluje nás. Jeho láska znamená pomáhať nám rásť, až kým
nedorastieme k svojmu cieľu a tým je naše zbožštenie sa v Bohu.
Ako by táto pomoc rásť mala prebiehať? Ak využijeme schému amerického jezuitu psychológa Johna
Powella, láska znamená zhruba toto:
1. INŠPIRÁCIA – Byť pre iných inšpiráciou k tomu, aby zatúžili rásť a napredovať k dokonalosti. Presne
toto ako prvé robí Boh: láska nás, inšpiruje nás, pozýva nás, aby sme zatúžili po tom, čím je Boh.
2. OPORA – „Som presvedčený, že základom lásky je prejaviť starosť o šťastie milovaného a a dať mu
istotu, že mi na jeho šťastí skutočne záležíí. … A tak prvá vec, ktorú musí láska urobiť, je dať mu
najavo toto: Veľmi mi na tebe záleží, chcem predovšetkým tvoje šťastie a urobím všetko, čo môžem,

aby som ti ho zaistil(a)“ (John Powell SJ). Dobre to vidíme na Ježišovi, ktorý opakovane ubezpečoval
svojich učeníkov, že ich Otec v Nebi sa o nich skutočne zaujíma a je naozaj s nimi. Vravel: „Nebuďte
teda ustarostení a nehovorte: „Čo budeme jesť?“ alebo: „Čo budeme piť?“ alebo: „Čo si oblečieme?“!
Veď po tomto všetkom sa zháňajú pohania. Váš nebeský Otec predsa vie, že toto všetko potrebujete.
Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše.“ (Mt
6,31–33 SSV). Hovoril: „A Boh neobráni svojich vyvolených, čo k nemu volajú dňom i nocou, a bude k
nim nevšímavý? Hovorím vám: Zaraz ich obráni“ (Lk 18,7 SSV). Hovorí o cene, ktorú majú v očiach
Otca: „Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho
verí, ale aby mal večný život.“ (Jn 3,16). A aj sám, celým svojim postojom, odovzdáva svojim
učeníkom posolstvo: „Vy však máte aj všetky vlasy na hlave spočítané. Nebojte sa teda!“ (Mt 10,31n
SSV).
3. POVZBUDENIE K RASTU A DODÁVANIE ODVAHY K RASTU – „Stal [som sa] obeťou klamu, že
skutočná láska znamená robiť za iných to, čo by si mohli a mali urobiť sami. … Čo ľudia skutočne
potrebujú, je veriť v sebe, dôverovať v svoju schopnosť brať životné problémy a životné príležitosti do
vlastných rúk. … Dodávaním odvahy hovoríme: Ty to dokážeš!“ (John Powell SJ). Podobne to robil aj
Ježiš: Ježiš je ten, ktorý má Moc. Je pomazaný Svätým Duchom. Jeho učeníci k Nemu pozerajú ako k
Pánovi a učiteľovi, rozoznávajú v Ňom Syna Boha a klaňajú sa Mu ako Bohu. A tento Ježiš, ktorý je
pre nich nedosiahnuteľne vysoko, je svätý, jedinečný,… tento Ježiš ich zrazu začne ubezpečovať:
„Veru, veru, hovorím vám: Aj ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám, ba bude konať
ešte väčšie, lebo ja idem k Otcovi. A urobím všetko, o čo budete prosiť v mojom mene, aby bol Otec
oslávený v Synovi.“ (Jn 14,12n SSV). Hovorí im, že im nič nebude nemožné . Že ich Otec miluje tak,
ako miluje Jeho . Hovorí im, že už nie sú Jeho služobníci, ale priatelia a bratia. Jednoducho:
presviedča ich o tom, že sú a môžu byť nekonečne viac, než len rybári z Galilei a služobníci učiteľa
Ježiša Krista – bár je to aj hneď Syn Boha Najvyššieho!
4. VÝZVA: TAK POĎ A UROB TO! – „Záverečnou etapou lásky je výzva. Po láskavých slovách („Som pri
tebe!“) a dodaní odvahy („Ty to dokážeš!") by pravá láska mala milovaného vyzvať, aby „napol svoje
sily", aby mieril za hranice svojich možností, aby sa pokúsil o to, čo sa mu vždy zdalo príliš ťažké“
(John Powell SJ). Znova sa môžeme pozrieť na Ježiša ako na vzor. Jeho vyučovanie učeníkov viedlo
tiež nakoniec k výzve, ako je napr. táto: „Choďte a hlásajte: „Priblížilo sa nebeské kráľovstvo.
Chorých uzdravujte, mŕtvych krieste; malomocných očisťujte, zlých duchov vyháňajte. Zadarmo ste
dostali, zadarmo dávajte. Neberte si do opaskov ani zlato ani striebro ani peniaze; ani kapsu na
cestu si neberte ani dvoje šiat ani obuv ani palicu, lebo robotník si zaslúži svoj pokrm.“ (Mt 10,7–10
SSV). Choďte a presvedčite sa, že naozaj platí to, čomu ste uverili! Skúste, že naozaj na vás spočíva
Moc Boha. Skúste a presvedčite sa, že sa naozaj o vás Otec stará! Skúste a začnite žiť a konať ako
Boží synovia – ako Ja! Ježiš vyzerá byť viditeľne sklamaný, keď Jeho učeníci stále nemajú odvahu a
dôveru k takémuto konaniu: „Neveriace a skazené pokolenie, dokiaľ budem s vami? Dokedy vás
mám ešte trpieť?“ (Mt 17,17 SSV).
5. ZDIEĽANIE – výsledkom, ku ktorému takáto láska smeruje, je spoločná skúsenosť rastu, spoločná
skúsenosť radosti, ktorou nás rast, úspech, víťazstvo napĺňa. Toto všetko nás zbližuje, robí z nás
blízkych ľudí, je v samom základe Cirkvi, ktorá združuje ľudí, spoločne prežívajúcich, spoločne
zdieľajúcich skúsenosť nového života, novej dokonalosti, rastu a víťazstva v Kristovi. je to
spoločenstvo ľudí zdieľajúcich radosť z tohto rastu a oslavujúcich Boha za toto všetko. Rovnako tá
istá spoločná skúsenosť je aj v základe skautského bratstva, o ktorom píše Zakladateľ: sme bratia a
sestry, pretože máme spoločný cieľ, kráčame jednou a tou istou cestou, prežívame jednu a tú istú
skúsenosť rastu do Božej dokonalosti a Božieho života a sme naplnení jednou a tou istou radosťou z

toho všetkého. Tento záverečný cieľ, ktorým je vzájomná jednota a zdieľanie, môžeme vidieť aj u
Ježiša Krista, keď hovorí: „Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja, aby
videli moju slávu, ktorú si mi dal“ (Jn 17,24 SSV), či inde: „V dome môjho Otca je mnoho príbytkov.
Keby to tak nebolo, bol by som vám povedal, že vám idem pripraviť miesto?! Keď odídem a
pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. A cestu,
kam idem, poznáte." Tomáš mu povedal: "Pane, nevieme, kam ideš. Akože môžeme poznať cestu?!"
Ježiš mu odpovedal: "Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa“ (Jn 14,2-6
SSV).
Plniť si povinnosť voči iným teda znamená…






Žiť tak, aby sme iných svojim životom inšpirovali k túžbe po raste k dokonalosti;
Správať sa k iným tak, aby sa nerozpakovali obrátiť sa na nás ako na spoločníkov a sprievodcov v
naplnení tejto svojej túžby, pretože cítia, že ich rešpektujeme a že nám na nich záleží;
Povzbudiť ich a dodať im odvahu pokúsiť sa o krok smerom k novému, dať im odvahu rásť;
Vyzvať ich a pozvať ich: Poď, urobíme to! Skúsime to! Ak sa to podarí, budem sa radovať spolu s
tebou! A ak nie – som s tebou, neboj sa!
Zdieľať s nimi skúsenosť napredovania a radosť z úspechu a ponúknuť im svoje priateľstvo na
spoločnej ceste.

Ak to neurobíme – tak aj keď sme mu možno pomohli vymaľovať garáž, pomohli sme mu s ťažkým
nákupom, utešili sme ho, keď bol smutný, pomohli sme mu vybaviť prechodný pobyt, postrážili sme mu psa
a poliali kvety kým bol na dovolenka, nakoniec všetko vybledne na pozadí toho, že nakoniec sme neuspeli.
Zlyhali sme. To najdôležitejšie, na čom jedinom nakoniec záleží a bude záležať, sme mu odovzdať
nedokázali: Večný Život v Bohu a s Bohom. V konečnom dôsledku sme mu teda vôbec osožní neboli…
AKO SÚVISÍ OSOH S POMÁHANÍM INÝM?
To už vieme z Tvojej úlohy, venovanej dennému príkazu. Pomoc druhému človekovi, služba druhému
človekovi, to je brána, ktorá nám otvára dvere do jeho života a ku vzťahu s týmto človekom. Sociológ
Rodney Stark píše: „Ľudia majú sklony prijať náboženstvo nejakej skupiny vtedy, keď ich sociálne putá k jej
členom prevážia nad tými, ktoré majú k ľuďom mimo nej a ktorí konverzii odporujú. … Aby ste niekoho
obrátili, musíte byť, alebo stať sa jeho blízkym a dôverným priateľom. … To, samozrejme, predpokladá, že
misionári majú voľné pole pôsobnosti na budovanie týchto vzťahov a sú ochotní trpezlivo pracovať aj roky
bez toho, aby videli výsledky.“
My túžime, aby sme boli osožní ľuďom okolo nás tým jediným spôsobom, na ktorom nakoniec bude
záležať: tým, že im sprostredkujeme Dar Božieho synovstva, Dar Božieho života, Dar zbožštenia.
Na to sa ale najprv musíme stať ich priateľmi, aby v nás videli druhov, o ktorých sa môžu oprieť. Často až s
tým či dokonca až potom prichádza na rad úloha inšpirovať ich, potom povzbudenie, potom výzva – a
nakoniec radosť zdieľania spoločnej skúsenosti a spoločného Daru.
Priateľstvo sa ale začína veľmi prozaicky: zdvorilosťou a úctou, pomocou a službou. Tu začíname. Lord
Baden-Powell nám to cez Zákon znova a znova pripomína!
TVOJA ÚLOHA NA TENTO TÝŽDEŇ



Pokračuj v úlohách z predchádzajúcich štyroch týždňov.
Vytvor si zoznam desiatich ľudí, ktorí tvoria Tvoje najbližšie okolie.







Uvažuj, ako im preukazovať službu, ako konať onen dobrý skutok tak, aby napomáhal celej
päťkrokovej schéme lásky.
Počas tohto týždňa si daj záležať, aby si voči týmto desiatim ľuďom začal týmto spôsobom aj konať.
Každý večer zhodnoť, ako sa Ti darilo.
Do tabuľky Tvojho ĽALIOVÉHO ŽIVOTA si večer každého dňa vpíš, koľkým ľuďom z týchto desiatich si
počas dňa takto poslúžil.
Na konci týždňa zhodnoť svoje skúsenosti a výsledky so svojim tútorom!

Splnené dňa: ___________, podpis tútora: ________________________________

6. týždeň: Skaut je priateľom všetkých ľudí dobrej vôle a bratom každého skauta.
Tento bod ľudí akoby rozdeľuje na dve skupiny: skauti a neskauti.




SKAUTI sú ľudia, s ktorými nás spája spoločná cesta. Skauting je pre nás spoločným nástrojom a
spôsobom, ako napredovať na životnej ceste a ako sa stále viac zmocňovať Božieho života. Preto sa
vzájomne cítime ako bratia a sestry, spojení týmto všetkým ako jedna rodina, jeden klan, skutočné
bratstvo. V tomto klane už medzi nami sú hlboké zväzky priateľstva. Preto sme si nielen oporou a
pomocou, ale môžeme si navzájom slúžiť povzbudzovaním a dodávaním odvahy, delením sa so
skúsenosťami, vyzývať sa a hecovať k rastu k dokonalosti a potom spoločne zdieľať a oslavovať
úspechy, víťazstvá, rast, ktorý sme dosiahli – alebo sa podržať a povzbudiť vtedy, ak nám to úplne
nevýjde.
NESKAUTI sú zatiaľ mimo tohto všetkého. Sme ich priatelia. Ale naše priateľstvo s nimi sa často
obmedzuje len na tie prvé kroky: inšpirácia a služba. Možno s niektorými sa už môžeme aj vzájomne
povzbudzovať na podobnej ceste, pretože sú kresťania ako my, sú naši priatelia, ideme spoločnou
cestou, aj keď nie úplne, pretože nie sú skautmi.

S každou kategóriou ľudí tak budú naše vzťahy trochu iné a voči všetkým tak bude trochu iná aj naša
forma služby a lásky.
Dôležité ale je, aby v nás bola ochota voči všetkým týmto ľuďom okolo nás, čiže…:




Ľudia dobrej vôle, aj keď zatiaľ ešte viac-menej cudzí;
Priatelia, aj keď nie skauti;
Bratia a sestry skauti

… byť otvorení, prajní, túžiaci byť v ich životoch osožní najlepšie, ako sa nám bude dať!
TVOJA ÚLOHA NA TENTO TÝŽDEŇ




Pokračuj v úlohách z predchádzajúcich piatich týždňov.
Máš už vytvorený zoznam desiatich ľudí, ktorí tvoria Tvoje najbližšie okolie.
Rozdeľ týchto desiatich ľudí každého do jednej z týchto troch kategórií:
o Človek dobrej vôle, ale ešte nie priateľ
o Priateľ (blízky človek), ale ešte nie skaut
o Skaut





Pouvažuj, ako by sa mala Tvoja služba a Tvoj prístup k týmto ľuďom líšiť? Na čo by si mal dávať vo
vzťahu k ním dôraz tak, aby si im bol čo najosožnejší?
Jeden týždeň skús tieto svoje pravidlá testovať v praxi vo vzťahu s týmito ľuďmi.
Na konci týždňa zhodnoť svoje skúsenosti a výsledky so svojim tútorom!

Splnené dňa: ___________, podpis tútora: ________________________________

7. týždeň: Skaut je poslušný voči rodičom, predstaveným a vodcom.
MYŠLIENKA V POZADÍ…
Poslušnosť rodičom, to dáva zmysel.
Aj poslušnosť predstaveným – napríklad predstavitelia štátnej moci, alebo učitelia v škole… Ak nenastanú
výnimočné podmienky, vyžadujúce napríklad povstanie voči nespravodlivej vláde, alebo niečo podobné, je
poslušnosť voči zákonnej autorite rozumná vec a prospieva všeobecnému dobru.
Ale prečo poslušnosť voči skautským vodcom? Je vari skauting nejakou armádou, alebo niečím
podobným? To iste nie. Vedeli by sme zaiste nájsť dôvody poslušnosti, ktoré by boli veľmi praktické: že
napríklad pre táborení, alebo pri výpravách za nás vodca nesie zodpovednosť a teda musí mať aj našu
poslušnosť a disciplínu, inak by nemohol túto zodpovednosť za nás rozumne prijať. Alebo že disciplína a
poslúchanie pokynov vodcov, ktorí sú starší a skúsenejší, prispieva k tomu, že práce, ktoré napríklad na
tábore treba vykonať, sa vykonajú lepšie a rýchlejšie a bez konfliktov. To všetko je pravda. Ale je v tom ešte
predsa len o niečo viac.
SKAUTING AKO „ORGANIZOVANÁ SLUŽBA“ SVETU
Práve sme zistili, že skauting je vlastne veľmi dobre fungujúci nástroj zbožštenia človeka:




pobáda k žitiu a dosahovaniu dokonalosti po vzore Boha;
pobáda k jednote a k zdieľaniu takéhoto života s ostatnými bratmi a sestrami po vzore Trojičného
spoločenstva Otca, Syna a Ducha Svätého a tak v sebe nesie črty Cirkvi, ktorej je súčasťou;
nakoniec ponúka aj konkrétnu spiritualitu, konkrétny nástroj v podobe skautovania, ktorý vytvára
podmienky pre jedno aj druhé: vzrast v dokonalosti i zdieľanie dokonalosti a života navzájom v
skautskom bratstve.

Odtiaľ je už len krôčik k porozumeniu, že skauting, to je organizované úsilie o čo najlepšiu a
najefektívnejšiu službu ľuďom. Dôvod, prečo skauting nie je len neformálnym bratstvom, ale aj
štruktúrovanou organizáciou je rovnaký, pre ktorý aj sama Cirkev nie je len nejakým stretkom, ale takisto
opravdivým organizmom, ktorý má svoju štruktúru a organizáciu.
Žijeme v dobe, v ktorej mnohí ľudia formulujú svoje výhrady voči Cirkvi ako voči „organizovanému
náboženstvu“ a vyhlasujú, že nepotrebujú žiadne „organizované uctievanie Boha“ a že náboženstvo je vec
navýsosť súkromná, intímna, je to niečo, čo musí byť spontánne a odohráva sa akosi „v srdci“, v pocitoch a
určite v žiadnom prípade to nemá byť nič „organizované“. Lenže… Poznáte vo svojom okolí firmu, ktorá sa
stala skvelou preto, že nie je organizovaná a všetci v nej len tak „spontánne“ robia to, čo ich napadne a na čo
práve má kto chuť a náladu? Poznáte vo svojom okolí úspešnú školu, ktorá sa stala elitnou preto, že je
neorganizovaná a „spontánna“ a všetci v nej, študenti aj profesori, robia veci len tak, ako ich napadne, koľko

ich napadne, na čo majú práve chuť a čo sa im práve pozdáva? Alebo poznáte nejakého športovca, ktorý
uspel preto, že proste vždy len tak „spontánne“ cvičil a trénoval to, na čo mal práve chuť, podľa toho, čo sa
mu páčilo a tak? Všakže nie? Organizovanosť, systematickosť, cieľavedomosť, opak to spontánnosti, je
kľúčovým prvkom akéhokoľvek úspechu kdekoľvek!
Poviete si možno: Čo to má spoločné s náboženstvom? Všetko! Kresťanstvo, to je Božia oekonomia spásy,
ktorej cieľom je niečo objektívne vytvoriť: Na úrovni stvorenstva je to Božie Kráľovstvo – „dajte sa vbudovať
aj vy ako živé kamene do duchovného domu” (1 Pt 2,5 SSV) –, na úrovni jednotlivca to znamená stať sa jeho
súčasťou a teda dosiahnuť stav dokonalosti, svätosti a dokonalej a opravdivej lásky. Preto je kresťanstvo
najviac zo všetkého v Písme prirovnávame ku škole, kde je hlavným Učiteľom Kristus a kresťania sú žiakmi,
učeníkmi. A jedinou cestou, ako v tomto smere uspieť, je práve veľmi systematická a organizovaná aktivita,
tak, ako kdekoľvek inde. Cirkev je proste škola, ktorá má svoju organizačnú štruktúru – „On ustanovil
niektorých za apoštolov, niektorých za prorokov, iných za evanjelistov a iných za pastierov a učiteľov, 12 aby
pripravovali svätých na dielo služby, na budovanie Kristovho tela, 13 kým nedospejeme všetci k jednote viery a
poznania Božieho Syna, k zrelosti muža, k miere plného Kristovho veku“ (Ef 4,11-13 SSV) – a v ktorej veľmi
organizovane a systematicky študuje a napredujeme až k svätosti, ktorá je plným osvojením si spásy, čiže
zbožštenia sa: „[Pavol] ... učil o Pánu Ježišovi Kristovi so všetkou odvahou a bez prekážky“ (Sk 28,31 SSV).
Platí to aj o službe druhým. Grécke slovo eleos znamená postoj lásky a dobrej vôle voči človekovi, ktorý je v
akomkoľvek probléme, spoločne s túžbou mu z toho problému pomôcť. Nie je to o nejakom „pocite“, ktorý
mám v sebe a nejakom „sebaukájaní“ svojich citových potrieb tým, že „podarujem nebožiaka“ nejakou
almužnou. Cieľom milosrdenstva je vyriešiť a odstrániť problém, ktorý doľahol na nášho blížneho. Ak to tak
nie je, nie je to milosrdenstvo. A ako inak chceme niečo podobné docieliť, než efektívnou, inteligentnou,
systematickou, cieľavedomou a preto, áno, veľmi organizovanou činnosťou?
Láska nie je vágny pocit, ale cieľavedomé úsilie a práca v prospech milovaného. Milosrdenstvo nie je nejaká
vágna „dobročinnosť“, ale takisto veľmi cieľavedomé úsilie a práca v prospech blížneho. Oboje s túžbou po čo
najvyššej efektívnosti a účinnosti – lebo ak nie, potom to už nie je láska, kde v strede je ten, komu slúžime,
ale už zmienené sebaukájanie sa v oblasti pocitov, kde v strede som ja a moja túžba čo najlacnejšie a s čo
najmenšou námahou dôjsť k pocitu, že aký som ja „dobrý človek“, veď „komu môžem, pomôžem“ a tak...
Takže krátko a stručne: Ak moje kresťanstvo nie je systematické a organizované v rámci Cirkvi, je to len ilúzia,
nie kresťanstvo. Ak moje milosrdenstvo nie je systematické, cieľavedomé, organizované a v úzkej koordinácii
s ostatnými členmi Cirkvi, nie je to milosrdenstvo, ale len egoistická ilúzia. Bodka.

Toto je dôvod, prečo je organizovaný aj skauting. Skauting – to je forma služby svetu. Nie príjemný
záujmový krúžok, kam chodím, lebo ma to tam baví. Je to spôsob, ako sukutočňujem ako kresťan Božiu
výzvu služby svetu a napodobňujem tak Boh, ktorý, mimochodom, svoje dielo zbožštenia človeka sám
rozbieha veľmi organizovane:
Rozbieha veľmi sofistikovaný program záchrany ľudstva prostredníctvom národa, ktorý je sám organizovaný
a štruktúrovaný – „Vyhliadni si však spomedzi všetkého ľudu schopných, bohabojných mužov, mužov
dôveryhodných a nezištných, a ustanov ich za tisícnikov, stotníkov, päťdesiatnikov a desiatnikov“
(Ex 18,21 SSV) – a má rovnako organizované a štruktúrované náboženstvo – „ustanovil aj oddiely kňazov a
levitov podľa ich tried, každého podľa jeho kňazskej a levitskej služby: pre celopaly, pokojné obety, na
posluhovanie, oslavy a chvály v bránach Pánovho tábora“ (2 Krn 31,2 SSV) – a pokračuje rovnako jasne a
presne organizovanou Cirkvou: Peter, apoštolský úrad, starší, diakoni, učitelia a katechéti,... diecézy a
farnosti už od čias apoštolov...

Ak teda máme v sebe túžbu konať po vzore Boha túto službu svetu… a uvedomujeme si zodpovednosť,
ktorú aj ako skauti a skautky za túto službu a poslanie vo svete máme – potom nekonať organizovanie a
koordinovanie, premyslene a cieľavedome, by bol neodpustiteľný hazard, neodpustiteľná

ľahkomyseľnosť. Niečo, čo určite nie je v súlade s našim záväzkom vydať zo seba to najlepšie, čo
dokážeme, aj v tejto službe, ako sme sa v skautskom zákone zaviazali.
A tak, ako každá organizovaná snaha, aj skauting predpokladá:



že tí najschopnejší a najlepší budú ustanovovaní do pozície vodcov,
a vďaka „postupnosti velenia“ (podobnému armáde) bude skauting organizovane a efektívne pod
ich vedením ako vodcov plniť svoje poslanie: voči svojim členom, i navonok voči celému svetu.

PREČO BY NIEKTO NEMAL BYŤ OCHOTNÝ POSLÚCHAŤ?
Dôvody v našom svete sa vždy nájdu, obzvlášť ale:





odporuje to svetskej túžbe po moci: radšej rozkazujem radšej si robím, čo chcem, než by som sa
podriadil inému;
odporuje to svetskej túžbe po sláve: radšej ja chcem byť ten, kto velí a kto je na výslní ako vodca,
než byť len nejakým neviditeľným „kolieskom v stroji“ na nejakom neatraktívnom mieste, kde
slúžim;
odporuje to túžbe po pohodlí: nechce sa mi robiť, čo ma nebaví, robím len to a vtedy, keď sa mi
chce.

Keby sme boli ľuďmi sveta, boli by to všetko pochopiteľné postoje. Ak ale sme synmi a dcérami Boha,
potom:




ani po jednej z týchto vecí netúžime, veď pre Boží život ich ani trochu nepotrebujeme;
kvôli túžbe po dokonalosti sa radi podriadime v spoločnom diele, pretože tak dokážeme, ako
synergický tím, väčšie a dokonalejšie veci a diela;
a láska a túžba z lásky slúžiť čo najlepšie je tiež silným motívom toho, aby sme sa vedeli podriadiť v
spoločnom úsilí a aby tak aj naša služba bola čo najdokonalejšia a najefektívnejšia.

Nie je preto nič divné, že kresťania od počiatku oceňovali schopnosť podriadiť sa a poslúchať ako jeden z
najcennejších nástrojov na našej ceste premeny do podoby Boha i znak toho, že na tejto ceste úspešne
napredujeme!
„Ježiš im povedal: "Mojím pokrmom je plniť vôľu toho, ktorý ma poslal, a dokonať jeho dielo“
(Boh Ježiš Kristus; Jn 4,34 SSV)
„Príkazy nie sú ťažké milujúcemu, ale nemilujúcemu sú ťažké.
Neposlušnosť vzniká z márnej slávy.“
(Sv. Tomáš Akvinský, 13. st. po Kr.)
„Rozhodujúcim faktorom kresťanstva je poslušnosť,
avšak väčšina ľudí neznáša už len samotné to slovo.“
(Charles Stanley, pastor, 20. st. po Kr.)
TVOJA ÚLOHA NA TENTO TÝŽDEŇ



POKRAČUJ v úlohách s predchádzajúcich šiestich týždňov!
ZHODNOŤ, ako je na tom Tvoja družina/oddiel s vedomím tejto povinnosti a zodpovednosti služby
voči svetu! Nakoľko vnímate sami seba ako organizovanú skupinu, ktorej zmyslom je práve tým, čím
je, slúžiť svetu, slúžiť ľuďom, po všetkých stránkach, ale hlavne po tej najdôležitejšej a tou je
napomáhať ľuďom nachádzať boha a žiť s Bohom?







POSÚĎ SÁM SEBA, nakoľko je pre Teba skautská družina/oddiel miestom, voči ktorému máš
záväzok, kde si sa dobrovoľne zaviazal poslušnosťou a podriadenosťou vodcovi práve v mene tohto
spoločného diela a poslania?
AKO STE NA TOM teda celkovo s disciplínou a ochotou podriaďovať sa? Plniť v rámci organizmu
družiny/oddielu pridelené úlohy presne, kvalitne, zodpovedne a načas, aj keď sa nám nezdajú
zábavné a sú náročné?
AK SI NAŠIEL PROBLÉM a nedostatky v tejto oblasti – čo je ich príčinou a koreňom? Prečo to tak je?
Čo by sa dalo urobiť na nápravu?

Splnené dňa: ___________, podpis tútora: ________________________________

8. týždeň: Skaut je verný a oddaný.
Ak si minulý týždeň narazil na nedostatky… a ak si skúmal ich príčiny… tak si sa možno už dotkol témy a
obsahu tohto bodu skautského zákona.
ČOMU JE SKAUT VERNÝ A ODDANÝ?
V súhrne trom veciam:




HODNOTÁM Božieho života, ktoré si osvojuje a ktorý sa s pomocou skautingu učí žiť;
ĽUĎOM, ktorým sa ako skaut zaviazal slúžiť, stáť pri nich a byť im nápomocný, ako jednotlivcom i
ako spoločnosti.
POSLANIU, ktoré ako skaut (a pri birmovke aj ako kresťan) prijal;

Všetky tri veci úzko súvisia a tvoria jeden-jediný záväzok:






VERNOSŤ HODNOTÁM Božieho života znamená prijať za svoje aj tie jeho stránky ktoré vidíme u
Ježiša: služba „Kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude vaším sluhom. 28 Ako ani Syn človeka
neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a položiť svoj život ako výkupné za mnohých“ (Mt 20,27-28
SSV) i vernosť poslaniu: „Nezostúpil [som] z neba, aby som plnil svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma
poslal“ (Jn 6,38 SSV).
VERNOSŤ ĽUĎOM znamená v konečnom dôsledku prijať na seba istú mieru zodpovednosti za ich
osud a za ich šťastie a tým pádom prijať voči nim záväzok poslania. A súčasne, ak chceme, aby to
bola opravdivá a v plnosti osožná služba, tak to znamená konať všetko v rámci hodnôt a cieľa,
ktorým je zbožštenie človeka v Bohu.
VERNOSŤ POSLANIU, ktoré sme ako skauti prijali, potom znova znamená byť verným ľuďom a
urobiť všetko preto, aby sme nielen my žili a konali hodnoty Božieho života, ale aby ich prijali aj oni
samotní.

TRANSCENDENCIA
Takáto oddanosť niečomu, pre čo žijeme a čomu svojim životom slúžime ako zmyslu svojho života sa
nazýva transcendenciou.
Viktor Emil Frankl, zámy psychológ, zakladateľ logoterapeutickej školy, hovorí: „Človek nie je stavaný na to,
aby bol zameraný na seba. Prílišná sebarealizácia je slepá ulička. K šťastiu sa ide naokolo, cez druhých. …

Človek nie je stavaný na to, aby bol zameraný na seba. … Podstata ľudskej existencie spočíva v
sebatranscendencii. Byť človekom znamená už vždy byť zameraný a namierený na niečo alebo niekoho, byť
oddaný dielu, ktorému sa človek venuje, človeku, ktorého miluje, Bohu, ktorému slúži.“ Ďalšia psychologička,
Elisabeth Lukášková, pokračuje: „Šťastím ani tak nie je to, keď niekto povie: darí sa mi dobre, ako skôr to, keď
môže povedať: som tu kvôli niečomu, čo stojí za to.“ Alebo ako už dávno predtým skonštatoval francúzsky
spisovateľ Honoré de Balzac: „Najväčším šťastím človeka je, že môže žiť pre to, pre čo by bol ochotný
zomrieť.“

Ak takýto zmysel života chýba, objavuje sa „Existenciálna prázdnota, frustrácia, strata zmyslu života,
spôsobujú stratu chuti do života, vyčerpanosť, psychické trápenie, beznádejnosť a zúfalstvo.“ (Viktor Emil
Frankl). Výsledkom je nespokojný, nešťastný život.
A ZNOVU PRVÝ PRINCÍP A PRVÁ POVINNOSŤ…
Pri Prvom princípe povinnosti voči Bohu sme si na začiatku cesty Svitania povedali: „Toto je naša
jediná povinnosť, ktorú voči Bohu máme: urobiť všetko preto, aby sa Jeho plán s nami podaril.“
Ale úmerne tomu, ako sa na nás Boží zámer uskutočňuje a my sa Bohu pripodobňujeme, stávame sa Mu
stále viac podobní aj v tomto: v Jeho túžbe, aby sa tento zámer splnil nielen na nás, ale na všetkých
ľuďoch. A tak prijímame stále viac na seba povinnosť a zodpovednosť za to, čo II. vatikánsky koncil vyjadril
známymi slovami: „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“ (Lumen gentium
33). Alebo, slovami Zakladateľa: „Náš cieľ v skautskom hnutí je napomôcť najviac, ako len dokážeme tomu,
aby na zem prišlo Božie Kráľovstvo a to tak, že naočkujeme medzi mladých ľudí ducha a denné prežívanie
priateľstva a spolupráce.“
Skauting je teda v samej svojej podstate misijné hnutie, tiahnuce svetom s jasným cieľom premeniť celý
svet na obraz hodnôt, ktoré skauting vyznáva a tak vytvoriť nový svet. Stačí si prečítať slová Zakladateľa, v
ktorých toto poslanie a jeho naliehavosť priam vibruje: „Skautské bratstvo je v mnohých ohľadoch podobné
krížovej výprave. Skauti z celého sveta sú vyslancami dobrej vôle, prekračujú bariéry, ktoré postavila farba
pleti, vierovyznanie, triedne delenie. Je to veľké poslanie. ... Sľúbme si teda, že sa vynasnažíme založiť
priateľstvo medzi skautmi celého sveta, pomôžeme vo svete rozvíjať mier a šťastie a medzi ľuďmi dobrú
vôľu. Prístup je v tejto veci veľmi dôležitý. Keď budú naše skautské zákony a sľub platiť v praxi, nepripustia
medzi národmi žiadne vojny či konflikty.“ (Baden-Powell).
Skauti sú v tomto podobní akoby členom tajných spoločností:
Stretnú sa dvaja politici úplne odlišných národov a vlád... ukážu si svoje slobodomurárske prstene... zistia, že
patria k tomu istému hnutiu, či dokonca tej istej lóži... a zrazu sa zo zástupcov dvoch cudzích a možno
nepriateľských vlád stávajú kolegovia a druhovia, ktorí vo svornej spolupráci riešia, ako to spraviť, aby
nakoniec oba štáty naplnili vízie a želania ich lóže... Inými slovami, nad vernosťou všetkému ostatnému
vysoko vyčnieva a prevažuje ich vernosť lóži a jej zásadám, úsiliu a politike.

A teraz si nahraďte slovo „lóža“ slovom „skauting“. A zrazu máte pred sebou víziu ľudí, ktorí skautské
hodnoty a skautské bratstvo a skautské ciele nadradzujú všetkému ostatnému. Ak sa teda stretne
americký, ruský, iracký, pakistanský, čínsky a slovenský politik na konferencii – a zistia, že všetci sú skauti! –
tak sa radostne objímu, ľavice si podajú a potom, ako najlepší priatelia, skutoční bratia, si sadnú a dajú
hlavy dokopy, aby podumali, ako tú blízkovýchodnú krízu a svetovú situáciu vôbec vyriešiť tak, aby
nakoniec zvíťazili skautské hodnoty a ideály!

ZAČÍNA SA SKUTOČNÝ SKAUTING AŽ V DOSPELOSTI?
Pripomeňme si ešte raz slová Zakladateľa: „Sľúbme si teda, že sa vynasnažíme založiť priateľstvo medzi
skautmi celého sveta, pomôžeme vo svete rozvíjať mier a šťastie a medzi ľuďmi dobrú vôľu. Prístup je v tejto
veci veľmi dôležitý. Keď budú naše skautské zákony a sľub platiť v praxi, nepripustia medzi národmi žiadne
vojny či konflikty.“
Máš dojem, že toto je úloha, ktorú môžu uskutočniť 12, 15 roční chlapci a dievčatá počas tých pár rokov
skautovania, či roveringu v lone skautskej organizácie? Isto nie! Toto je úloha a poslanie pre dospelých ľudí!
To, čo dnes vnímame a označujeme pojmom skauting je tak v skutočnosti iba príprava na ten hlavný
skauting, ktorý sa začína až dospelosťou. Pre lepšie pochopenie, tentoraz si skauting prirovnáme nie k
reholi, ale ku škole, napríklad k vojenskej akadémii West Point.
Štúdium na tejto vojenskej akadémii je rozdelené do etáp, v ktorých sa kadet postupne stáva kadetom IV.
stupňa (hovorovo plebes), potom III. stupňa (yearlings, resp. yuks), II. stupňa (cows) a nakoniec I. stupňa
(firsties). Po jeho dosiahnutí a skončení štúdia sa však vojenská kariéra kadeta nekončí, ešte len začína.
Odchádza do armády ako dôstojník a začína sa jeho skutočná služba. Neštudoval predsa na vojenskej
akadémii preto, aby si po jej skončení otvoril niekde na vidieku obchod a dal sa na podnikanie a večer pri
pivku v hostinci hovoril: „Viete, disciplína a stratégia, ktoré ma na West Pointe naučili, mi teraz veľmi
pomohla v mojom podnikaní.“ Nie, pripravoval sa tam na službu vojaka a po jej skončení ako vojak slúži svoju
poslaniu.

Podobne Baden-Powell zjavne vnímal skauting ako školu, v ktorej sa pripravujú skautskí kadeti. Aj tu sú
etapy ktorými počas výcviku prechádzame, akurát to voláme vĺča, skaut, ranger a nakoniec rover, i
„hodnosti“, ktoré dosahujeme: Nováčik, Neznáma krajina, Stúpanie na vrchol, Orlí skaut,… A potom, keď
skauti prejdú celým výcvikovým programom tejto skautskej „akadémie“, tak až potom začína ich
skutočný skautský život, skautská služba a skautské poslanie a tým nie je nič iné, než zmeniť svet!
Neštudovali sme predsa na tejto „skautskej akadémii“ (len) preto, aby sme sa po skončení skautingu
zamerali na vlastné životy a vlastné kariéry a večer, v hostinci, pri poháriku kofoly hovorili: „Viete, skauting
ma mnohému naučil a v mnohom mi pomohol a aj vďaka nemu som teraz úspešný vo svojej profesii a slušne
zarábam…“ Iste, je jasné a normálne, že všetky tie úžasné veci, ktoré nám skauting dal, využijeme v
zamestnaní, či v podnikaní, v rodine a pod. Ale to podstatné je, aby sme ich využili v prvom rade na službu
Poslaniu, ku ktorému sme sa skautským sľubom nadosmrti zaviazali! Ba viac, samotná oná práca a biznis a
tak by mali byť súčasťou služby tomuto poslaniu, akoby len akousi „zámienkou“ a príležitosťou na to, aby
sme mohli byť prítomní na všetkých miestach celého sveta ako „vyslanci dobrej vôle na krížovej výprave“
(porov. Baden-Powell) za novým svetom, ktorý skauting buduje!
TVOJA ÚLOHA NA TENTO TÝŽDEŇ





Tento bod skautského zákona už nepridáva nič prekvapivo nové – len umocňuje to, čo sme už
objavili.
Nájdi si čas a pouvažuj o tom, ako si tieto tri rozmery vernosti a oddanosti – hodnotám, ľuďom,
poslaniu…:
o doteraz našiel prítomné vo svojej družine / oddiely
o doteraz prežíval Ty sám
Predstava skautskej organizácie, v ktorej sa ako mladý človek vo svojej družine školíš a formuješ nie
k tomu, aby si bol potom v živote o niečo úspešnejší a schopnejší človek, ako iný; ale kde si cvičený a
trénovaný k tomu, aby si po skončení tohto svojho výcviku bol „skautom naveky“ a spolu s
ostatnými takto vycvičenými skautmi z celého sveta pracoval na čo najväčšom priblížení sa sveta






ideálu Božieho Kráľovstva… – zmení to nejako Tvoje súčasné prežívanie skautingu? Akým
spôsobom?
Si pripravený a ochotný prijať s celou vernosťou a oddanosťou toto veľké poslanie kresťanov a
skautingu za svoje – so všetkými dôsledkami, ktoré to do tvojho života prinesie? A aké dôsledky to
vlastne do Tvojho života prinesie?
Pozhováraj sa o tom so svojim tútorom! Ako to prežíval a prežíva on?
Zhrň výsledky tohto svojho uvažovania do krátkej eseje. Odlož si ju a z času na čas si ju pripomeň!

Splnené dňa: ___________, podpis tútora: ________________________________

9. týždeň: Skaut je sporivý a hospodárny.
Na prvé počutie nám v tomto bode v duchu zaštrngajú peniažky. A o peniažkoch tento bod aj je – ale
zďaleka nielen o nich!
Sme obmedzení ľudia v obmedzenom svete. Nemáme nekonečné zdroje:




máme obmedzené množstvo peňazí, majetku, prostriedkov, ktorými disponujeme;
máme obmedzené množstvo času, denne len 24 hodín, ani o sekundu viac;
máme obmedzené množstvo síl a energie, keď ich vyčerpáme, sme unavení a musíme odpočívať.

A máme pred sebou veľké úlohy:





stať sa najlepšími možnými, lebo je to nádherné a dokonalosť nás baví;
vycvičiť sa na veľké poslanie vo svete, na ktorý nás skauting (a Cirkev) cvičia;
a potom toto poslanie aj uskutočňovať, čo najlepšie a najefektívnejšie;
a popri tom sa ešte postarať o seba a o svoju rodinu, ktorá časom príde,…

To je celkom dosť, že?
Nemôžeme si preto dovoliť plytvať ani časom, ani prostriedkami, ani silami. Nemôžeme a ani nechceme!
Ako povedal Benjamin Franklin: „Stratený čas už nikdy znovu nenájdeme“. Je stratený navždy. Podobne
vyplytvané sily, či premrhané prostriedky.
Erich Fromm o tajomstve úspechu hovorí toto: „Prvou podmienkou väčšieho, než priemerného úspechu v
akejkoľvek oblasti – vrátane umenia žiť – je chcieť jednu vec. Chcieť jednu vec predpokladá vedieť sa
rozhodnúť, vedieť si vytýčiť jeden cieľ. To znamená, že celá osoba je poháňaná jednou vecou, pre ktorú sa
rozhodla. Je jej tak oddaná, že všetka jej energia prúdi v smere zvoleného cieľa.“ Presne toto je podstata
sporivosti a hospodárnosti:



maximum môjho času, síl a prostriedkov smeruje k cieľu, o ktorý usilujem
a preto nimi nemrhám na žiadne zbytočnosti, aj keby mi pripadali v danej chvíli zábavné…

Viem čo chcem, viem prečo to chcem, idem za tým – a nenechám sa ničím z tejto cesty odkloniť, ani sa
ničím nenechám na tejto ceste spomaliť.
TVOJA ÚLOHA NA TENTO TÝŽDEŇ



Pokračuj v úlohách z predchádzajúcich týždňov!
Napíš si na papier tieto tri kategórie: ZDROJE (peniaze, majetok), ČAS a ENERGIA.









Do každej kategórie napíš jednu vec, ktorá ťa o dané veci najviac a zbytočne oberá, napríklad: o
zdroje ma zbytočne oberá spústa sladkostí a keksíkov, ktoré si denne kupujem do školy, o čas ma
oberá vysedávanie na fejsbúku a na čete, o energiu ma najviac zbytočne oberá ponocovanie s
kamarátmi, som po ňom nevyspatý a cez deň unavený.
Na jeden týždeň tieto veci úplne vyhoď, alebo, ak sa to nedá úplne, obmedz ich na nevyhnutné
minimum.
Ujasni si, na čo takto ušetrené zdroje vynaložíš tak, aby podporovali Tvoju cestu, na ktorej smeruješ
za dokonalosťou, službou a poslaním, ktoré ako kresťan a skaut máš a ktoré si si vybral, pretože sa Ti
páčia.
Po skončení týždňa zhodnoť, akú skúsenosť Ti tento experiment priniesol.
Prekonzultuj výsledky so svojim tútorom a na základe toho pouvažuj, ako budeš v tomto umení
pokračovať v budúcnosti.

Splnené dňa: ___________, podpis tútora: ________________________________

10. týždeň: Skaut je čistý v myšlienkach, slovách a skutkoch.
Táto posledná úloha už naplno spája skauting s Cirkvou. Nie je už totiž o nejakom konaní. Nie je to nič, čo
si môžeme nejako nacvičiť. Musíme na tom a máme na tom spolupracovať s Bohom – ale na výsledok už
sami nestačíme. Je to totiž opravdivá vnútorná čistota a nepoškvrnenosť, absencia zla už na samej úrovni
myšlienok, túžob a hnutí srdca. To, čomu hovoríme v kresťanstve svätosť.
Skaut je povinný byť svätým, pretože tak mu to nariaďuje skautský Zákon a on sa k tomu v Sľube
slávnostne zaviazal.
Aby tento cieľ mohol dosiahnuť, musí využívať primerané prostriedky – a tie dáva iba Boh.
Všetky sú sústredené v jednom: v Cirkvi. Keď Ježiš Kristus v máji roku 33 po Kr. opúšťal náš svet,
nezanechal po sebe ani knihu, ani nejaké vybudované centrum, ani nič podobné. Zanechal po sebe Cirkev,
do ktorej vložil úplne všetko: samého a celého Seba, keď sa s ňou stotožnil a ona sa tak stala Jeho Telom,
Jeho Nevestou, plná Jeho Ducha sa stala Ním samotným, prítomným vo svete.
Keď Ježiš hovorí: „Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník… 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. Ak
niekto neostane vo mne, vyhodia ho von ako ratolesť a uschne. Potom ich pozbierajú, hodia ich do ohňa a
zhoria. Ak ostanete vo mne a moje slová ostanú vo vás, proste, o čo chcete, a splní sa vám to“ (Jn 15,1-7
SSV), môžeme ich úplne legitímne prerozprávať nasledovne: „Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník…
Ostaňte v Cirkvi, ktorá je mojim Telom a Cirkev vo vás. Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak
neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete v Cirkvi. Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva v Cirkvi a Cirkev
v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť. Ak niekto neostane v Cirkvi, vyhodia ho von
ako ratolesť a uschne. Potom ich pozbierajú, hodia ich do ohňa a zhoria. Ak ostanete v Cirkvi a moje slová
ostanú vo vás, proste, o čo chcete, a splní sa vám to.“

Katechizmus Katolíckej cirkvi tento fakt zhrňuje slovami: „„Svet bol stvorený kvôli Cirkvi,“ (Hermasov
pastier, 2. st. po Kr.) hovorili kresťania prvých čias. Boh stvoril svet kvôli účasti na svojom božskom živote.
Táto účasť či spoločenstvo sa uskutočňuje „zhromažďovaním“ ľudí v Kristovi a toto „zhromažďovanie“ je
Cirkev. Cirkev je cieľom všetkých vecí. (porov. sv. Epifánius zo Salaminy, 4. st. po Kr,) Aj bolestné udalosti,

ako pád anjelov a hriech človeka, dopustil Boh iba ako príležitosť a prostriedok, aby rozvinul celú silu svojho
ramena a plnú mieru lásky, ktorú chcel dať svetu: „Ako totiž jeho [Božia] vôľa je dielom a toto [dielo] sa volá
svet, tak aj jeho zámer je spása ľudí a tento [zámer] bol nazvaný Cirkev.“ (sv. Klement Alexandrijský, 2. st.
po Kr.)“ (KKC 760)
Mimo Boha, mimo kresťanstva, mimo Cirkvi je skauting tak, ako ho zamýšľal Zakladateľ, nemysliteľný.
Preto tento posledný bod Zákona – a posledný bod tejto odborky na jej zelenej úrovni – v sebe obsahuje
úzke a veľmi živé napojenie skautov na Zdroj Života, ktorým je Boh, konajúci v tele svojej Cirkvi.




Skauting tak – podobne ako rehole, sekulárne inštitúty, hnutia, komunity,… – ponúka určitú
jedinečnú spiritualitu, s pomocou ktorej môžeme lepšie a dokonalejšie uskutočňovať a žiť Boží život
v Cirkvi.
A súčasne Cirkev a pevné včlenenie sa do nej umožňuje, aby skauting bol v plnom zmysle slova tým,
čím je: cestou k Bohu, k nášmu zbožšteniu sa v Bohu a k príchodu Božieho Kráľovstva do tohto
sveta.

TVOJA ÚLOHA NA TENTO TÝŽDEŇ







Pokračuj v úlohách z predchádzajúcich týždňov!
Preskúmaj, aké je súčasné prepojenie Tvojej družiny/oddielu s Cirkvou – najskôr v podobe farnosti.
Preskúmaj, aký je naopak prístup farnosti k Tvojmu skautskému oddielu/zboru.
Zhodnoť, ako Ty sám využívaš nástroje Cirkvi – Božie slovo, modlitba, liturgia a sviatosti,
spoločenstvo, katechéza, služba,… – na to, aby si sa stal lepším a dokonalejším skautom.
A, naopak, ako Ti skauting pomáha byť lepším a dokonalejším synom (dcérou) Cirkvi.
Navrhni najmenej jednu praktickú vec, ktorú môžeš vykonať a začať s tým už tento týždeň, aby si zo
svojej strany toto spojenie skauting (a teda aj ja) a Cirkev (a jej nástroje a prostriedky) prehĺbil.

Splnené dňa: ___________, podpis tútora: ________________________________

Splnením tejto poslednej časti si získal ZELENÝ STUPEŇ odborky SKAUTSKÝ ZÁKON.

ČERVENÝ STUPEŇ

Ak budeš poctivo pokračovať v ĽALIOVOM ŽIVOTE, ako sme si ho tu zostavli, ešte ďalších šesť mesiacov,
získaš jej ČERVENÝ STUPEŇ.

Splnené dňa: ___________, podpis tútora: ________________________________

PRÍLOHY

Ľaliový život
v týždni od _____ do ____________ po 1. týždni odborky Skautský zákon

pondelok

utorok

streda

štvrtok

piatok

sobota

nedeľa

výmena zlozvyku za
čnosť*
* v budúcnosti, keď tento prvý zlozvyk už úplne nahradíš čnosťou, čiže opačným dobrým návykom, vyber si ďalší
podobný zlozvyk a nahraď aj ten. Takto pokračuj dovtedy, kým už nebudeš mať vôbec žiadne nedostatky, ani zlé
návyky… čo zase až tak skoro asi nebude… 

Ľaliový život
v týždni od _____ do ____________ po 2. týždni odborky Skautský zákon

pondelok

utorok

streda

štvrtok

piatok

sobota

nedeľa

výmena zlozvyku za
čnosť
Prežil som svoj deň v
hlbokej vnútornej
radosti

Ľaliový život
v týždni od _____ do ____________ po 3. týždni odborky Skautský zákon

pondelok
výmena zlozvyku za
čnosť
Prežil som svoj deň v
hlbokej vnútornej
radosti
Navonok som
vystupoval ako
dôstojný veľvyslanec
a reprezentant Boha

utorok

streda

štvrtok

piatok

sobota

nedeľa

Ľaliový život
v týždni od _____ do ____________ po 4. týždni odborky Skautský zákon

pondelok

utorok

streda

štvrtok

piatok

sobota

nedeľa

výmena zlozvyku za
čnosť
Prežil som svoj deň v
hlbokej vnútornej
radosti
Navonok som
vystupoval ako
dôstojný veľvyslanec
a reprezentant Boha
Objavil som v jednej
všednej veci jej krásu
Mám oči otvorené
pre krásu okolo mňa a
srdce pre žasnutie a
vďačnosť.

Ľaliový život
v týždni od _____ do ____________ po 5. týždni odborky Skautský zákon

pondelok
výmena zlozvyku za
čnosť
Prežil som svoj deň v
hlbokej vnútornej
radosti
Navonok som
vystupoval 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.

utorok

streda

štvrtok

piatok

sobota

nedeľa

Ľaliový život
v týždni od _____ do ____________ po 6. týždni odborky Skautský zákon

pondelok
výmena zlozvyku za
čnosť
Prežil som svoj deň v
hlbokej vnútornej
radosti
Navonok som
vystupoval 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.
Moja služba týmto 10
ľuďom zodpovedala u
každého jeho
kategórii

utorok

streda

štvrtok

piatok

sobota

nedeľa

Ľaliový život
v týždni od _____ do ____________ po 7. týždni odborky Skautský zákon

pondelok
výmena zlozvyku za
čnosť
Prežil som svoj deň v
hlbokej vnútornej
radosti
Navonok som
vystupoval 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.

utorok

streda

štvrtok

piatok

sobota

nedeľa

Ľaliový život
v týždni od _____ do ____________ po 9. týždni odborky Skautský zákon

pondelok
výmena zlozvyku za
čnosť
Prežil som svoj deň v
hlbokej vnútornej
radosti
Navonok som
vystupoval 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

utorok

streda

štvrtok

piatok

sobota

nedeľa

