SVITANIE

Slovenského skautingu

1. časť
programového modulu
pre duchovný rozvoj

0 Pár tipov, než začneš…

• Ak sa dá, nevyberaj sa na túto púť sám. Je zábavnejšie a ľahšie, ak môžete
na tejto ceste putovať spolu viacerí a navzájom sa obohacovať, pomáhať si a
podporovať sa. Ale ak sa nedá inak, dá sa táto púť prejsť aj osamote.
• Výber si sprievodcu. Budeme ho nazývať tútorom. Mal by to byť niekto, kto
už touto cestou prešiel pred tebou, alebo niekto, kto má dostatok skúseností s
cestou duchovného rastu a je na svojej duchovnej púti pred tebou. Je skvelé, ak
je to niekto z nášho skautského bratstva, možno tvoj radca, alebo vodca, alebo
duchovný asistent, alebo podobne. Ale ak nikoho takého v skautskom kolektíve
nenájdeš, je lepšie mať niekoho aj z prostredia mimo skautingu, než nikoho.
• V niektorých otázkach budeš pozvaný spolupracovať aj s Tvojimi
rodičmi. Ak je to možné, využi túto možnosť. Ak to možné nebude – možno
preto, že z Tvojej rodiny si prvý, kto sa na túto cestu vydáva, alebo pre iné
vážne dôvody – nedaj sa tým odradiť! Úlohy, ktoré sa dotýkajú rodičov v takom
prípade alebo nahraď niečím podobným (napríklad spoluprácou s niekým iným
vhodným z Tvojej rodiny, z Tvojho skautského oddielu, alebo z Tvojej
farnosti), alebo ich v najhoršom vynechaj.
• „Tvoja úloha“ – v takto označených rámikoch nájdeš praktické úlohy, ktoré
musíš splniť skôr, než sa pustíš do čítania ďalších častí tejto príručky.
• „Stopka“ – takto označené rámiky sú tu na to, aby si sa zastavil, zvážil to, čo
si už objavil – a potom sa rozhodol, či budeš na tejto ceste pokračovať, či ju na
chvíľu prerušíš, alebo úplne opustíš. Keď na podobné miesto narazíš, dopraj si
čas a dôkladne zváž svoj ďalší krok!
• Moduly – súčasťou Svitania je aj niekoľko zvláštnych, odborkám podobných
modulov. Ak chceš túto etapu Cesty Svetla dokončiť celú, bude na tebe, aby si
ich všetky so cťou splnil.

1

Princíp prvého princípu

Ak si zarobíš alebo dostaneš nejaké peniaze, môžeš s nimi urobiť tri veci: uložiť
si ich, utratiť ich na niečo, alebo ich do niečoho investovať v nádeji na neskorší
zisk.
Život, ktorý žiješ, je peniazom veľmi podobný. Je to kapitál, ktorý si dostal pri
narodení. Na rozdiel od peňazí si ho ale nemôžeš uložiť, každý deň, hodinu za
hodinou, minútu za minútou, či chceš alebo nie, či bdieš alebo spíš, z Teba
pomaly vyprcháva a jedného dňa sa minie úplne. Dovtedy s ním môžeš urobiť
dve veci: utratiť ho, alebo investovať. Na túto otázku každému z nás odpovedá
náboženstvo (svetonázor, viera, voláme to rôzne). Ako si aj sám zistil,
odpovede a rady rôznych vier sa rôznia:
• niektoré viery, napríklad materialistická, ateistická, konzumná,… radia
utratiť: využiť svoj pozemský život na to, aby sme si počas neho užili čo najviac
zábavy, „žili naplno“ a „užívali si života“, pretože raz zomrieme a to je koniec;
• iné viery zase radia investovať, pretože podľa nich je náš pozemský život iba
malou epizódou celého nášho života, ktorý smrťou ani náhodou nekončí – a
tento náš hmotný svet je len malým ostrovčekom omnoho úžasnejšej a
zázračnejšej reality, ktorá ho obklopuje. Pozemský život je potom podobný
škole, v ktorej sa na ten skutočný život pripravujeme – a niečo z neho si
užívame už tu, teraz, v tomto živote, asi ako keď úspešný študent gymnázia je už
počas štúdia pozvaný na stáž niekam do NASA, alebo do CERN-u, aby tam
ochutnal kúsok z toho, čím po úspešnom skončení štúdia môže byť. Takto svet a
náš život chápe kresťanstvo.
Skauting nás vyzýva, aby sme každý jeden našli odpoveď na túto otázku. Jeho
prvým princípom je plniť si povinnosť voči Bohu, ktorú skautská organizácia
vysvetľuje ako „vernosť duchovným princípom, vernosť náboženstvu, ktoré ich
vyjadruje a prijímanie povinností, ktoré z toho vyplývajú.“
Lenže – ktoré náboženstvo je to pravé? Lebo protichodnosť ich rád dáva tušiť,
že nie všetky zodpovedajú objektívnej realite, navzájom sa totiž v mnohom
vylučujú. Pritom odpoveď na túto otázku je nesmierne dôležitá, vlastne tá
najdôležitejšia v celom Tvojom živote:
• ak budeš počúvať rady kresťanstva a svoj život investuješ – ale pravdu má
materialistická viera, potom si práve premrhal svoj pozemský život a to úplne
zbytočne;
• a zase ak svoj život utratíš – a kresťanstvo má pravdu, potom si práve
premrhal svoj skutočný a večný život a to je ešte väčšia pohroma a tragédia!

Existuje rozšírený názor, že na túto
najdôležitejšiu otázku nejestvuje
žiadna skutočná odpoveď. Človek si
môže len vybrať, ktorej možnosti
bude veriť. Nikdy si nebude môcť
nijako overiť, či je jeho viera
pravdivá (ak, tak až po smrti, čo už je
ale asi neskoro).
Ak je to tak, potom je to veľmi zlá
správa. Znamená to, že celý náš osud
a celý náš život musíme postaviť len
na nejakej neoverenej viere. To je
akoby sme celý svoj život stavili na
tip v rulete. Obrovské riziko.

Druhá možnosť je, že existuje
spôsob, ako sa aj v tejto oblasti
dopracovať k spoľahlivému záveru,
ktorý je vecný, rozumný a na ktorom
môžeme zodpovedne postaviť svoj
život. Ak by to bolo tak, bola by to
veľmi dobrá správa, vlastne tá
najlepšia v našom živote. Dávala by
nám totiž možnosť zariadiť sa
rozumne.

Ako to teda v
skutočnosti je?

Tvoja úloha
UVAŽUJ: môžeme sa pri hľadaní odpovede
na najdôležitejšiu otázku nášho života
oprieť o nejaké hmatateľné fakty? Ak hej –
o aké by sa jednalo?
HĽADAJ: meno Blaise Pascal je Ti isto
známe z fyziky. Pascal ale nebol iba
prírodovedec, ale aj filozof. Jedna z vecí,
ktoré nám zanechal, je tzv. Pascalova
stávka. Dodnes sa o nej hojne diskutuje, čo
je znakom toho, že niečo do seba má. Zisti,
o čo v nej ide. Uvažuj nad ňou. Ak sa dá,
nájdi si k nej komentáre iných ľudí,
najlepšie odborníkov-filozofov. Daj si ju do
súvisu s hľadaním odpovede na
najdôležitejšiu otázku nášho života. V čom
je jej sila? V čom sú jej slabiny? Aká je jej
užitočnosť pre náš život? Ako by si sa k nej
postavil Ty sám?
KONZULTUJ výsledky svojho bádania so
svojim tútorom!

Splnené dňa:
viac na

Podpis Tvojho tútora:

2 Topiaci sa aj slamky chytá,
… čoho sa môžeme pri odpovedi na najdôležitejšiu otázku nášho života chytiť
my? V skutočnosti je toho omnoho viac, než len nejaká slamka!

LOGIKA

OBJEKTÍVNE KONANIE BOHA

Je omnoho logickejšie a
pravdepodobnejšie predpokladať, že
svet má inteligentnú príčinu – ktorú
nazývame osobou Boha, pretože
inteligencia je na základe všetkých
poznatkov, ktoré máme, vlastnosťou
osoby. Nikdy sme sa ešte nestretli s
nejakou rozumnou silou, energiou, či
mysliacim prírodným zákonom.

Nazývame ich „zázraky“ a rozoznávame
zázraky v slabom zmysle slova – veci,
ktoré síce nie sú úplne v rozpore s
prírodnými zákonmi, na druhej strane
sú ale krajne nepravdepodobné, resp.
jedinečne spojené s Božím konaním a
mimo neho sa nevyskytujúce; a zázraky
v silnom zmysle slova – veci a udalosti,
ktoré výslovne odporujú poznaným
prírodným zákonom a sú teda podľa
všetkých poznatkov o zákonitostiach
fungovania Vesmíru doslova
„nemožné“.

SKÚSENOSŤ
DUCHOVNÉHO SVETA
Do tejto kategórie patrí napríklad veľmi
zaujímavý, aj keď trochu desivý
fenomén posadnutosti diablom. Aj
dnes sme svedkami toho, ako ľudia,
často mesiace či roky neúspešne liečení
na príznaky, ktoré nemajú žiadne
zjavné organické príčiny, sú uzdravení a
oslobodení po jednej, či niekoľkých
modlitbách exorcistu v mene Ježiša
Krista.

…a ďalšie
zaujímavé
fakty,
svedčiace
priamo či
nepriamo o
realite Boha
a to dokonca
tak, ako Ho
chápe a
vníma
kresťanstvo.

OSOBNÁ SKÚSENOSŤ BOHA
Aj keď je vždy vnútorná a subjektívna,
je objektívnym faktom, že rôzni ľudia,
nezávisle na sebe, bez ohľadu na rasu,
vek, pohlavie, vzdelanie, dobu, v ktorej
žijú, kultúru z ktorej pochádzajú,
prežívajú porovnateľnú osobnú
skúsenosť s Bohom Ježišom Kristom, s
Jeho konaním v ich živote a s ich
vlastným spolužitím s Ním.

„Existencia Boha nie je vecou [čírej]
viery, ako tomuto termínu rozumieme
dnes. Poznanie existencie Boha je
v kompetencii ľudskej inteligencie,
ľudského rozumu, racionálnej
analýzy založenej na univerzálnej
skúsenosti. Táto existencia
je predmetom poznania
a to poznania istého.“
(Claude Tresmontant, filozof)

Podivuhodné kresťanstvo
„Kresťanstvo je jediným náboženským posolstvom, ktoré nespočíva na múdrosloví, na nejakej
idei, ale je jediným historicky podloženým náboženstvom ľudstva vôbec“ (Peter Seewald,
novinár). Je totiž jediným známym prípadom toho, kedy sa skutočný Boh skutočne,
hmatateľne a overiteľne prejavil (a prejavuje) nie v nejakom bájnom čase a na nejakom
mýtickom mieste, ale v konkrétnom reálnom a historickom čase a priestore:
25. decembra roku 1 (ako tvrdia najnovšie výskumy a výpočty) sa v rímskej provincii Júdea
narodilo dieťa. Nazvali ho menom Ješua, v slovenčine bežne prekladané ako Jozue, ale v tomto
jednom prípade ho prekladáme ako Ježiš.
V roku 30. po Kr. mladý Ježiš navštívil známeho proroka Jána Krstiteľa a nechal sa u neho
pokrstiť. Potom zhruba tri roky vyučoval, zhromažďoval okolo seba žiakov, ale hlavne vyvolal
obrovskú búrku diskusie, pretože otvorene vyhlasoval, že je z Neba, že Boh je jeho Otcom v
tom najužšom zmysle slova a on sám je predpovedaným Mesiášom, čiže Kristom, čiže
Pomazaným od Boha, ba viac, že je rovno Synom Boha, rovným Bohu a má od Boha moc
vládnuť, súdiť, odpúšťať hriechy i kriesiť z mŕtvych a dávať Večný Život všetkým, ktorí v neho
uveria. Potvrdzoval to zázrakmi, ktoré boli jasné a nepopierateľné.
Tí, ktorým sa to nepáčilo, ho však podozrievali, že ich koná mocou Diabla a že svojou náukou
zvádza ľudí preč od Boha a do záhuby. Nakoniec, keď si nevedeli rady, zinscenovali jeho
zatknutie, obvinenie a vymohli si na rímskom prokurátorovi Pontiovi Pilátovi jeho popravu
tradičným spôsobom rímskych popráv, ukrižovaním. To sa stalo v piatok 3. apríla roku 33 po
Kr. Večer toho istého dňa bol Ježiš mŕtvy a jeho telo uložili nabalzamované do hrobu a privalili
ťažkým kameňom, ako bolo v Júdei zvykom. Ježišovi odporcovia pre istotou ešte hrob
zapečatili a pridali aj hliadku rímskej vojenskej stráže.
Napriek tomu v nedeľu 5. apríla roku 33 po Kr. na úsvite Ježiš vyšiel z hrobu vzkriesený, ba viac,
premenený, oslávený, plný Božského svetla. Ešte štyridsať dní žil so svojimi žiakmi, vyučoval ich
a dával im pokyny, čo a ako majú urobiť, keď odíde. Nakoniec vo štvrtok 14. mája roku 33. po
Kr. opustil svet a vrátil sa k svojmu Otcovi do Neba. O desať dní neskôr, v nedeľu 24. mája, jeho
nasledovníci zažili naplnenie tým istým Duchom Svätým, ktorý prenikal Krista a začali v jeho
mene ohlasovať všetkým národom jeho posolstvo, Evanjelium. Zhruba dva roky po tejto
udalosti sa s týmto istým vzkrieseným a osláveným Kristom stretol jeho zaprisahaný nepriateľ,
Šavol z Tarzu, žiak renomovaného rabína Gamaliela – mimochodom, práve počas svojej cesty
do Damašku, kde mienil násilne potlačiť vzmáhajúce sa kresťanstvo. Šavlom táto skúsenosť
otriasla, úplne ho premenila a on sa stal najhorlivejším ohlasovateľom Boha Ježiša Krista, nám
dobre známym apoštolom Pavlom.
Odvtedy uplynulo 2 000 rokov. Milióny a milióny ľudí, bez ohľadu na dobu v ktorej žili, bez
ohľadu na svoj pôvod, pohlavie, vzdelanie, kultúru, povahu, či čokoľvek iné, zažili nezávisle na
sebe rovnakú a porovnateľnú skúsenosť stretnutia s Kristom a života s Kristom a deje sa tak
stále, až dodnes. Tento Kristus stále koná zázraky a mocné činy, objektívne, viditeľné a
hmatateľné, aj dnes. Mnohé z nich sú preto vedecky dôkladne preskúmané, zdokumentované
a potvrdené. Všetko toto sú fakty. Naozajstné fakty, nie nejaké názory, domnienky, či dokonca
viery a mýty. Historicky, skúsenostne, objektívne a hmatateľne úplne a dostatočne podložené
a overené fakty. Neexistuje žiaden rozumný, faktický, logický ani vedecký dôvod ich akokoľvek
spochybniť. Sú isteže ľudia, ktorí ich v mene svojej viery odmietajú – napríklad ateisti,
agnostici a pod. – ale odmietnuť objektívne fakty len preto, že sa mi nepáčia alebo
nevyhovujú mojej viere, nie je veľmi rozumný krok a spravidla vedie skôr či neskôr k pohrome.

Tvoja úloha
POROVNAJ: svoje závery s tým, čo si zistil z tejto kapitoly. Nakoľko sa zhoduje s tým, čo si Ty
sám už objavil?
ZHODNOŤ: Sú argumenty v tejto kapitole dostačujúce? Ak treba, pátraj po ďalších zdrojoch a
informáciách na tieto, či iné potrebné témy!
MÁŠ dokonca aj svoju vlastnú skúsenosť – zažil si dotyk Boha? Žiješ s Ním? zažil si
mimoriadnejší, či dokonca rovno zázračný prejav Božieho konania?
KONZULTUJ výsledky svojho bádania so svojim tútorom!

-ka!
Sú podľa teba argumenty v
prospech existencie Boha
dostatočné? Sú dostatočné v
prospech existencie Boha
Ježiša Krista tak, ako Ho
vyznáva kresťanstvo? Môžeš
na ich základe v tejto otázke
nadobudnúť opravdivú istotu?

„Svätá matka Cirkev vyznáva a učí, že
Boha, ktorý je počiatkom a cieľom
všetkého, možno s istotou poznať zo
stvorených vecí prirodzeným svetlom
ľudského rozumu.“ Bez tejto schopnosti by
človek nemohol prijať Božie zjavenie.
(Katechizmus Katolíckej cirkvi 36)

AK ÁNO, pokračuj ďalej!
AK NIE, potom túto svoju
cestu preruš – prinajmenšom
dovtedy, kým niekedy v tejto
oblasti potrebnú istotu
nenadobudneš!
Cesta, na ktorú Ťa kresťanstvo
(a teda aj skauting) pozýva, je
veľmi radikálna a bude
zahrňovať celý tvoj život. Je
pochopiteľné, že nikto od
Teba nemôže žiadať, aby si
celý svoj život podriadil
niečomu, o čom nemáš
dostatočnú istotu!

Splnené dňa:
viac na

Podpis Tvojho tútora:

3 Boh nehrá schovávačku
Sú veci, ktoré o Ňom dokážeme zistiť čisto logicky: že je stvoriteľ, že je
inteligentný, že je teda osobou, že je najskôr večný, prinajmenšom starší ako
Vesmír, že nejakým spôsobom nepatrí do Vesmíru (ktorý je Jeho dielom) a teda
musí existovať nejako mimo Vesmíru a podobne. Sú ale veci, ktoré nám Boh
alebo dá o sebe vedieť, alebo sa ich o Ňom sami nikdy nedozvieme.
Je to podobné, ako napríklad s mamou Tvojho kamaráta:
Rozumom vieš dospieť k záveru, že Tvoj kamarát má mamu
(odkiaľ by sa tu inak vzal, že?), ktorá asi dobre zarába
(kamarát chodí dobre oblečený a má drahý mobil a
notebook), je starostlivá (vždy je v čistých šatách a
upravený) a tak ďalej. Ale to, akú farbu očí a vlasov má,
koľko váži, ako vyzerá a aká je vysoká, aké knihy rada číta a
aké filmy nedávno videla – to už logickou dedukciou nijako
nezistíš. Zistiť to môžeš len tak, že sa s ňou zoznámiš a ona
sama ti to prezradí, alebo ukáže.
Boh nám dal o sebe vedieť. Súhrn týchto informácií, ktoré nám Boh o sebe dal
vedieť, nazývame technickým pojmom Božie zjavenie. Nie je to teda označenie
nejakej udalosti, pri ktorej sa Boh niekomu zjavil, ale je to súhrnné označenie
všetkých informácií a poznatkov, ktoré Boh sám o sebe odhalil nám ľuďom a
ktoré sme sa od Neho o Ňom dozvedeli. Jadrom tohto Božieho zjavenia sú
práve knihy Písma Svätého, čiže Biblie.

ZVLÁŠTNY
BOH
Všemohúci?
Neviditeľný?
Všadeprítomný?
Vševediaci?

ALE PREČO?
A AKO?

Boh je zvláštna bytosť. Keď už nič iné, je
napríklad neviditeľný. Prečo? Hrá s nami
schovávačku? Alebo je príčina niekde inde?
Písmo Sväté nám našepkáva zaujímavý pohľad.
Najprv hovorí o tom, ako existuje svet: „Zem
povstala Božím slovom… [Boh] Udržuje všetko
svojím mocným slovom“ (2Pt 3,5; Hebr 1,3 SSV).
A potom hovorí, kde tento svet existuje: „[Boh]
od nikoho z nás nie je ďaleko. Lebo v ňom žijeme,
hýbeme sa a sme“ (Sk 17,27-28 SSV). Ak si dáme
oboje dohromady, vyjde nám zaujímavá
predstava: svet, Vesmír, ktorý existuje ako
myšlienka v Božej mysli. Boh si nás predstavil – a
tým nás stvoril. Boh na nás myslí – a my
existujeme. Keby na nás Boh zabudol – prestali
by sme existovať. Zanikli by sme.

Žijeme v MATRIXE?
V dnešnej dobe si Boha a náš svet môžeme prirovnať k niečomu dôverne
známemu: k počítačovej hre. Keď hráš počítačovú hru, je tam skutočný svet: sú
tam hory, rieky, mestá, ľudia, tento svet počítačovej hry má svoje zákony, ktoré
riadia jeho beh a fungovanie. Ale je to svet virtuálny. V porovnaní s nami je
neskutočný. Neexistuje reálne, existuje len v pamäti a v procesore počítača.
Takto nejako si môžeme predstaviť nás vo vzťahu k Bohu. Boh je duch. Možno
aj Ty si pri tom pomyslíš, že to znamená, že Boh nemá telo. Nie je hmotný. Akoby
Mu chýbalo niečo, čo my na rozdiel od Neho máme. V skutočnosti pojmy „telo“
a „duch“ v starovekom hebrejskom myslení, ktoré preniká aj Písmo Sväté,
značia presný opak: Boh je duch, čiže ten skutočný, reálny, opravdivý, Ten, ktorý
Je. To je aj význam Jeho Mena JHWH: Ten, ktorý Je. A my, ľudia, Zem, Vesmír,
sme len telo, len niečo ako svet počítačovej hry v počítači. Počítač je skutočný,
je to hardvér, zatiaľ čo svet hry je len virtuálny, je to len softvér. Vo vzťahu k
Bohu Boh je duch, „hardvér“, ten skutočný – a my sme len telo, len „softvéri“
bežiaci v Jeho Mysli. Boh teda nie je ani niekde vo Vesmíre, ako si to myslel
Jurij Alexejevič Gagarin, keď vyletel niečo cez tristo kilometrov nad povrch
našej planéty a povedal: „Bol som vo vesmíre, ale Boha som tam nevidel“; ani
niekde mimo Vesmíru, kdesi vedľa neho či nad ním, odkiaľ sa naň pozerá
podobne ako nejaký výskumník na petriho misku so svojim pokusom; ale je to
Vesmír, ktorý existuje v Bohu.
To má svoje veľmi zaujímavé dôsledky!

Tvoja úloha
PREDSTAV SI tento model: Boh ako „počítač“ (ktorý je súčasne
programátorom i hráčom, takže také 3v1) a náš svet ako „hra“,
virtuálny svet, ktorý na ňom (v Ňom) „beží“. Aké praktické
dôsledky na náš vzťah s Bohom by to mohlo mať?
Aké vlastnosti by v tomto prípade mal svet vo vzťahu k Bohu – a
Boh vo vzťahu k svetu.
VEDEL BY SI na základe tohto modelu vysvetliť a zdôvodniť
vlastnosti, ktoré si s osobou Boha bežne spájame, ako že je
neviditeľný, všemohúci, všadeprítomný, či vševediaci (všetko vie)?
ZAPÍŠ si svoje teórie, aby si ich potom mohol porovnať so
zvyškom tejto kapitoly!

Splnené dňa:
viac na

Podpis Tvojho tútora:

ˇ
4 Prečo Boha nie je vidiet…
„Počítačový model Boha“ nám pomôže porozumieť niektorým zvláštnym
vlastnostiam, ktoré Boh vzhľadom na nás a na náš svet má:
NEVIDITEĽNÝ BOH…
Postavička z počítačovej hry nemôže nijako
vyskočiť von z počítača, aby sa naň mohla
pozrieť a uvidieť ho. Hoci v počítači „žije“, je
pre ňu navždy neviditeľný.
Rovnako ani my nemôžeme nijako „vyjsť
von“ z Boha, aby sme Ho nejako uvideli.
Žijeme v Ňom a preto je pre nás neviditeľný.

„BOŽIA POSTAVIČKA“
Aj keď je hráč pre postavičky v počítačovej
hre neviditeľný, predsa sa môže hry
zúčastniť prostredníctvom postavičky, ktorá
ho v hre reprezentuje a ktorú ovláda.
Aj Boh z času na čas viditeľne zjavuje seba –
ale to, čo vidíme, nikdy nie je Boh sám, ale
len forma „postavičky“, ktorou sa Boh pre
nás symbolicky zviditeľnil.

VŠEVEDIACI (všetko vediaci) BOH
V počítačovej hre nejestvuje nič, čo by
nebolo v pamäti v procesore počítača, na
ktorom beží.
Podobne vo svete neexistuje nič, čo by
nebolo v Božej mysli a na čo by Boh
nepamätal – keby na niečo zabudol a prestal
na to myslieť, prestalo by to existovať,
zaniklo by to.

VŠEMOHÚCI (všetko môžuci) BOH
Počítač nie je vytvára zákonitosti sveta
počítačovej hry. Preto nimi nie je viazaný,
môže ich ľubovoľne meniť, alebo porušovať
(hráči tomu vravia cheating).
Podobne Boh: vytvára prírodné zákony
nášho sveta, sám ale nimi nie je nijako
viazaný. Božiemu „cheatovaniu“ hovoríme
„zázrak“.

VŠADEPRÍTOMNÝ BOH
Počítač je prítomný úplne vo všetkom, čo vo
svete počítačovej hry jestvuje – a ak by v
niečom nebol prítomný, nemohlo by to
jestvovať.
Podobne je Boh prítomný úplne vo všetkom,
čo jestvuje a všetko preniká. Nič nemôže
jestvovať inak, iba v Bohu.

SKUTOČNÝ BOH – VIRTUÁLNY SVET
Počítač je „hardware“ a patrí do skutočného
hmotného sveta, zatiaľ čo hra, ktorá v ňom
beží, je „virtuálna“, reálne nejestvujúca.
Podobne Boh: je DUCH, „Ten, ktorý Je“ –
jediný plne reálny a skutočne jestvujúci. A je
to svet a človek, ktorý je „len telo“ a v
porovnaní s Bohom virtuálny…

Dobrá správa je, že napriek tejto zvláštnosti a úplnej odlišnosti Boha,
jestvujúceho v úplne inej rovine bytia ako my,
môžeme Boha stretnúť, zakúsiť Ho, vytvoriť s Ním vzťah a žiť s Ním –
a to úplne a skutočne!

Srdce ako miesto
stretnutia

SRDCE
V reči Starého Zákona,
hebrejčine, sa mu vraví
léb. Neoznačuje sídlo
citov (ako dnes u nás).
Označuje vnútorného
človeka, naše „vnútorné
ja“, ťažisko, stred,
centrum celej našej
osobnosti a jej bytostný
základ.

Očami vidíme farby a tvary, ale nepočujeme ich.
Hudbu vnímame sluchom, ale nevidíme ju. Vôňu ani
nevidíme, ani nepočujeme, ale vnímame čuchom. Sú
však v nás ešte aj exotickejšie orgány vnímania,
ktorými napríklad rozoznávame krásu, alebo hoci aj
trojrozmernosť sveta, na ktorý sa očami pozeráme.
Existuje v nás aj jeden zmysel, ktorý je určený na
vnímanie Boha. Rôzni ľudia mu hovoria rôzne:
hlbina duše, špička duše, alebo najčastejšie srdce:
„Existuje orgán poznania Boha, ktorý ho vníma sebe
vlastným spôsobom, podobne ako existuje duševná
schopnosť, vďaka ktorej súhlasíme so zásadami
matematického uvažovania, ktorá sa ale nekryje s
inou schopnosťou, s rozumom, ktorým sme schopní
vyvodiť dôkazy poučiek.“
(Rémi Brague, filozof)

Tvoja úloha
POROVNAJ závery, ku ktorým si prišiel, s tým, čo si sa dozvedel
z tejto časti kapitoly. Nakoľko si prišiel k podobným záverom aj
sám? Sú v niečom Tvoje závery odlišné? Jestvujú nejaké otázky,
ktoré ostali v tejto veci ešte otvorené?
AKO sa tento zvláštny vzťah Boha vzhľadom k nášmu svetu a
teda aj nám samotným prejaví na vzťahoch medzi Bohom a
človekom? V čom bude tento vzťah zvláštny a odlišný od vzťahu
medzi dvoma ľuďmi v našom svete?
NAŠIEL BY SI aj príklady týchto zvláštností – napríklad zo
životov svätých, mystikov a podobne?
KONZULTUJ svoje závery z tejto kapitoly so svojim tútorom!

Splnené dňa:
viac na

Podpis Tvojho tútora:

5 Prvá povinnostˇ
Boh je. To je fakt.
A je zvrchovaným vládcom všetkého, čo v našom
Vesmíre je. Má nad všetkým úplne samozrejme
tak úplnú, dokonalú a zvrchovanú moc, ako
programátor nad svojim programom, alebo
spisovateľ nad svojim románom, jeho príbehom a
jeho postavami. Nemusí sa nám to páčiť, ale je to
tak. Výsledkom je logický záver:

Sľubujem na svoju
česť, že sa
vynasnažím zo
všetkých síl plniť si
svoje povinnosti
voči Bohu…

Boh je jediný, na ktorom skutočne záleží.
Je to ako so životom na ostrove:

Ak bývaš na ostrove,
kde sú samé dobré veci
a jeden ľudožravý tiger,
musíš najprv vyriešiť
otázku tigra, až potom
sa môžeš venovať
ostatným veciam.

A ak sa na tom istom
ostrove nachádza 100
kokosových paliem a jeden
diamant veľký ako melón,
tiež budeš v prvom rade
hľadať diamant, lebo je zo
všetkého najvzácnejší.

Tak je to aj s Bohom.
Nezáleží na tom, či je dobrý (čiže „diamant“), alebo zlý (čiže „tiger“).
Je tým prvým, s ktorým sa musíme akokoľvek vyrovnať – najväčšou
hrozbou alebo najväčším dobrom v celom Vesmíre – a až potom, keď sme si
s Bohom naisto a je medzi nami jasno, môžeme začať rozumne uvažovať
o všetkom ostatnom, čo v našom živote je.

Preto skauting kladie povinnosť Bohu na úplne prvé
miesto vo svojich troch Princípoch, ale aj v znení
skautského sľubu.
Až keď si ujasním, čo Boh odo mňa chce a očakáva
a prijmem z toho plynúce záväzky a povinnosti,
môžem ísť vo svojom živote a konaní ďalej!

Čo už len Boh od nás môže chcieť…?
Podobne ako počítačová postavička voči hráčovi, ani my nemáme nič, čo by sme
Bohu mohli dať, alebo čo by od nás mohol potrebovať. Čo teda od nás chce?
„Nekonečne dokonalý a sám v sebe blažený Boh
podľa číro dobrotivého rozhodnutia slobodne
stvoril človeka, aby mu dal účasť na svojom
blaženom živote.“ (Katechizmus Katolíckej cirkvi 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.
Alebo inak: „Boh nechcel stvoriť živú bábku, vec, ktorú by
vlastnil, ani šťastného a poslušného živočícha, ale bytosti „k
svojmu obrazu a nám podobné" (Gn 1,26). Chcel stvoriť
boha, ako hovorí Písmo: „povedal som, ste bohovia" (Ž
82,6). … Boh nemá načo potrebovať povoľných otrokov.
Boh chcel stvoriť bytosti schopné podieľať sa na jeho živote
v Trojici, na radosti troch tvoriacich osôb tejto svätej
Jednoty.“ (Claude Tresmontant, filozof).

Celé kresťanstvo
by sme mohli
zhrnúť do jedinej
vety, ktorá siaha až
do II. storočia k
Irenejovi z Lyonu:

BOH SA STAL
ČLOVEKOM,
ABY SA ČLOVEK
STAL BOHOM.

Tvoja úloha
PREŠTUDUJ si z Katechizmu Katolíckej cirkvi nasledovné body: 398; 460; 519; 526; 1129; 1589
(záverečný citát); 1988; 1999; 2670. Skús ich posolstvo zhrnúť do niekoľkých krátkych viet. Čo
nám odhaľujú o nás, o Bohu, o kresťanstve? Aká je teda viera Katolíckej cirkvi a kresťanstva o
nebi, spáse a cieli života človeka?
KONZULTUJ svoje závery z tejto kapitoly so svojim tútorom! Dôkladne s ním preber otázku
Božieho zámeru s nami, ktorým je zbožštenie človeka.

AK TREBA, obráť sa na vhodného kňaza vo svojom okolí a prekonzultuj s ním to, čo Ti nie je
úplne jasné a s čím ti nepomohol ani tvoj tútor! Ak je to potrebné, vyhľadaj na webe ďalšie
zdroje na túto tému, napríklad www.inky.sk, úvahy č. 406, 442, 452 a 453.

Splnené dňa:

Podpis Tvojho tútora:

viac na

NEZÁVÄZNÝ TIP: urob si
odborku ZNALEC
NÁBOŽENSTIEV. S jej
pomocou porovnaj
predstavy ostatných
náboženstiev s kresťanstvom
Pomôže Ti to získať lepší a
hlbší pohľad na vec!

Ježišovo Evanjelium o Božom Kráľovstve
Keď v Rímskej ríši cisár vydal nejaké nariadenie, či nejaký vládny výnos, hovorilo sa mu
slovom evanjelium.
Keď Ježiš žil na tejto zemi, tiež nám oznamoval evanjelium, vládny výnos a
rozhodnutie nie nejakého vladára, ale jeho Otca, Stvoriteľa. Ako splnomocnený a
Bohom poverený posol a súčasne i vykonávateľ tohto rozhodnutia nám oznámil
nasledujúce kľúčové informácie, tie najdôležitejšie v celých ľudských dejinách:
• Boh je láska – a preto je sám v sebe spoločenstvom Troch Osôb, spojených a
navzájom zladených tak hlbokým putom lásky, porozumenia a priateľstva, že spolu nie
sú tromi bohmi, ale len jedným Bohom.
• Tento Boh žije „v Nebi“ dokonalý a vrcholne šťastný Život (takýto stav označujeme
slovom „blažený“).
• Boh sa chce s týmto svojim Životom podeliť s nami ľuďmi.
• Tento projekt delenia sa Boha so svojim Životom s nami, ľuďmi, nazýva Ježiš
kódovým označením „Božie kráľovstvo“.
• Boh túto ponuku adresuje úplne všetkým ľuďom bez rozdielu.
• Boh tento dar svojho vlastného Života navyše ponúka úplne zadarmo, je teda
dostupný pre každého jedného človeka bez rozdielu.
• Prijať tento dar znamená stať sa takým, ako Boh, doslova stať sa Bohom. Preto ho
od počiatku až dodnes kresťania nazývajú zbožštením sa a podstatu Kristovej ponuky
zhrňujú do jedinej vety: „Boh sa stal človekom, aby sa človek stal Bohom.“
• Práve prebieha konkurz na tento život v „Božom kráľovstve“ – a aj Ty si doň pozvaný.
Hej, práve Ty! Bol si samým Bohom vybratý, aby si sa stal Bohom!
• Neuspieť v tomto konkurze by bolo fakt pohromou, skutočnou katastrofou!
No a Ježiš Kristus prišiel na svet práve preto, aby tento konkurz uskutočnil, umožnil
nám v ňom uspieť a tým, ktorí uspejú (dúfajme, že aj Tebe), sprostredkoval víťaznú
odmenu – zbožštenie sa!

DIAMANT
V Ježišovi Boh odpovedal veľmi jasne na
otázku, či je „tigrom“, alebo „diamantom“:

BOH JE „DIAMANT“ – a to, čo ponúka, je tak
obrovským dobrom, tak presahujúcim
akékoľvek iné dobrá tohto sveta, že ani nie je
možné ich akokoľvek porovnávať:
„A vôbec všetko pokladám za stratu pre
vznešenosť poznania Krista Ježiša, môjho
Pána. Preň som všetko stratil a pokladám za
odpadky, aby som získal Krista.“ (Flp 3,8 SSV)

6 Tretia povinnostˇ
Boh má na nás jedinú požiadavku: aby sme sa aj my sami stali takými, ako On
sám, slobodnými, šťastnými, plnými života a to nie hocijakého, ale Božieho
života, maximálne šťastného (čiže blaženého), najplnšieho možného a nikdy
nekončiaceho. „Boh sa stal človekom, aby sa človek stal Bohom“

Od prvého k tretiemu…
To nás vedie rovno k tretiemu Princípu skautingu: povinnosti voči sebe. Pretože
ak je tu takáto ponuka, opravdivý „životný jackpot“ – potom by bolo tým
najťažším zločinom voči samému sebe a tým najhorším, čo by sme sami sebe
mohli spôsobiť, ak by sme ju nejako zanedbali, alebo premrhali a nakoniec pre
seba nezískali!
Je to ako vedieť o
obrovskom
rozprávkovo
vzácnom
diamante, ale byť
lenivý ísť a vziať
si ho… To by
žiaden rozumný
človek nikdy
neurobil!

Neexistuje naliehavejšia povinnosť voči
sebe, než urobiť všetko preto,
aby som prijal Boží dar zbožštenia sa.
„Skutoční bohovia by ťa chceli
naučiť byť takými, akými sami sú. …
Mali by chcieť, aby všetci ostatní
vedeli a mali všetky dobré veci a
boli dobrí. Mali by učiť a deliť sa a
dávať svoje vedomosti, ale nikdy
nenútiť násilím.“

„Nech sa vám srdce nevzrušuje! Veríte
v Boha, verte aj vo mňa. V dome
môjho Otca je mnoho príbytkov. … Keď
odídem a pripravím vám miesto, zasa
prídem a vezmem vás k sebe, aby ste
aj vy boli tam, kde som ja.“
(Boh Ježiš Kristus, Jn 14,1-3 SSV)

(Orson Scott Card, spisovateľ)

Čo teda musím urobiť?

Ako uspieť v Konkurze na Nebo?
Sú veci, ktoré Boh za nás nijakovsky urobiť nemohol – a ktoré nevyhnutne
musíme urobiť my sami. Tu sú:
BOH všetko, čo mohol
urobiť bez nás, bez
nás a za nás aj urobil:
Stvoril nás na svoj
obraz a svoju podobu;
dal nám dar rozumu;
urobil nás slobodnými;
dal nám schopnosť
spolutvoriť a budovať
samých seba

• Ak chcem byť ako Boh, musím byť ako Boh. Ježiš
nám ukázal, aké postoje, myslenie, názory, túžby a vôbec
akú osobnosť má Boh v podmienkach tohto sveta a v
situácii obyčajného človeka. Ak teda chcem byť ako
Boh, musím sa od Ježiša naučiť byť ako Boh.
• Ak chcem žiť ako Boh, musím žiť ako Boh. Ježiš
nám znova na sebe ukázal, ako žije, čo koná, o čo
usiluje, ako sa správa Boh v podmienkach tohto sveta a v
situácii obyčajného človeka. Ak teda chcem žiť ako Boh,
musím sa od Ježiša naučiť žiť a konať ako Boh.

• Boh je spoločenstvom Troch osôb, ktoré medzi sebou
dal nám schopnosť
tvoria vzťah dokonalého priateľstva, spojené tou
tvoriť vzťahy;
najväčšou a najkrajšou priateľskou láskou – až tak, že sú
síce Traja, ale dohromady len Jeden Boh, tak úzko a
nakoniec nám dal
samého seba v dare
dokonale sú spojení. Teraz do tejto istej jednoty volajú
Ducha Svätého.
nás, ľudí. Ak chcem túto Božiu ponuku prijať a žiť s
Bohom v jednote Trojice, musím sa aj ja naučiť
tvoriť tieto vzťahy, s Bohom samotným, ale aj s ostatnými ľuďmi po vzore
Boha a žiť vzájomne túto jednotu lásky. Ježiš nám znova ukázal, ako žitie týchto
vzťahov s Bohom aj s ľuďmi vyzerá v podmienkach tohto sveta a v situácii
obyčajného človeka. Ak teda chcem byť Bohom a žiť Boží Život v Trojici,
musím sa od Ježiša naučiť žiť tieto trojičné vzťahy Boha.
• Boh je Stvoriteľ sveta a jeho Spasiteľ (čiže zbožšťovateľ ľudí
prostredníctvom programu „Božie Kráľovstvo“). Ježiš nám ukázal, ako
uskutočňovať toto Božie dielo v podmienkach tohto sveta a v situácii
obyčajného človeka. Ak chcem byť ako Boh, musím sa stať aj ja sám
spolustvoriteľom Stvoriteľa a úplne sa s Bohom zladiť aj v tomto Jeho Diele
vo svete a smerom k všetkým ľuďom všetkých čias a všetkých národov.
Kresťanstvo je školiaci program, ktorý rozbehol Ježiš Kristus, aby v ňom
pripravoval kandidátov na Večný Boží Život v Bohu, v Trojici. Kresťania sú
učeníci, čiže žiaci, zúčastňujúci sa na tomto školiacom programe pre projekt
„Božieho Kráľovstva“ tým, že sa od Ježiša učia „byť Bohom“ – najprv „v
malom“, v podmienkach tohto sveta – aby Ním potom boli aj „vo veľkom“, vo
Večnosti. Týmto spôsobom investujú svoj život v spoľahlivej istote, že
výnosy z tejto investície nekonečne prevyšujú čokoľvek, čo je tu na zemi vôbec
možné získať (a zažívajú pritom nielen nevyhnutnú námahu a nezriedka aj obetu,
ale aj fúru radosti, srandy, skvelú partu a kopec iných parádnych vecí).

Tvoja úloha
PRESKÚMAJ Boží charakter, ako nám ho Boh sám ukázal na Ježišovi Kristovi, Bohu, ktorý sa
stal človekom ako my a ako ho On sám vysvetľuje nám ľuďom! Môžeš na to použiť rôzne
zdroje. V Písme Svätom napríklad môžeš využiť tieto texty: Mt 3,13-17; 5,1-7,29; 10,1-42;
18,1-35; Mt 22,1-40; 23,8-12; 24,4-13; 25,14-46; Jn 4,34; Flp 2,5-11; Zjv 14,1-5; Alebo ho
môžeš, ako v zrkadle, odhaľovať na životoch tých, ktorí po tejto ceste kráčali: sv. Jana z Arku,
sv. Don Bosco, sv. Piergiorgio Frassati, sv. Edita Steinová a mnohí ďalší, záleží len na Tvojom
výbere. S pomocou svojho tútora si tak môžeš pripraviť študijný plán, ktorého cieľom bude
čo najlepšie spoznanie Božieho charakteru.
POZHOVÁRAJ sa o týchto veciach so svojim tútorom. Ak v Tvojom okolí sú ľudia, na ktorých
vidíš, že už sú na tejto Ceste, skús sa s nimi o tomto všetkom pozhovárať a opýtať sa ich na
ich skúsenosti s nasledovaním Krista. Ak sú to skauti, o to lepšie!

NAPÍŠ si na papier stručnú charakteristiku: Ako by vyzeral človek, ktorý by mal Boží
charakter? Prekonzultuj túto svoju víziu so svojim tútorom.
UVAŽUJ, či sa Ti takýto život páči a či by si chcel takto žiť.

„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.“
(Erich Fromm, psychológ)

Bez takejto túžby a odhodlania sa nikto nestane
ani veľkým vedcom, ani veľkým spevákom,
športovcom, či biznismanom… ani dobrým
rodičom či manželom (manželkou).
Bez tohto odhodlania nemôžeme uspieť
ani v kresťanstve:
„Nebeské kráľovstvo sa podobá pokladu
ukrytému v poli. Keď ho človek nájde, skryje ho
a od radosti z neho ide, predá všetko, čo má,
a pole kúpi.“
(Boh Ježiš Kristus, Mt 13,44)

-ka!
TÚŽIŠ PO TOM? Javí sa Ti to ako zaujímavá a atraktívna
ponuka? Byť ako Boh? Alebo ani nie? Si ochotný na tom tvrdo
pracovať?
Ak v sebe túto túžbu ešte necítiš, nie si ešte sám v sebe
rozhodnutý, že chceš túto cestu celým srdcom nastúpiť, dopraj
čas a preruš svoje napredovanie na Ceste Svetla SLSK dovtedy,
kým aj v tomto nedospeješ k jednoznačnému a rozhodnému
postoju!

Splnené dňa:
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„Skauting nie je ničím iným,
než uskutočňovaným kresťanstvom.“
(Baden-Powell, 1917)
„Skautský prístup je duchovne orientovaný v tom zmysle, že
prostredníctvom všetkého, čo ponúka, sa usiluje pomôcť
mladým ľuďom pohliadnuť za hranice hmotného sveta a
hľadať Duchovnú Realitu.“
(Scouting: An Educational System, 1998)
Ak je tak, právom očakávame, že nám Zakladateľ zanechal aj konkrétne nástroje na
uskutočnenie tohto cieľa. A naozaj, Princípy, Sľub, Zákon, Heslo, Denný príkaz i sama
Skautská metóda sú ozajstnými nástrojmi, ktorých cieľom je pomôcť skautom a skautkám
uskutočniť svoje vrcholné životné poslanie: uspieť v Konkurze pre Nebo!

Na skautovu česť sa dá spoľahnúť.
Jedna z definícií cti je,
že je to vedomie vlastnej hodnoty.
Predstav si to ako skauta oblečeného v čisto vypratej a
vyžehlenej slávnostnej rovnošate. Keby mal na sebe
montérky, pokojne by si v nich ľahol hoci aj na zem pod
auto a vymenil na ňom olej, skontroloval podvozok a
opravil brzdy. Ale nie v rovnošate! 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
svoju krásnu a čistú skautskú rovnošatu!“

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 zarobí, alebo
ho to pobaví – prečo nie? Bez problémov!
Čestný človek je ale ako človek oblečený v nádhernom slávnostnom odeve. 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.

KTO VLASTNE SME?
Kresťanská viera nie je viera v to, že „Boh existuje“. To
vieme s istotou. Miesto toho je to dôvera Bohu, dôvera
tomu, čo hovorí – a dôveru aj Jemu ako osobe.
Čoho sa potom táto viera dotýka? Našej novej identity,
ktorú nám Boh v Kristovi Ježišovi daroval:
• Volám sa M. a bol som Bohom vybratý stať sa
Bohom.
• Pri krste mi preto Boh daroval dar svojho vlastného
božstva.
• Odvtedy som skutočným synom (dcérou) samého
Boha.
• Boh sám je môj otec.
• Ježiš Kristus je môj starší brat a súrodenec.
• Božia rodina – Cirkev – je už aj mojou rodinou.
• Nebo je mojou novou Vlasťou a mojim Domovom,
• … pretože som dedičom samého Boha.

„Vierou človek
úplne podriaďuje
Bohu svoj rozum a
svoju vôľu. Celou
svojou bytosťou
dáva súhlas Bohu,
ktorý zjavuje.“
(Katechizmus
katolíckej cirkvi
143)
„Kto je teda v
Kristovi, je novým
stvorením. Staré sa
pominulo a nastalo
nové.“
(2 Kor 5,17 SSV)

ČESŤ znamená vierou prijať túto identitu. Začať o sebe zmýšľať ako o
skutočnom synovi (dcére) Boha, pretože presne tým sme sa stali, skutočne,
pravdivo a do dôsledkov. Žiť a konať Božie skutky, ako sa na syna (dcéru) Boha a
Božieho vyslanca a reprezentanta na Zemi sluší a patrí (lebo tým všetci ako
kresťania sme a teda by sme tým mali byť aj ako skauti) – a jednoznačne a bez
kompromisov sa vyhýbať všetkému, čo je pod úroveň a nedôstojné Boha, pod
úroveň Jeho synov a dcér, Jeho Božej Rodiny a našej novej Nebeskej Vlasti.

Tvoja úloha
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.

Podpis Tvojho tútora:

viac na

Splnené dňa:

8 Skaut je veselý
m o d u l

S k a u t s k ý

z á k o n

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 sa tá RADOSŤ berie?
Pocit hodnoty: to, čo si si tak do hĺbky
uvedomil minulý týždeň: Nie som 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. 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.

Vedomie správnosti: tá hlboká úprimná istota,
že sa nemusím ospravedlňovať, 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.“
(David J. Hassel – upravené).

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. … 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).

Tvoja úloha
Pokračuj v uskutočňovaní úlohy z minulého 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 minulého 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!
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Skaut je zdvorilý
PREČO NEBYŤ ZDVORILÝ?
Ak žijeme len pre tento svet,
môžeme v ňom získať zhruba tieto
štyri veci: moc, slávu, majetok,
alebo zábavu a rozkoš. Všetko toto
nejakým spôsobom získavame od
iných ľudí a často na ich úkor:
napríklad moc znamená, že nás iní
poslúchajú a my ich ovládame, sláva
zase znamená, že nás iní oslavujú a
chvália a my ich zatieňujeme.
Výsledkom je, že máme voči iným
ľuďom očakávania, máme na nich
nároky, zápasíme s nimi a bojujeme
o tieto veci… Keď nám kazia naše
zámery, alebo nespĺňajú naše
očakávania, sme na nich nahnevaní,
sme z nich sklamaní, sme urazení,…
Nezdvorilosť je potom slovnou
formou našej pomsty či boja.
Lepšou, ako päsťou do zubov, ale
stále to nie je nič moc, že?

A PREČO SKAUTI NAOPAK ZDVORILÍ SÚ?
Skauting nás vedie za hranice viditeľného sveta, k Duchovnej Realite – k Bohu. A k Jeho
programu „Božie kráľovstvo“, ktorého cieľom je dať nám ako dedičstvo Nebo a umožniť nám
žiť Boží život a to v úplnej istote a naveky.
V tomto programe si s ostatnými ľuďmi nijako neprekážame, ani o nič nezápasíme – „Neba“ je
dosť pre všetkých a ani keby sa zbožštili všetci ľudia na celom svete, nijako tým my sami
neutrpíme, naopak! Prečo by sme teda s nimi zápasili? A o čo?
Pozemská moc, sláva, majetok, zábava… – nič z toho, ak to získame, nám nijako v našom cieli
zbožštiť sa v Bohu nijako napomôže. A ak to oželieme, nijako nám to v našom úsilí neuškodí.
Ako hovorí apoštol Pavol: „Viem žiť skromne a viem aj oplývať. Všade a všetko som sa už
naučil: byť sýty aj hladovať, mať hojnosť i núdzu trieť“ (Flp 4,12 SSV). Prečo by sme mali o
tieto veci s kýmkoľvek bojovať? Navyše ak práve takýto boj o tieto veci nás robí nepodobnými
Bohu a teda práve on skutočne škodí našim túžbam, cieľom a zámerom? To nedáva zmysel, že?

Preto sme ako skauti zdvorilí: pretože nemáme potrebu bojovať s inými ľuďmi, nemáme dôvod
sa im za nič pomstiť, a láska, vyjadrená zdvorilosťou a prejavením úcty voči ostatným ľuďom po
vzore Boha nás, naopak, posúva smerom k nášmu cieľu: k zbožšteniu sa v Bohu.

Tvoja úloha
Pokračuj v uskutočňovaní úlohy z minulých dvoch týždňov (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 z minulých dvoch týždňov 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 tohto modulu si vytvoríš svoju vlastnú verziu „Modrého
života“…  Pretože je to život podľa Skautského zákona, nazveme si ho podľa symbolu
skautského života ĽALIOVÝ ŽIVOT.
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Skaut je ochrancom prírody a cenných ľudských výtvorov
Prečo prírodu a cenné
ľudské výtvory nechrániť,
dokonca ich ničiť?

A prečo ich ako skauti
namiesto toho chránime?

Lebo nám za to nikto nezaplatí a sami tým nič nezískame?
Lebo je to pohodlnejšie? Lebo ničením ukazujeme iným
svoju (síce primitívnu, ale predsa) silu a moc? A dokonca si
získavame (síce primitívny a biedny, ale predsa) obdiv,
uznanie, slávu?

Pretože žijeme v inom svete. Sme uchvátení krásou Boha –
a táto krása sa zrkadlí v Jeho diele, ktorým je príroda.
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 – 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.

Krása – prehliadaná a pritom tak dôležitá!
Nemáš niekedy ten pocit,
akoby dnes krása akosi
ustupovala kamsi do
pozadia?
Umelci
sa
svojimi dielami často
snažia namiesto krásy
radšej šokovať – a tvoria
diela, ktoré sú ohavné a
ošklivé. Ľudia chodia po
svete so slúchadlami v
ušiach, nevidia, nepočujú,
nevnímajú… A my skauti?
Koľkokrát pre samý hluk
a zábavu a neustále
rečnenie a podobné veci
ani nevnímame, kde sme?
Les, hory, nebo, kvety,
vtáky, motýle,… kedy
naposledy sme nad niečím
podobným žasli? Na
tábore? Na výprave? A
pritom krása je tak
dôležitá! Bez nej je
život… no, prázdny. Nie
úplne, ale značne.

„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.“
(sv. Patrik, 4. storočie)
„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).
„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.“
(Gregory Bassham, filozof).

K dôvodom našej neustálej radosti z časti „Skaut je
veselý“ si preto pridaj ešte jeden dôvod:
Vzrušenie z nádherného sveta, v ktorom žijeme a
ktorý vo svetle Boha intenzívne vnímame.

Tvoja úloha
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: „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:
viac na
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11 Druhá povinnostˇ
Ak si naozaj poctivo kráčal celou cestou až sem, potom sa v Tvojom živote
udiali veľmi zaujímavé zmeny:

Ak takto žiješ,
buď si istý, že si
to mnoho ľudí
okolo Teba
všimlo.
A mnohým
ľuďom sa to páči.
Mnohí ľudia by
chceli žiť niečo
podobné, ako Ty.

Pokiaľ si to nevedel už dávno a z vlastnej skúsenosti, Boh je. To je skvelá
správa.
Zistil si, kto si: od okamihu svojho krstu si vyvolený adoptovaný syn
(dcéra) Boha, milovaný dedič Boha, brat Ježiša Krista, člen Božej rodiny
a príslušník starobylého a vznešeného tisícročia trvajúceho „rodu“ Boha s
mrakmi a zástupmi skvelých, slávnych a veľkých predkov.
Zistil si, kam smeruješ: si povolaný k zbožšteniu, stať sa bohom v Bohu,
stať sa všetkým tým, čím je Boh, mať účasť na Jeho Živote a Jeho plnosti
a byť tým už naveky.
Ako syn (dcéra) Boha si naplnený pocitom hlbokej hodnoty.
Nepotrebuješ, aby Ti ju niekto potvrdzoval, ani si ju Ty sám nepotrebuješ
nijako dokazovať. Nepotrebuješ slávu ani uznanie od ľudí, nijako Ti to
nechýba. A ani nepriateľstvo či ponižovanie od ľudí Ťa nijako netrápi,
pretože žiaden človek Ťa o Tvoju hodnotu, dôstojnosť a veľkosť,
prameniacu v samom Bohu, nijako obrať nemôže. Si naplnený zdravou
sebaúctou, ktorou iným neubližuješ a iní ju zase Tebe nijako nemôže
vziať, ani ju oslabiť, ani zničiť, pretože sa odvíja len a výlučne od Boha,
Tvojho Otca.
Do Tvojho života vstúpil pocit pokoja a hlbokej istoty a sebaistoty,
ktoré sa odvíjajú od Boha a od Tvojho Božieho synovstva. Máš istotu
ohľadom toho, kým si, istotu ohľadom Tvojej budúcnosti, ako aj istotu v
tom, čo práve prežívaš a konáš. Zanechal si za sebou každý strach a
každú obavu, pretože si v Božom náručí a neexistuje nič, čo by sa Ti
mohlo stať zlé.
Máš hlboký pocit správnosti, pretože nasleduješ Boha, usiluješ o Jeho
život a Jeho dokonalosť. Vieš, že konáš správne veci a srdce Ti úprimne
nič nevyčíta. Žiješ život, na ktorý môžeš byť hrdý a nie je v tom žiadna
pýcha ani žiaden sebaklam.
Týmto svetom už iba prechádzaš na ceste k ujatiu sa svojho
dedičstva, svojej vlasti v Nebi. Všetko v tomto svete je pre Teba už len
súborom nástrojov, s pomocou ktorých si osvojuješ Boží charakter a učíš
sa ho žiť, aby si sa stále viac zjednocoval s Bohom. Sám Boh je na tejto
ceste Tvojim Učiteľom, Trénerom a Sprievodcom. Si slobodný od
všetkého, čím by Ťa svet mohol spútavať, alebo manipulovať. Svet Ti už
nijako nemôže ublížiť.
Nepotrebuješ s ľuďmi okolo seba o nič bojovať, o nič zápasiť, nikoho
viac nepovažuješ za svojho nepriateľa, nikto Ťa viac neohrozuje, nikto Ti
viac nie je na obtiaž. Žiješ v pokoji so všetkými ľuďmi.
Svet okolo Teba je plný krásy, ktorú s radosťou objavuješ a s radosťou
vnímaš, žasneš nad ňou a si za ňu plný vďačnosti.
Celkove je Tvoj život plný radosti z toho, kým si, čo žiješ, čo
dosahuješ. Túto radosť Ti nič nevie nijako vziať, ani zatieniť.
Navonok je Tvoj život čestný, na úrovni, voči iným ľuďom zdvorilý a
plný rešpektu.

Čo je to láska?
Druhý princíp je o láske. Je jedno, či je to láska materinská a otcovská, alebo láska manželská,
alebo láska súrodenecká, alebo láska priateľská – hlavne o túto poslednú nám ide v Druhom
princípe. Vždy je to jedna a tá istá láska.
Existuje rozšírený názor, že láska je cit, dokonca romantický cit. Nie je to pravda.
„Skutočná láska nie je pocit, ktorý nás pohltí. Je to premyslené a záväzné rozhodnutie. …
Skutočná láska sa veľakrát objavuje v situáciách, kedy pocit lásky chýba, kedy jednáme
láskyplne napriek tomu, že lásku nepociťujeme. … Skutočná láske je skôr záležitosť vôle než
pocitov. 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“ (Dr. Scott Peck, psychológ). „Ak sa
chceme naučiť milovať, musíme postupovať rovnako, ako keď sa chceme vzdelávať v
akomkoľvek odbore, hoci v hudbe, maľovaní, liečení, alebo v inžinierstve“ (Erich Fromm,
psychológ).
A k čomu sa rozhodujeme, keď sa rozhodujeme niekoho milovať?
„Definujem lásku takto: je to vôľa rozšíriť svoje „ja“ v prospech duchovného rastu, či už
vlastného, alebo cudzieho“ (Scott Peck). Milovať teda znamená pomáhať druhému rásť. Ako
by táto pomoc rásť mala prebiehať? Ak využijeme schému amerického jezuitu a psychológa
Johna Powella, láska znamená zhruba toto:
1. INŠPIRÁCIA – Byť pre iných inšpiráciou k tomu, aby zatúžili rásť a napredovať k
dokonalosti.
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).
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).
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).
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. 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.

V tejto chvíli by si mal byť pripravený na Druhý princíp skautingu, povinnosť voči
druhým. Žiť tento druhý Princíp a druhú povinnosť skauta totiž 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.

Tvoja úloha
PREKONZULTUJ so svojim tútorom našu
päťkrokovú schému lásky.
SPOLOČNE UVAŽUJTE, ako by táto láska
mala vyzerať:
- V prípade lásky rodiča k dieťaťu a v
prípade lásky dieťaťa k rodičom!
- V prípade lásky učiteľa k žiakom a v
prípade lásky žiaka k učiteľom!
- V prípade lásky skautského vodcu ku
svojim skautom a v prípade lásky skautov k
svojmu vodcovi!
- A teraz to hlavné: V prípade vzťahu
medzi skautmi-rovesníkmi v družine a vo
vzťahu k ľuďom okolo nás, mimo
skautingu.
BUĎTE v tomto čo najkonkrétnejší!
NAKONIEC spolu s tútorom prijmi
konkrétne závery, vďaka ktorým budeš
schopný tento princíp v živote
uskutočňovať!

V samom prvom rade to znamená
inšpirovať iných a pomáhať im prijať
hlavne to najväčšie a najcennejšie,
čo máme a čo žijeme: Poznanie Boha,
život s Bohom, radosť Božieho synovstva
a rozkoš napredovania
na Božej ceste s Bohom!

Splnené dňa:
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12 Denný príkaz
Kľúčovým krokom v 5 krokoch lásky je práve ono „byť
oporou“. Nemôžete inému človekovi dodávať odvahu,
vyzývať ho k rastu a k prekročeniu hraníc a už vôbec nie
s ním niečo zdieľať, ak s ním najprv nemáte vzťah.
Bránou k vzťahu je práve oná „opora“, v ktorej dávate
druhému najavo, že vám na ňom záleží. Ale ako mu to
dáte najavo bez konkrétnych skutkov služby?

• Inšpirácia
• Opora
• Povzbudenie
• Výzva / pozvanie
• Zdieľanie /
spoločenstvo

Skaut mal „by sa snažiť zo všetkých síl urobiť aspoň jeden
dobrý skutok denne.“ (Baden-Powell)
Najprv sa teda rozhodnem, že
mi na človekovi, ktorý žije v
mojej blízkosti, záleží – a
preto mu venujem svoj čas v
podobe modlitby;
Usilujem sa mu prejaviť lásku
službou, tým, že si všímam
jeho potreby a jeho problémy
a, ako je v mojich silách,
usilujem sa mu byť nezištne a
dobrovoľne nápomocný. Tým
mu dávam najavo, že sa o
neho zaujímam, že mi nie je
ľahostajný. A presne toto je
obsah a zmysel denného
príkazu dobrého skutku nás,
skautov:
denne
vykonaj
najmenej
jeden
skutok,
ktorým dáš ľuďom okolo seba
pocítiť, že Ti nie sú ľahostajní,
že Ti na nich skutočne záleží!
Toto je brána ku vzťahu, k
zblíženiu sa. Bez neho by nič
z nasledujúceho nenastalo!
Až potom nasleduje aj to
ostatné: dodávanie odvahy…
výzva… a ideálne nakoniec aj
spoločenstvo
a
trvalé
priateľstvo.

Hoci istotne radi a často pomáhame aj ľuďom,
ktorí sú nám úplne neznámi a s ktorými sa
stretneme počas nášho dobrého skutku možno
prvý a posledný raz v živote – na ulici, v
autobuse, v nákupnom centre… – predsa
hlavným zmyslom konania dobrých skutkov je
budovanie vzťahov s ľuďmi z nášho okolia, s
ktorými žijeme a ktorých chceme podľa svojho
skautského záväzku slúžiť.

Ak má byť dobrý skutok naozaj dobrý,
mal by spĺňať určité vlastnosti:

• nie robiť za iných ľudí veci, ktoré by
mohli a mali robiť sami – tým im skôr
ubližujeme, pretože ich oberáme o
možnosť rásť a zosilnieť a zdokonaľovať
sa;
• ale pomáhať im hlavne tam a v tom,
čo je pre nich príliš náročné, dokonca
nad ich sily, ako radí aj Písmo Sväté:
„Neste si vzájomne bremená, a tak
naplníte Kristov zákon“ (Gal 6,2 SSV) –
pričom slovo pre ‚bremeno‘, grécky
baros, vyjadruje niečo, čo je úmorné,
vyčeprávajúce, až nad naše sily;
• s cieľom nielen tu a teraz pomôcť, ale
zblížiť sa s nimi, nadviazať vzťah
priateľstva a vytvoriť tak priestor pre
ostatné tri kroky lásky a služby.

Tvoja úloha
PREKONZULTUJ so svojim tútorom dnešnú
tému.
NAPÍŠ si zoznam desiatich ľudí z Tvojho
okolia – priatelia, spolužiaci, susedia – s
ktorými sa stretávaš najčastejšie a teda si
si s nimi najbližší a tráviš v ich prítomnosti
najviac času,
NAVRHNI, ako by mohol vyzerať Tvoj
dobrý skutok voči týmto ľuďom tak, aby
plnil svoj cieľ a vytváral priestor pre
skutočnú službu týmto ľudom podľa
Druhého princípu skautingu.

1 ……………………………………..
2 ……………………………………..
3 ……………………………………..
4 ……………………………………..
5 ……………………………………..

6 ……………………………………..
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8 ……………………………………..
9 ……………………………………..
10 ……………………………………..
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13 Skaut je osožný
m o d u l

S k a u t s k ý

z á k o n

Skaut je osožný a pomáha iným.
Už starí filozofi poznali zásadu, že dobro sa
túži rozdávať. Ak objavíme niečo dobré,
hodnotné, túžime sa s tým podeliť. Objavili
sme napríklad 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.

„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.“
(Rodney Stark, sociológ)

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.
Po spoznaní tajomstva Druhej povinnosti a
Denného príkazu dobrého skutku už rozumieš,
čo teda skutočný osoh iným znamená:
• že začína možno tým najobyčajnejším
drobným skutkom pomoci druhému človekovi,

• ale vždy túži, ak sa to dá, pokračovať ďalej –
až k odovzdaniu toho najcennejšieho a
najdôležitejšieho a tým je Boží Dar a život s
Bohom.

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… Podobne by dopadli naše „dobré skutky“ a
„osožnosť iným“, ak by netúžili nakoniec sprostredkovať druhému aj Boží Dar.

Skauting
je
takmer
dokonalý
evanjelizačný nástroj – čiže nástroj
odovzdávania našej osobnej skúsenosti
života s Bohom Ježišom Kristom ľuďom,
ktorí ešte túto skúsenosť nemajú a
Kristovo Evanjelium o projekte „Božie
Kráľovstvo“ a konkurze doň nepoznajú,
alebo ho ešte z nejakých dôvodov
neprijímajú.
A pretože ľudia sú všade rovnakí a veci
všade fungujú rovnako, neprekvapí, že sa
podobá
aj
iným
evanjelizačným
„technikám“ mimo skautingu.

„SIEŤ“ Piergiorgia Periniho:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

OIKOS – ľudia z Tvojho okolia
MODLI sa za nich
SLÚŽ im s láskou
VYDAJ IM SVEDECTVO o svojom živote a
skúsenosti so Živým Kristom
VYSVETLI im nejasnosti
POZVI ich a povzbuď k uvereniu Kristovi a
k prijatiu Božieho Daru
PRIVEĎ ich do svojho malého
spoločenstva vo farnosti
UVEĎ ich nakoniec do plného
spoločenstva s Božou Rodinou Cirkvi vo
veľkej rodine farnosti

Tvoja úloha
Máš už vytvorený zoznam desiatich ľudí, ktorí tvoria Tvoje najbližšie okolie.
Máš už aj premyslené, 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 – inšpirovať Ťa môže aj „SIEŤ“, ktorú používajú farské evanjelizačné bunky.
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:
viac na

Podpis Tvojho tútora:
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‚
Skaut je priatelom
m o d u l

S k a u t s k ý

z á k o n

Skaut je priateľom všetkých ľudí dobrej vôle
a bratom každého skauta.
Ľudia aj z Tvojho okolia nie sú
úplne rovnakí. Dali by sa rozdeliť
do troch kategórií:
• ľudia dobrej vôle, ale zatiaľ
ešte ani skauti, ani blízki
priatelia;
• priatelia, ale ešte nie skauti;

• skauti.
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 byť otvorení, prajní, túžiaci byť v
ich životoch osožní najlepšie, ako sa nám bude dať – primerane podmienkam a
vzťahu, ktorý s nimi máme!

Tvoja úloha
Máš už vytvorený zoznam desiatich ľudí,
ktorí tvoria Tvoje najbližšie okolie. Rozdeľ
týchto desiatich ľudí každého do jednej z
týchto troch kategórií.
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:
viac na

Podpis Tvojho tútora:

15 Skautovanie
Možno si si aj sám všimol, skauting je veľmi podobný Cirkvi. Nielen tým, že je
tiež úplne zameraný na Boha, na Jeho nájdenie a život s Ním. Aj jeho štruktúra a
metóda je Cirkvi veľmi podobná. Až tak, že Baden-Powella jeho súčasníci občas
podozrievali, že založil nejakú novú cirkev. To síce nie, ale tá podobnosť tu je – a
má veľmi zaujímavé dôsledky!

Ak si to
porovnáme…

CIRKEV

Zákon a sľub

Evanjelium

Družinový systém
(+ oddiel, zbor)

Malé spoločenstvá
(+ farnosť, biskupstvo)

Podpora dospelých

Biskupi a kňazi

Osobné napredovanie
(+ stupne napredovania)

Duchovný rast
(+ kresťanská iniciácia)

Učenie sa činnosťou

„Praktizovanie“ kresťanstva

Zapájanie sa do spoločnosti

Spoločenská angažovanosť

Symbolický rámec

Sviatosti

Príroda

Liturgia

Zaujímavé, že?
Skautská organizácia a
spôsob práce sa na
rovných 75% prekrýva
so štruktúrou a
spôsobom práce Cirkvi!

„cirkevná metóda“

skautská metóda

SKAUTING

Iba v jednej štvrtine sa
skauting a Cirkev od seba
odlišujú. Alebo, povedané
lepšie, navzájom sa
dopĺňajú k prospechu
oboch.

Je skauting kresťanskou spiritualitou?
Spiritualita je konkrétny návod – know how – ako v praxi kresťanstvo a jeho
všeobecné a často abstraktné koncepty a poslanie uskutočňovať. Pretože toto
poslanie presahuje vo svojej komplexnosti možnosti jednotlivca, musíme si
vybrať jednu malú čiastočku tejto obrovskej práce, ktorá nám vyhovuje, pre ktorú
máme talent a nadanie a na ktorú ako ľudia stačíme – a tej potom zasvätiť všetky
svoje sily. Dobre to vidieť napríklad na reholiach:
Takí saleziáni ti ponúknu konkrétne pracovať s mládežou a na toto sa špecializovať. Poskytnú ti
know-how na túto prácu v podobe preventívneho výchovného systému zakladateľa, sv. Jána
Bosca. Plus jeho nasledovateľov. Poskytnú ti tvorivý a dynamický kolektív spolupracovníkov a
materiálno-spoločenské zázemie a podporu rehole, kláštora, komunity... Pozvú ťa k celibátu a k
životu v radostnej jednoduchosti, aby si sa nemusel starať o zbytočnosti tohto sveta a mohol
všetky sily vložiť do tohto diela. Pozvú ťa k daru poslušnosti, vďaka ktorému dokážu fungovať
veľmi disciplinovane, veľmi tímovo a teda aj efektívne a účinne. Ponúknu ti také vonkajšie
podmienky, vrátane rytmu a režimu dňa, práce, modlitby, odpočinku, štúdia,... aby si mohol aj
ty sám optimálne rásť a potom čo najlepšie a najefektívnejšie toto Božie dielo uskutočňovať. A
ak budeš toto všetko robiť celým srdcom a z celej lásky k Bohu a k blížnemu, osláviš Boha,
poslúžiť tým najlepším možným spôsobom blížnym, vzrastu Cirkvi vo svete a ty sám obsiahneš
Večný Život v Bohu!
Podobne by to urobili jezuiti (na vzrast Božieho kráľovstva a dobro ľudí sa venuj vede!),
piaristi (na vzrast Božieho kráľovstva a dobro ľudí vyučuj študentov v školách!), sestry sv.
Matky Terezy (na vzrast Božieho kráľovstva a dobro ľudí sa venuj tým najbiednejším!) a pod.
Všetky rehole by Ti súčasne, rovnako ako spomenutí saleziáni, poskytli komplexné know-how
ako to robiť, vypracované postupy, skúsenosti, prostredie, kolektív, úplne všetko potrebné.

Nie je skauting to isté? Alebo aspoň niečo veľmi podobné? Mladý človek si
hovorí: Kresťanstvo, služba Bohu, budovanie a zhromažďovanie Cirkvi, svätosť,...
ako to mám robiť? Nemáte niekto nejaký návod? A tu prichádza Baden-Powell so
svojou skautskou rehoľou a ponúka presne takéto know-how:
Poď s nami budovať skautské bratstvo po celom svete! Spájať ľudí dohromady, robiť z nich
bratov a sestry a vniesť tak do sveta mier, priateľstvo a porozumenie. A urobíš to tak, že sa
staneš skautom. Budeš sa učiť denne vykonať aspoň jeden dobrý skutok. Budeš sa učiť byť
bratom (sestrou) každého skauta. Budeš sa učiť spoločne s nimi žiť podľa skautského zákona. A
budeš sa snažiť sám seba urobiť najlepším možným, aby si bol stále viac pripravený na
akúkoľvek službu, ktorú ti toto naše poslanie môže priniesť. Poskytneme ti v tom podporu celej
našej organizácie a jej know-how. Tvorivý a dynamický kolektív zapálených skautov a
činovníkov. Dokonca, v rámci možností, aj finančnú podporu na toto dielo. A ak tomuto zasvätíš
celý svoj život, vložíš do toho to najlepšie, čo dokážeš, tak poslúžiš ľudstvu, osláviš Boha a sám
seba privedieš do Nebeského Kráľovstva!

Skautská spiritualita je špecifická práve tým, čím je: príroda, zálesáctvo,
táborenie, mocný a inšpiratívny symbolický rámec – a to všetko pod vedením
dospelých, s dôrazom na osobnostný rast smerom k dokonalosti (čiže k
zbožšťovaniu sa v Bohu v sile Ducha Svätého), službe spoločnosti a ku
skautskému bratstvu, a to všetko čo najpraktickejším možným spôsobom, v
malých družinách.

• Skauting ako spiritualita združuje ľudí,
ktorým je tento spôsob „fungovania“ blízky
a ktorí chcú jeho nástroje využiť na to, aby
sa s ich pomocou zbožštili v Bohu a súčasne
aby čo najlepšie naplnili svoje poslanie v
tomto svete; a súčasne
• „robiť skauting“ znamená používať túto
metódu takým spôsobom, aby sme s jej
pomocou tieto ciele dosahovali. Inými
slovami – nezáleží na počte družinoviek,
atraktívnosti tábora, skvelosti hier,
vymakanosti klubovne. Záleží len na
jednom: či sa my, členovia našej družiny,
nášho oddielu a zboru, s pomocou týchto
vecí zbožšťujeme a dosahujeme tak cieľ, za
ktorým ideme. V tom je zmysel skautingu.
Aj ten najchudobnejší oddiel je úspešný a
plne skautský, ak tento cieľ dosahuje. A aj
ten najbohatší, najvybavenejší, najaktívnejší
a najatraktívnejší oddiel zlyháva a prestáva
byť plne skautským, ak tento cieľ
nedosahuje.

KRÁTKO A STRUČNE:
Poslaním skautingu je prostredníctvom
táborenia, družinového života a
trénovania zálesáckych zručností viesť
mladých ľudí k zbožšteniu sa, čiže k
tomu, aby sa sami stávali svätí a
dokonalí a súčasne aby medzi sebou
tvorili opravdivú vzťahy, opravdivú
jednotu Cirkvi, ktorá je ľudom
zhromaždeným jednotou Otca a Syna a
Ducha Svätého (KKC 810).

Skauting nepotrebuje žiaden špeciálny
„duchovný program“, pretože sám osebe
takýmto duchovným programom je.
Tvoja úloha
POROZPRÁVAJ so svojim tútorom o tom, či a ako je Tvoj oddiel (družina) vedený takýmto
spôsobom, aby Ti s využitím skautskej metódy ako formy kresťanskej spirituality pomáhal
dosahovať Tvoj cieľ a tým je Tvoje zbožštenie sa v Bohu; a súčasne skús zhodnotiť, nakoľko
Ty sám si doteraz chápal túto funkciu skautovania, zmysel jeho metódy a nakoľko Ty sám si
skauting chápal a používal ako nástroj svojho zbožštenia sa v Bohu.

AK JE TO VHODNÉ, môžeš sa na túto tému pozhovárať aj so svojim oddielovým vodcom,
alebo družinovým radcom, prípadne ďalšími činovníkmi.
AK JE TO VHODNÉ, môžeš spoločne s tútorom vypracovať tipy a návrhy, ktoré by Tvojmu
oddielu / družine mohli pomôcť zlepšiť napĺňanie tohto svojho poslania.
URČITE ALE spolu s tútorom uvažuj, čo zmeníš sám na sebe, aby si naplno využil celý
potenciál skautovania na tento cieľ, pre ktorý bol skauting Zakladateľom stvorený.

Splnené dňa:
viac na

Podpis Tvojho tútora:
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‚
Skautský slub

PRVÁ VLASTNOSŤ BOHA
U Boha ako takého definujú dve vlastnosti, bez
ktorých by viac nebol tým, čím je. Prvou je
dokonalosť. Definuje jednotlivé Osoby Trojice
ako také.
ČO JE TO DOKONALOSŤ?
Stav, v ktorom sme najlepší, akí len môžeme
byť. Čo ale znamená ono „najlepší“? Myslím, že
je to onen stav čistého srdca, stav jednoduchosti,
kedy je človek, ako by povedal Tolkien „z
jedného kusa“, v dokonalej vyváženosti,
jednote, harmónii, nič v ňom ničomu
neodporuje, nič ničomu neprekáža, všetko sa
dokonale dopĺňa a podporuje.

Predstavme si to napríklad ako vzpierača.
Je veľmi silný, ale len s námahou chodí a
rýchlo sa zadýcha. Maratónec je zase
nesmierne vytrvalý, nikdy sa nezadýcha,
ale je slabý a nepohne ani so zlomkom
toho, s čím bežne narába kulturista. A
niekde v strede je človek, ktorý pestuje
funkčné fitnes: je aj silný, aj vytrvalý, nie
tak silný, ako vzpierač, ani tak vytrvalý
ako maratónec, ale obe schopnosti sú v
ňom v dokonalej harmónii a tak vyvážené,
že tvoria jeden celok a umožňujú mu
dokázať veci, ktoré by boli nad sily
jedného aj druhého.

PODMIENKA PLNÉHO ŽIVOTA
Dokonalosť je zdrojom obrovskej vnútornej
radosti – stačí si na chvíľu sadnúť a len si
predstaviť, aký pocit by to asi bol, byť takýmto
dokonale vyváženým, dokonale schopným,
dokonale slobodným, dokonale pokojným a
vyrovnaným človekom a žiť takýto dokonalý
život… a porozumieme aj sami!
„Nič ťa nebude baviť a nebudeš mať z toho
„fun,“ pokiaľ v tom nebudeš namakaný. Aby si
sa dostal do takého štádia, musíš tvrdo
drilovať,“ napísal istý anonymný rodič na webe
rodinka.sk. Vystihol to veľmi dobre. To, čo
človeka napĺňa radosťou a šťastím nie je to, keď
je v niečom priemerný, ale keď je v niečom
vynikajúci, najlepší možný!
Psychológ Abrahám Harold Maslow sa venoval
do
hĺbky
štúdiu
toho,
čo
nazýval
sebaaktualizáciou. Jeho predchodca Kurt
Goldstein definoval túto sebaaktualizáciu ako
úsilie „dokázať so svojimi schopnosťami to
najlepšie, čo mu okolitý svet dovolí.“ Podľa
Maslowa to je „inštinktívna potreba naplniť
svoje schopnosti a snaha byť najlepším akým len
človek môže byť.“ My si ju môžeme pokojne
nazvať dokonalosťou, úsilím byť dokonalým,
byť najlepším možným – ako hovorí Ježiš: „Vy
teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš
nebeský Otec“ (Mt 5,48 SSV).

„Existuje subjektívne potvrdenie
sebaaktualizácie, alebo rozvoja
smerom k nej. Sú to pocity radosti
zo života, šťastia, eufórie,
vyrovnanosti, radosti, pokoja,
zodpovednosti, dôvery vo vlastnú
schopnosť vyrovnať sa so stresom,
úzkosťami a problémami.“
(Abraham Harold Maslow)

Dokonalý život,
život sebaaktualizácie,
je jednoducho jednou z brán
k plnému, radostnému,
hodnotnému a šťastnému životu.
Nie náhodou je Boh
„nekonečne dokonalý“
a preto aj „sám v sebe blažený“
(KKC 1).

SĽUB BYŤ DOKONALÝM
Záväzok k dokonalosti v sebe
zahrňuje skautský sľub. V
úplne prvom znení z roku
1908 znel: „Sľubujem na svoju
česť, že si budem plniť svoju
povinnosť voči Bohu a kráľovi.
Vydám zo seba to najlepšie v
službe (pomoci) druhým, bez
ohľadu na to, čo ma to bude
stáť. Poznám skautský zákon
a budem ho dodržiavať.“
Aj dnes v angličtine táto
myšlienka zaznieva v záväzku
„to do my best“, čiže vydať zo
seba to najlepšie, čo
dokážem.
Tá požiadavka – v našej
slovenskej verzii vynasnažiť
sa zo všetkých síl – ako by z
oka vypadla práve
Goldsteinovej definícii
sebaaktualizácie: „Dokázať so
svojimi schopnosťami to
najlepšie, čo mu okolitý svet
dovolí.“

OBNOV SI SVOJ SKAUTSKÝ SĽUB!
Ak sa dá, stráv aspoň dve hodiny osamote a rozjímaj o
záväzku skautského Sľubu a Zákona a o jeho dopade na Tvoj
život i o tom, aké nároky na Teba kladie a ako ich so cťou
naplníš. Modli sa pritom za tento úmysel, pretože bez Božej
pomoci sa Ti nič tak veľké podariť nemôže... Po skončení si
potom zapíš do skautského denníka svoju víziu, ku ktorej si
počas nočného bdenia dospel!
Cez deň sa potom o tom všetkom porozprávaj so svojim
tútorom: ako budeš v budúcnosti uskutočňovať svoj skautský
sľub vo svojej družine a v oddiele, ale aj mimo skautingu, vo
svete, kde žiješ! Ak treba, s jeho pomocou ešte uprav čo treba
a nakoniec sformuluj svoj vlastný osobný záväzok voči
Skautskému Sľubu a jeho požiadavkám!
Pri večernom nástupe na tábore – alebo pri inej vhodnej
príležitosti, akou môže byť napríklad snemový oheň, ale aj
oddielovka, družinovka, výprava,… – prečítaj nahlas tento
svoj záväzok a potom pred ostatnými bratmi a sestrami ako
svedkami obnov svoj skautský sľub takto:
Rukou sa dotkni štátnej vlajky a nahlas hovor: „Volám vás,
bratia a sestry, za svedkov toho, že ja, M., dnes s plným
vedomým zodpovednosti, slobodne a dobrovoľne obnovujem a
potvrdzujem svoj skautský sľub, že sa vynasnažím zo všetkých
síl plniť si svoje povinnosti voči Bohu a vlasti, pomáhať v
každom čase svojim blížnym a dodržiavať skautský zákon.
Opäť si volím a potvrdzujem tento záväzok ako záväzok celého
svojho života, až do svojho posledného výdychu. Tak mi Pán
Boh pomáhaj!“

Tvoja úloha
ZHODNOŤ, nakoľko Tvoja družina / oddiel naozaj motivuje, vedie, hecuje k neustálemu
zdokonaľovaniu sa, nakoľko v nej je prítomné radostné vzrušenie z rastu, z toho, že sme stále lepší…
- nie nejaká kŕčovitosť perfekcionizmu, ktorá všetko berie smrteľne vážne a je posadnutá plánmi a
bodmi a grafmi a užitočnosťou a tak, lebo aj to môže byť; ani nie upadnutie len do „oddychu“ a
„rekreácie“ a do „zaujímavých hier“, kedy si chodíme skauting len akosi „užívať“, ale bez toho, aby bol
pre nás nástrojom rastu a neustáleho sebazdokonaľovania sa. SKÚMAJ, či je v Tvojom skautskom
kolektíve prítomná skutočná radosť z toho, že sme stále lepší a lepší, že dokážeme stále viac, že sme
stále zručnejší, múdrejší, zrelší, dospelejší, ako aj radostné zanietenie pre takúto prácu na sebe a pre
svoj neustály rast a zdokonaľovanie sa! ZISTI, ako to vnímajú Tvoji bratia a sestry skauti a skautky
okolo Teba! PODEĽ sa o svoje zistenia so svojim tútorom – a, podľa jeho úsudku, aj s inými, pokojne
aj s celou družinou, oddielom… POUVAŽUJ, ak nájdeš nejaké rezervy či nedostatky, čo a ako by si si
myslel, že je možné vylepšiť! SPÝTAJ SA SÁM SEBA, nakoľko Ty chápeš svoj skautský sľub jednak ako
sľub na celý život, navždy; a jednak ako záväzok práve k sebaaktualizácii, k úsiliu o dokonalosť, k
serióznej a nekončiacej práci na tom, aby si sa stal najlepším možným človekom, akým sa len
dokážeš stať! AK CHCEŠ, podstúp obrad obnovenia Tvojho skautského sľubu!

Podpis Tvojho tútora:
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17 Skautské bratstvo
DRUHÁ VLASTNOSŤ BOHA
LÁSKA je druhou kľúčovou vlastnosťou Boha,
pretože ona definuje vzťahy medzi Osobami
Trojice. Láska na úrovni Trojice znamená
delenie sa s dokonalosťou, zdieľanie
dokonalosti medzi osobami Trojice a zdieľanie
aj radosti, ktorú dokonalosť vnáša.
DOKONALOSŤ A LÁSKA

Láska i dokonalosť sú prepojené: Láska má za
cieľ nadobúdanie a potom zdieľanie v prvom
rade dokonalosti; a dokonalosť má za cieľ zase
svoje vlastné zdieľanie v láske. Som teda
dokonalý nielen kvôli sebe, ale hlavne preto,
aby som túto dokonalosť a jej rozkoš mohol
zdieľať s milovaným. A milovať milovaného
znamená zdieľať s ním to najväčšie, čo mám a
tým je dokonalosť a jej rozkoš.

Predstavme si to na lepšie pochopenie
ako tanečný pár: Usilujem sa byť
najdokonalejší možný tanečník nielen
preto, že ma to napĺňa rozkošou, keď
vírim po parkete, ale hlavne preto, aby
som mohol so svojou partnerkou vytvoriť
dokonalý pár, ktorý zavíri parketom v
dokonalom súzvuku a v neskutočnej
rozkoši takéhoto tancovania. A, naopak,
keď som spolu so svojou partnerkou,
obaja zanietení a skvelí tanečníci,
nepoznáme lepší spôsob, ako vyjadriť
svoju jednotu lásky a zdieľať svoje „ja“
než spoločne tancovať v tomto
dokonalom
súzvuku
a jednote
dvoch
dokonalostí.

DOHROMADY JE TO SVÄTOSŤ

Od nich sa odvíja svätosť Boha, ktorá je súčtom
a spoločným označením Božej dokonalosti a
lásky, ako aj ich ovocia, dokonalého a 100%ného dobra, pretože dokonalosť a láska
nadávajú ani najmenší priestor akémukoľvek
zlu, ktoré je vždy aktom sebectva, nedostatku a
nedokonalosti.

Bez spoločenstva, ktoré by spoločne napredovalo k dokonalosti a potom by zase
vzájomne zdieľalo život založený na dokonalosti, radosti a slobode Božieho života,
by to ešte plný Boží život nebol.
Preto Baden-Powell vytvoril nielen nejaký program, ktorý by sme si mohli doma
každý sám robiť, ako sa to dá podľa Príručiek mladých svišťov a podobne. Dokonca
nevytvoril len nejakú organizáciu, ktorá by nám na spôsob nejakého centra voľného
času, či nejakého záujmového krúžku, či klubu pomáhala s nejakým programom.
Vytvoril víziu skautského bratstva, ktoré je skutočným bratstvom, opravdivým
klanom. A vďaka tomu nám umožňuje spoločne prežívať aj túto druhú podstatnú
stránku Božieho života.
Takže – tak, ako nemôžeme byť kresťanmi sami, ale len v spoločenstve Cirkvi, ktorá
je práve onou „jednotou Otca, Syna a Ducha Svätého zhromaždený ľud“ a bez nej by
sme tento Trojičný rozmer Božieho života žiť nemohli, ani skautom nikto nemôže byť
sám. Nielen preto, že družinový systém je podľa Zakladateľa kľúčovým nástrojom
skautingu. Ešte viac je to preto, že skauting sám v sebe zrkadlí Cirkev a jej jednotu.

SKAUTSKÉ BRATSTVO
VÝCHODISKO: To, čo je na
skautingu najdôležitejšie –
jeho ducha, hodnoty, vzťahy a
samotný skautský život – si
neosvojujeme v prvom rade z
nejakej príručky, ale životom v
skautskom kolektíve, kde je
toto všetko žité a kde to od
ostatných „odkukávame“.
USKUTOČNENIE: Skautský
život uskutočňujeme zase v
skautskom bratstve, kde sa
učíme zručnostiam,
poznatkom, napredujeme na
ceste k dokonalosti a s veľkou
radosťou ju spoločne žijeme,
zdieľame, „tancujeme“ ju v
jedinom extatickom víre
radosti z rastu a zo života.
CIEĽ: Univerzálne bratstvo
skautov – a potom všetkých
ľudí – je aj cieľom, skautingu i
kresťanstva: „zjednotiť v
Kristovi ako v hlave všetko, čo
je na nebi aj čo je na zemi“ (Ef
1,10 SSV).

„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. ... Prispejme všetci svojou troškou. Skauti by sa
mali stále zlepšovať, nielen v zálesáctve alebo stanovaní,
ale aj v dodržiavaní skautských zákonov.“
(Baden-Powell)

Tvoja úloha
ZHODNOŤ, nakoľko Tvoja družina / oddiel sú naozajstným bratstvom (sesterstvom), klanom,
nielen dobrým kolektívom, ale omnoho viac, ľuďmi hlboko a dôverne spojenými medzi
sebou v spoločnej ceste a v spoločnej láske a tou je Boh a cesta k Nemu a s Ním – a to
skautským spôsobom, ktorý všetci milujeme!
UVAŽUJ, ako by sa takéto vzťahy bratstva vyznačovali, ako by sa prejavovali v správaní sa,
postojoch, konaní, živote členov takéhoto bratstva. Môžeš tak urobiť alebo so svojim
tútorom, alebo na dumke v družine, či oddiele, na ktorú pozveš aj ostatných.
ZVÁŽ, čo urobíš to zo svojej strany, aby si takýmto vzťahom a takejto jednote skautského
bratstva napomáhal! Oboznám s tým svojho tútora a prekonzultuj s ním svoje rozhodnutia.
ZAČNI!

Splnené dňa:
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Skaut je poslušný voči rodičom, predstaveným a vodcom.
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?
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!

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.

Toto je dôvod, prečo je organizovaný aj sám
skauting. Skauting – to je forma služby svetu. Nie
príjemný záujmový krúžok, kam chodím len preto,
lebo ma to tam baví. Je to spôsob, ktorým
uskutočňujem ako kresťan Božiu výzvu služby svetu
a napodobňujem tak Boh, ktorý, mimochodom,
svoje dielo zbožštenia človeka sám rozbieha veľmi
organizovane, cez národ a kráľovstvo Izraela a
následne cez organizmus a štruktúru Cirkvi, ktorú
jej v základe vtlačil Ježiš Kristus osobne.

VODCOVIA V SKAUTINGU
Ak teda máme v sebe túžbu konať
po vzore Boha 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
na potrebný čas zvolení a
ustanovovaní do pozície vodcov,
• aby vďaka „postupnosti velenia“
(naozaj podobnému armáde)
skauting organizovane a efektívne
plnil svoje bežné poslanie: voči
svojim členom, i navonok voči
celému svetu.

Problémy s poslušnosťou?
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.

A prečo sa to skautov netýka?
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!

Tvoja úloha
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 na ktorom ako tím koordinovane spolupracujete?
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? Čo radí Tvoj tútor?
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Skaut je verný a oddaný.
VERNOSŤ HODNOTÁM Božieho
života – prijať ich za svoje a verne
ich žiť a uskutočňovať bez ohľadu
na mienku ľudí, okolie, námahu,
bolesť či obetu, pretože sú správne
a pretože sú nám drahšie, než
všetko ostatné.
VERNOSŤ ĽUĎOM – 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 – a to s využitím skautingu
ako nášho nástroja a našej
spirituality, spôsobu, ktorým aj my
sami svoj vzťah s Bohom žijeme.

„Človek nie je stavaný na to, aby bol
zameraný na seba. Prílišná sebarealizácia
je slepá ulička. K šťastiu sa ide naokolo,
cez druhých. … 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.“
(Viktor Emil Frankl, psychológ)

Honoré de
Balzac,
spisovateľ

„Najväčším šťastím človeka
je, že môže žiť pre to, pre čo
by bol ochotný zomrieť.“

„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.“
(Elisabeth Lukášová, spsychologička)

Tvoja úloha
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…:
• doteraz našiel prítomné vo
svojej družine / oddiely
• 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
skautov 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!

Spomínaš si na kapitolu o láske v 11. kapitole? Láska
je až vtedy, keď prijímame voči druhému skutočný
záväzok vôle. Naše konanie a postoje voči nemu sa
potom už viac neodvíjajú od nejakých pocitov
sympatie či nesympatie, chuti či nechuti. Namiesto
nich nastupuje vernosť a oddanosť záväzku, ktorým
láska je.
Preto Boh v dejinách svoju lásku vždy vyjadroval
formou zmluvy, čiže záväzku a teda povinnosti, ktorou
sa voči nám, ľuďom, dobrovoľne zaväzoval. Môžeme
to denne počuť pri každej sv. omši: „Toto je Krv
novej a večnej zmluvy…“
Preto aj naša láska k Bohu viac nie je nejakou formou
nezáväzného dobrovoľníctva – teraz a toto sa mi chce
a preto to urobím, ale potom a tamto sa mi nechce a
nebaví ma to, tak to neurobím – ale opravdivým
záväzkom voči Bohu, ktorým na sebe slobodne
berieme povinnosť uskutočniť ho a verne v tejto
povinnosti lásky vytrvávame:
AKO SKAUTI: „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)
AKO KRESŤANIA: „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)

V istom zmysle tak skauting začína až v
dospelosti – keď už sme dosť „veľkí“ na to,
aby sme tento záväzok opravdivo naplnili.
Preto platí: raz skaut – navždy skaut!
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Skaut je sporivý a hospodárny

Tvoja úloha
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:

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.
Nikdy nebudeme tak blízko dokonalosti,
ani nebudeme mať taký nadbytok času,
síl a prostriedkov, aby sme nimi mohli
zbytočne plytvať. Umenie majstrovstva
je aj v umení čo najlepšieho využitia
všetkých zdrojov pre svoj cieľ!

viac na

Podpis Tvojho tútora:

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.
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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.

Tvoja úloha
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.

Skaut je povinný byť
svätým,
pretože tak mu to
nariaďuje skautský Zákon
a on sa k tomu v skautskom
Sľube slávnostne zaviazal.

Aby sme tento cieľ mohli dosiahnuť, musíme ako skauti využívať primerané prostriedky
– a tie dáva iba Boh. Mimo Boha, mimo kresťanstva, mimo Cirkvi je preto skauting tak,
ako ho zamýšľal Zakladateľ, nemysliteľný. 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 – so všetkým, čo mu k tomu Cirkev poskytuje.

Splnené dňa:
viac na

Podpis Tvojho tútora:

Skauting a Cirkev
Keď Ježiš 14. mája roku 33. po Kr. odchádzal z tohto sveta,
nezanechal po sebe žiadne rituály, žiadne stavby, žiadne
mestá či ríše, žiadne knihy – dokonca ani Bibliu, konkrétne
jej Nový Zákon! Jediné, čo po sebe zanechal, bola Cirkev: s
Petrom ako prvým pápežom a svojim vlastným námestníkom
na jej čele, s dvomi (dnes by sme to tak povedali)
„kardinálmi“ Jakubom a Jánom, s ôsmymi biskupmi (a tesne
pred prijatím Ducha Svätého zvolili ešte Judášovho nástupcu,
biskupa Mateja, aby ich tak na počiatku Cirkvi znova bolo
dvanásť), so sedemdesiatimi dvomi presbytermi (po slovensky
„kňazmi“) a zhruba štyridsiatimi ďalšími farníkmi, mužmi aj
ženami, vrátane Ježišovej Matky Panny Márie.
Táto Cirkev je jediným a univerzálnym nástrojom nášho zbožštenia a uspenia v konkurze pre
Božie Kráľovstvo:
• Je postavená na Petrovi a na úrade apoštolov, ktorému Ježiš zaručil, že s ním bude po všetky
dni až do skončenia sveta a poveril ho vyučovaním a formovaním
učeníkov pre „Božie Kráľovstvo“ a to exkluzívne pre všetky veky a pre celý svet. Vďaka tomu
môžeme aj dnes na Slovensku spoľahlivo a s úplnou istotou poznať Božiu pravdu a nemusíme
tápať v šere domnienok a dohadov a ľudských názorov.
• Je vystrojená sviatosťami – mocnými darmi, v ktorých koná sám Boh Ježiš Kristus. Mocou
sviatostí nás napĺňa Duch Svätý, Tretí z Trojice. Len vďaka tomu sa z ľudí podobných Bohu
Ježišovi Kristovi stávajú ľudia skutočne s Bohom zjednotení a teda aj zbožštení. Bez tohto aktu
Božieho konania by naše zbožštenie možné nebolo. Je to ako v rozprávkovej Popoluške: Bez
princa sa Popoluška môže na princeznú hrať, dokonca si môže vypestovať všetky postoje a
vlastnosti pravej princeznej, ale stále bude iba Popoluškou a nie princeznou. Podobne my, aj
keby sme sa vo všetkom úplne zladili s Kristom a stali by sme sa mu vo všetkom úplne podobní
a boli v zmýšľaní, skutkoch i vzťahoch úplne ako Boh, bez moci sviatostí by sme stále ostávali
iba ľuďmi. Až sviatosti nás s Bohom spájajú a skutočne završujú naše zbožštenie sa.

• Je trojičným spoločenstvom Boha a ľudí na zemi – a teda jediným miestom, kde sa môžem
naučiť a potom aj žiť Božie Trojičné vzťahy s Bohom a s ľuďmi navzájom; ako aj jediným
spôsobom, ako ich následne aj reálne žiť.
SKAUTING je vo svojich cieľoch a zámeroch pevne prepojený s realitou Cirkvi. Od nej prijíma
to, čo sám nemá a bez čoho by nakoniec vo svojich cieľoch bol neúčinný: spoľahlivé poznanie i
silu sviatostí. A v nej nachádza aj svoje zavŕšenie, v jednote, na ktorej sám pracuje, ktorou
Cirkev sama v sebe je a ktorá v nej presahuje hranice skautingu a v ktorej tak aj sám skauting je
včlenený do väčšej, univerzálnej a večnej Jednoty Trojjediného v Božom Kráľovstve.

Tvojou ďalšou úlohou
tak bude spoznať,
ako sa stať
opravdivou súčasťou
Cirkvi – a ako pri tom
môžeš využiť
skautskú spiritualitu!

„Do spoločenstva Cirkvi sú naplno včlenení tí, čo majú Kristovho
Ducha, a prijímajú celé jej zriadenie a všetky v nej ustanovené
prostriedky spásy, a sú v jej viditeľnom organizme spojení
s Kristom – ktorý ju spravuje prostredníctvom rímskeho pápeža
a biskupov –, a to zväzkami vyznania viery, sviatostí a cirkevného
vedenia a spoločenstva. Ale nespasí sa, hoci je začlenený
do Cirkvi, kto nezotrvá v láske, lebo zostáva síce v lone Cirkvi
,telom‘, ale nie ,srdcom‘.“
(KKC 837, citujúc II. vatikánsky koncil, Lumen gentium 13)
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ČO TO ZNAMENÁ?

Do spoločenstva Cirkvi sú naplno včlenení tí,
čo majú Kristovho Ducha...
Cirkev nie je organizácia, ale Telo Kristovo, Živý Kristus. Človek nemôže byť
súčasťou Cirkvi inak, ako „implantovaním“ do skutočného a živého Krista a to
mocou Ducha Svätého: „Duch adoptívneho synovstva zbožšťuje veriacich, lebo ich
životne spája s jednorodeným Synom, Spasiteľom“ (KKC 1129). Preto Božie slovo
hovorí: „Vy nežijete telesne, ale duchovne, pravda, ak vo vás prebýva Boží Duch.
Lebo kto nemá Kristovho Ducha, ten nie je jeho“ (Rim 8,9 SSV).
Ak sme takto Duchom včlenení do Krista, potom sme sa stali „nielen kresťanmi, ale
Kristom“ (sv. Augustín). Preto „pokrstení si „obliekli Krista““ (KKC 1227)

• najprv mať Kristovho ducha s malým „d“ – je to krok k PODOBNOSTI s
Kristom, kedy sa učíme od Neho byť ako On, myslieť ako On, žiť ako On, mať
Jeho postoje, názory, hodnoty, túžby, všetko;
• aby sme mohli prijať Kristovho Ducha s veľkým „D“ a prejsť od PODOBNOSTI k
JEDNOTE s Bohom, toto dielo v nás uskutočňuje Boh, práve prostredníctvom
Osoby Ducha Svätého a nijako inak sa udiať nemôže.
ROZLIŠUJ!
• DARY Ducha Svätého ako sú charizmy –
modlitba v jazykoch, prorokovanie,
uzdravovanie a množstvo iných – nie sú ani
znakom ani zárukou zbožštenia a spásy
človejka: „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);
• DAR Ducha Svätého, kedy sám Duch je
tým Darom a Jeho prítomnosť v nás nás
zbožšťuje tým, že nás spája s Bohom: „Duch
adoptívneho synovstva zbožšťuje veriacich,
lebo ich životne spája s jednorodeným
Synom, Spasiteľom“ (KKC 1129).

Splnené dňa:

Skautské hodnoty a život podľa nich je dobrým
tréningom života podľa Kristovho ducha s malým
„d“ – čiže osvojovania si Kristových postojov,
zmýšľania, túžob, cieľov aj konania.

Tvoja úloha
ROZHLIADNI SA okolo seba, najprv v prostredí
svojho skautského oddielu/zboru, potom aj v
spoločenstve Tvojej farnosti. Hľadaj ľudí, z ktorých
naozaj vyžaruje Svetlo Ducha Svätého, sú Neho
plní a žiari na nich zjavné ovocie Ducha Svätého
„láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť,
dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť (=
sebadisciplína)“.
Ak sa dá, STRETNI SA s nimi a porozprávaj sa s
nimi. popros ich, aby Ti vysvetlili, čo pre nich
znamená byť kresťanom, ako oni nasledujú Krista.
Čo by poradili Tebe na Tvojej ceste s Kristom.
ZHRŇ DOHROMADY to, čo sa si sa od nich
dozvedel. Ako to súvisí s tým, čo sme spoznali –
totiž s prijímaním Kristovho ducha, Tela, života i
konania?
AKÝ PRAKTICKÝ ZÁVER z toho vyplýva pre Teba?
Prekonzultuj výsledky so svojim tútorom!

viac na

Podpis Tvojho tútora:

ČO PONÚKA SKAUTING?

AKO NA TO V PRAXI?

Naše zbožštenie sa deje akoby v dvoch krokoch:

23

‚
Viditelný organizmus
m o d u l

K A T O L Í K ,

1 .

č a s ť

Byť kresťanom aj dnes značí uvedomiť si, že to nie je o tom vziať si Bibliu (ak
vôbec), prečítať si ju, pouvažovať nad ňou a potom povedať: „No, ja si myslím, že ak
budem robiť to a to a žiť tak a tak, tak sa to Bohu bude páčiť…“ – a mne to tiež tak
vyhovuje, pretože som si to vybral ja sám, páči sa mi to, pozdáva,… Nie, nie. Byť
kresťanom znamená obrátiť sa ku Kristovi, ktorý je stále hmatateľne vtelený v Tele
Katolíckej Cirkvi a ktorý pasie svoj ľud cez konkrétne ústa a konkrétny úrad Petrapápeža a apoštolov-biskupov – a vo viere povedať: „Hovor, Pane! Tvoj sluha
počúva! Urobím všetko a tak, ako mi Ty povieš!“

V dobe, keď Ježiš žil a konal na zemi ako jeden človek kto Ho chcel počuť, učiť sa
od Neho, niečo Mu povedať, alebo s Ním žiť, musel ísť fyzicky na konkrétne miesto,
kde práve človek Ježiš Kristus bol a tam Ho vyhľadať. Dnes je ten istý Ježiš
prítomný v hmotnom a hmatateľnom Tele Katolíckej Cirkvi. Ak s Ním chcem žiť,
musím úplne rovnako ísť a vyhľadať Ho tam, kde fyzicky je v tomto Tele konkrétne
prítomný, kde cez Úrad apoštolov vyučuje a cez sviatosti uskutočňuje naše
zbožštenie sa v sile Ducha Svätého.

ČO PONÚKA SKAUTING?
Ak si porozumel skautingu ako
organizácii,
v
ktorej
s
konkrétnymi ľuďmi uskutočňuješ konkrétne dielo a tak
napĺňaš
inak
abstraktné
myšlienky zakladateľa, potom by
si
nemal
mať
problém
porozumieť tomu istému aj v
prípade Krista, kde večné a
abstraktné
Evanjelium
sa
uskutočňuje v konkrétnej a
hmatateľnej Cirkvi a sám Večný,
nekonečný a neviditeľný Boh je
hmotne a hmatateľne prítomný v
Tele Cirkvi.
Navyše je tu aj podobná
štruktúra: družina je ako farská
bunka; oddiel ako farnosť; zbor
ako
diecéza,
SLSK
ako
metropola, WOSM ako Cirkev.

Splnené dňa:

Tvoja úloha
AKO SI NA TOM TY? Nakoľko o sebe môžeš povedať, že si nielen
návštevník bohoslužieb a užívateľ vybraných služieb Tvojej
farnosti (ako v bufete); ale si skutočná súčasť organizmu farnosti a
máš účasť na jej živote, poslaní, dielach, problémoch, radostiach i
bolestiach, sláve, ale občas aj hanbe, úspechoch i zlyhaniach? ČO
UROBÍŠ, aby si odstraňoval nedostatky v tejto svojej jednote s
Cirkvou, ak si nejaké našiel?
FARNOSŤ: zisti, aké územie pokrýva, koľko má farníkov oficiálne
(sčítanie obyvateľstva) a reálne (povedzme návštevníkov nedeľnej
bohoslužby). Zisti čo robí, čím práve žije a čo ponúka. Zisti niečo o
jej histórii. Ak je to možné, stretni sa s Tvojim farárom/správcom
farnosti a popros ho, aby Ti povedal niečo o tom, aké to je byť
pastierom v tejto farskej časti Kristovej Cirkvi!
DEKANÁT: jeho súčasťou je aj Tvoja farnosť. Zisti, ktoré farnosti
do neho patria. Ak je možné, navštív svojho dekana. Popros ho,
aby Ti povedal niečo o živote dekanátu, o tom či a ako farnosti v
ňom spolupracujú, čo dekanát svojim farnostiam ponúka.
DIECÉZA: nazýva sa aj miestna cirkev, pretože má všetko, čo cirkvi
náleží: biskupa ako nástupcu apoštolov, kňazov a diakonov,
veriaci ľud… Zisti si rovnako čo najviac informácií o svojej diecéze.
Skús zistiť, čím práve diecéza žije. Zisti si niečo o svojom
diecéznom biskupovi. Biskupi sú ľudia zaneprázdnení a pracovne
veľmi vyťažení, ale ak sa dá, skús sa aspoň na chvíľu stretnúť so
svojim diecéznym biskupom a poprosiť ho, aby Ti povedal niečo o
svojej službe biskupa, ako aj o tom, ako sa môžeš Ty a ostatní
skauti čo najlepšie zapojiť do života diecézy.
ZÁVERY z tejto úlohy nakoniec prekonzultuj so svojim tútorom.
Skúste sa dopracovať k nieočmu konkrétnemu a praktickému pre
Teba, či dokonca aj pre Tvoju družinu, alebo oddiel.

viac na

Podpis Tvojho tútora:

AKO NA TO V PRAXI?

ČO TO ZNAMENÁ?

... sú v jej viditeľnom organizme
spojení s Kristom ...

Dva Božie „megaškandály“
Tým prvým „škandálom“ je VTELENIE. Ako hovorí Pavol, „My však ohlasujeme ukrižovaného
Krista, pre Židov pohoršenie, pre pohanov bláznovstvo, ale pre povolaných, tak Židov ako Grékov,
Krista - Božiu moc a Božiu múdrosť.“ (1 Kor 1,23-24 SSV).
Pre pohanov, odkojených na Platónovi, je Boh opakom hmoty. Je tak povznesený nad zlý hmotný svet, že s
ním ani nemôže mať nič spoločné. Predstava, že by tento sa Boh priamo dotýkal sveta hmoty, dokonca sa
stal hmotou-telom, bola z tohto pohľadu bláznivá. Rovnako ako myšlienka Boha, ktorý vo svete koná (v
predstave Platóna to bola skôr absolútne nehybná bezcitná nad všetko povznesená dokonalá bytosť) a
ktorý dokonca zomiera na kríži…
Pre Židov, ktorí z Božieho slova takisto poznali Boha YHWH, ktorého nebesia nevedia pojať, pre ktorého
svet je iba práškom, ktorý je takisto absolútne a spaľujúco svätý a vyvýšený, bolo rúhaním a pohoršením
už len samotné predstavenie, že by tohto Boha mohlo do seba uzatvoriť jedno obyčajné ľudské telo a že by
ten tesár tam od susedov, čo im onehdá stoličku vyrábal a opravoval pluh, mal byť tým trikrát svätým
Bohom YHWH… Predstava Boha YHWH zomierajúceho ako zločinec na dreve… to si radšej zapchať uši
a ani len nepočúvať takéto strašlivé rúhania!
Ale, ako hovorí Pavol, pre nás je to Božia moc a Božia múdrosť – pretože ak by sa Boh nestal človekom,
ani my by sme sa nemohli skrze jednotu s Ním stať Bohom a zbožštiť sa a tak sa stať dedičmi večného
života, čiže toho Božieho života samého Boha, ktorý je jediný večný, pretože ho od večnosti žije Boh sám
v sebe.

Dnes nám to už – až na Jehovových svedkov a ešte pár ďalších okrajových denominácií – nerobí
problémy prijať. Proste Boh sa stal človekom, vtelil sa. Dejiny znova a znova potvrdili, že Ježiš Kristus
skutočne je Bohom a kto v Neho verí, naozaj má večný Boží život, už tu a teraz, úmerne tejto jednote s
Kristom. A, buďme úprimní, nerobí nám to problémy preto, lebo dnes akoby ono pohoršenie vtelenia bolo
znova odstránené. Boh – to už dnes nie je človek, ktorý býva v susednom byte a navonok vyzerá ako
inštalatér z mestského podniku služieb a hovorí Vám čo a ako máte robiť a ako Ho máte nasledovať. Dnes
i Ježiš Kristus je zase „pekne a slušne“  Bohom, akým Boh má byť: neviditeľným, tam hore, na
nebesiach, v ktorého môžeme vcelku pohodlne a pekne veriť každý sám podľa seba, podľa toho, ako si
vysvetlíme Bibliu, ktorú po sebe zanechal, bez toho, aby sme narážali na toto strašné pohoršenie
vtelenia… lenže…
… lenže Ježiš Kristus nám predsa nezanechal Bibliu! Namiesto toho nám zanechal niečo iné: CIRKEV, v
ktorej „škandál vtelenia“ pokračuje. Pretože tak, ako sa v človekovi Ježišovi Kristovi vtelil Boh, tak sa
v Cirkvi vtelila sama spása! Nebo nie je niekde tam „hore“. Nebo je vtelené v Tele Katolíckej Cirkvi, v
ktorej pokračuje aj vtelenie samotného Krista. A, tak ako kedysi pred 2000 rokmi, aj toto je škandál,
bláznovstvo a pohoršenie pre mnohých.
Len si to predstavte: Toto má byť Nebo na zemi? Vtelená spása? A súčasne splnomocnený úrad Krista,
ktorý čo zviaže na zemi, to bude zviazané v Nebi? Ktorý keď počúvate, počúvate samotného Boha,
hovoriaceho hmotným, pozemským a nepríjemne konkrétnym a počuteľným hlasom? Peter, nevzdelaný
rybár, ktorý zaprel samotného Krista? Apoštoli, ktorí Ho tiež opustili a predtým sa medzi sebou žiarlivo
hádali o výsady a o to, kto je väčší? Masový vrah a zločinec Pavol, bývalý farizej, o ktorých Ježiš hovoril
ako o pokrytcoch? A potom reťaz pápežov a biskupov, všetko obyčajných ľudí z mäsa a kostí a často s
najrôznejšími chybami a nedokonalosťami? Toto má byť vtelený Kristus telesne prítomný uprostred nás?
Toto má byť baránkova Nevesta, Baránkova manželka – čiže Nový Jeruzalem, Nebo samotné?

To je čosi, čo ani mnohí kresťania ľudia nevedia prehltnúť. V praxi dokonca aj väčšina tých, ktorí sa
prehlasujú za katolíkov. Pretože uznať to a uveriť tomu… to by znamenalo urobiť to isté, čo urobil pred
2000 rokmi rabbi Nikodém, keď pochopil, že od tejto chvíle slúžiť Bohu neznamená sadnúť si do kresla a
uvažovať o tom „Čo si asi tak Boh želá, aby som robil a žil“ a potom si vybrať to, čo sa mi pozdáva so
slovami „Ja si myslím, že ak robím toto a žijem takto, tak slúžim Bohu…“ – ale je potrebné vstať a hoci aj
v noci, ale predsa ísť za tým chlapom z Nazareta (ktorý tu stále v Tele Cirkvi je) a proste Mu povedať:
„Pane, tu som. Hovor a ja poslúchnem. Urobím všetko a tak, ako povieš, lebo Ty si môj Boh!“.
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V našej kultúre slovo „veriť niečomu“ vyjadruje najnižší stupeň istoty a poznania,
často niečomu „verím“ napriek tomu, že nemám žiaden dôkazy, či rozum radí opak.
V Biblii, naopak, je tento význam presne opačný. Hebrejské amana i grécke pisteuó
vyjadrujú najvyšší možný stupeň spoľahlivosti a istoty, postoj k niečomu, čo je isté,
overené a preto sa na to môžem bezvýhradne spoľahnúť. Skúsenosť, ktorú s Bohom
máme nás k takejt dôvere Bohu oprávňuje – ako aj k dôvere v to, čo hovorí, k čomu
pozýva a čo sľubuje a zaručuje. A pretože ako jediný má aj absolútnu moc a
schopnosť splniť to, čo hovorí, je takáto viera oprávnená naozaj len voči Nemu.

Pod pojmom „viera Cirkvi“ chápeme súhrn istých poznatkov, ktoré o Bohu máme,
pretože nám ich o sebe Boh dal vedieť a súčasne ich potvrdzuje naša skúsenosť s
Bohom. Táto „viera Cirkvi“ súčasne predstavuje základ pre naše know-how na ceste
k nášmu zbožšteniu sa v Bohu. Ježiš Kristus preto kladie veľký dôraz na
porozumenie a pochopenie tomu, čo nás učí. Rozhodne nejde len o to naučiť sa
nejaké poučky, či si len osvojiť nejaký „svetonázor“. Podstatným znakom
kresťanstva je preto učenie sa a kresťan je učeník, čiže žiak a nasledovník Krista.

POSTUPNOSŤ VIERY
BOH Ježiš Kristus vytvoril
CIRKEV, v ktorej je osobne
prítomný, vyučuje v nej a garantuje
jej pravdivosť a spoľahlivosť. Táto
Cirkev potom napísala
PÍSMO SVÄTÉ (čiže BIBLIU)
NOVÉHO ZÁKONA, ktoré je
základom tohto pokladu viery. Naň
nadväzuje, osvetľuje ho, dopĺňa a
rozvíja
UČENIE MAGISTÉRIA, čiže
Učiteľského úradu Cirkvi,
tvoreného nástupcami apoštolov v
ich úrade. Nakoniec v živote
každého kresťana
DUCH SVÄTÝ svojimi vnuknutiami
završuje a konkretizuje túto pravdu
pre jej použitie v našom
každodennom živote.

Splnené dňa:

Tvoja úloha
ZADOVÁŽ si výtlačok Nového zákona (ak ešte nemáš) –
najlepšie malý, vreckový. Sprvu môže poslúžiť aj aplikácia
v mobile. Jej výhoda je, že mobil máš stále pri sebe a
môžeš si teda z Písma čítať aj inokedy, kdekoľvek si (ako
to robia bratia a sestry z Opus Dei, napríklad). Ale asi
ťažko sa Ti v ňom bude farebne podčiarkovať…
PRIPRAV si ďalšie dve základné knihy, ktoré budeš
potrebovať: Youcat a Katechizmus Katolíckej cirkvi.
SPOLOČNE so svojim tútorom si vyber vhodnú knihu na
lektúru.
SKONTROLUJ možnosti a dostupnosť komentárov a
biblických slovníkov – či už na nete, alebo vo forme
publikácií.
ZARIAĎ si veci tak, aby si vytvoril vo svojom dennom
režime stabilný čas a miesto na dennú modlitbu, ako aj
na skriptúru i lektúru. Doplň tieto tri činnosti do svojho
ĽALIOVÉHO ŽIVOTA!
ZAČNI – denne, verne, bez vynechávania, tak, aby si si na
to navykol rovnako, ako si navyknutý skontrolovať
facebook, umyť si zuby, zacvičiť, či naraňajkovať sa…
PO TÝŽDNI praktizovania obojeho bez vynechania môžeš
ísť na ďalšiu úlohu – pokračuj však ďalej v praktizovaní aj
modlitby, aj skriptúry, aj lektúry!

viac na

Podpis Tvojho tútora:

AKO NA TO V PRAXI?

ČO TO ZNAMENÁ?

... sú v jej viditeľnom organizme spojení s Kristom
zväzkami vyznania viery ...

Pitie z prameňov poznania
SKRIPTÚRA a LEKTÚRA
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?
AKO ZAČAŤ SO ŠTÚDIOM PÍSMA SVÄTÉHO
Profesor Tomislav Ivančič ponúka úplným začiatočníkom na tejto cesta nasledovný tip, ako začať so
skriptúrou, čiže so štúdiom Písma Svätého:
• Najprv si vezmi Nový zákon a prečítaj ho rýchle celý.
• Potom ešte raz.
• Potom tretíkrát a popodčiarkuj si rozličnými farbami.
• Potom to ešte párkrát prečítaj, kým sa ti nezničí tento Nový zákon.
• Potom si vezmi nový výtlačok a potom už smieš čítať pomaly.
Pretože potom z prečítaného celku pochopíš aj jednotlivosti.
• Až potom začni so Starým zákonom.
ROZJÍMAVÁ MODLITBA
Rozjímavá modlitba – štúdium Božieho zjavenia nie je nejaké sterilné a teoretické štúdium. Je to veľmi
osobné a zaangažované štúdium pred Božou tvárou a v rozhovore s Bohom. Takéto poznávanie Boha v
rozhovore s Ním na podklade počúvania Boha hlavne v Božom slove, ale aj knihách tých, ktorí s Bohom
intímne žili pred nami, obzvlášť svätých, sa nazýva rozjímavou modlitbou. „Nakoľko to ja chápem,
vstupnou bránou [do kresťanstva]... je modlitba a rozjímanie. Nie som viac pre rozjímavú, než pre ústnu
modlitbu, pretože pri každej modlitbe je potrebné aj rozjímať. Nenazývam totiž modlitbou to, keď si
niekto neuvedomuje, s kým hovorí, kto to s ním hovorí, čo žiada a od koho žiada, aj keď pri tom pohybuje
ústami“ (sv. Teréza Avilská, Učiteľka Cirkvi, 16. st. po Kr.)
Francúzska mystička Jeanne-Marie Bouvier de la Motte-Guyon (17. st. po Kr.) odporúča mierne
pokročilým začiatočníkom (ktorí už čítajú pomaly) spôsob rozjímavej modlitby, ktorý pozostáva z akoby
niekoľkých minicyklov: „Obráť sa k Písmu; vyber si nejaký oddiel, ktorý je jednoduchý a dosť praktický.
Potom príď k Pánovi. Prichádzaj ticho a pokorne. Tam, pred Ním, prečítaj malý úsek Písma, ktorý si si
otvoril. Čítaj dôkladne. Sústredene a ticho vnímaj, čo čítaš. Vychutnaj si to a stráv to. … Nečítaš rýchlo, ale
pomaly. neprechádzaš z jedného oddielu na druhý, pokiaľ si svojimi zmyslami neuchopil samotné jadro
toho, čo si čítal. Potom možno budeš chcieť tento oddiel Písma, ktorý sa ťa dotkol, vyjadriť modlitbou. Po
tom, čo si z toho oddielu niečo uchopil a spoznal si, že z neho vytiahol esenciu a hlavný zmysel, potom
zvoľna, kľudne a pokojne prejdi k ďalšej časti oddielu. Keď tvoj čas s Pánom skončí, budeš prekvapený, že
si prečítal veľmi málo, možno ani nie pol stránky. »Modlenie sa Písma« sa nehodnotí podľa toho, koľko si
prečítal, ale akým spôsobom si prečítal!“
Určite mnohé veci budú spočiatku pre Teba nie úplne pochopiteľné. Pomôcť Ti môže nasledovné:
• Nemusíš sa zdržiavať tým, čomu nerozumieš. Keď budeš vždy znova a znova čítať Písmo, budeš v
ňom, úmerne svojmu duchovnému napredovaniu, vždy objavovať nové a nové veci a to, čo si predtým
nechápal (lebo to bolo pre teba ešte „privysoko“), časom pochopíš. Sústreďuj sa na to, čomu rozumieš,
čo chápeš a hlavne: čo ťa oslovuje a „chytá za srdce“.
• Na osvetlenie niektorých pojmov a reálií môžeš využiť komentáre, či biblické slovníky. Výborný
biblický slovník Adolfa Novotného je k dispozícii aj online na internete, podobne ako aj ďalšie
študijné pomôcky.
• Pamätaj na súlad medzi Písmom a celým pokladom viery a poznania Katolíckej Cirkvi. Pôvodný a
autentický zmysel toho, čo čítaš, bude vždy v súlade s vierou a poznaním ako aj so životom a praxou
Kristovej Cirkvi, ktorá knihy Nového Zákona napísala a autorizovala ako Božie slovo, pretože
odrážajú to poznanie, ktoré od Boha prijala a ktorému od počiatku podnes rovnako verí.
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LITURGIA je „úradným“ slávením Cirkvi a tým sa líši od ostatných modlitieb a
pobožností. Tak, ako v každej rodina sa spoločne žije, spoločne pracuje, ale aj
spoločne oslavuje (napr. nedeľný obed, narodeniny, meniny), aj Cirkev ako Božia
Rodina spolu žije (spoločenstvo), spoločne pracuje (učenie sa, duchovný rast, ale aj
apoštolát, služba, spoločenská angažovanosť) – a takisto aj spoločne slávi a týmto
slávením je práve liturgia. Jadrom liturgie sú sviatosti – mocné nástroje našej jednoty
s Bohom a zbožštenia sa v Bohu. Najčastejšie slávime liturgiu svätej omše a svätej
spovede so sviatosťami Eucharistie a pokánia.

Nie je možné žiť plný život rodiny Cirkvi bez účasti na všetkých troch jej rozmeroch
a teda aj liturgii. Je dôležité liturgii porozumieť – jej obrady sú tiež formou
vyučovania. Naznačujú to, čo v nás sviatosti uskutočňujú a súčasne nám svojim
priebehom a symbolikou pomáhajú disponovať sa, čiže pripraviť na spoluprácu so
sviatosťami, pretože sviatosti v nás prinášajú svoje ovocie len úmerne našej
schopnosti spolupracovať s nimi a prijímať tak cez ne Božie konanie a Božiu moc. A
to je niečo, čomu sa musíme naučiť a neustále sa v tom zdokonaľovať.

AKO FUNGUJÚ SVIATOSTI?
Aj keď sviatosti vysluhujú Bohom
poverení služobníci Cirkvi – biskupi,
kňazi, diakoni, v prípade manželstva
snúbenci – sú stále konaním Krista,
ktorý v nich aj dnes koná to isté, čo
konal pred 2000 rokmi v Júdei a
Galilei. Preto pôsobia ex opere
operato, čiže samým konaním
konaného. Nezáleží teda, či je kňaz pri
ich vysluhovaní hriešny alebo svätý,
sústredený alebo roztržitý – ak má
úmysel vyslúžiť sviatosť a zachová
nevyhnutný spôsob jej vykonania, je
sviatosť vždy plne „funkčná“ a riadne
účinkuje, pretože je dielom Krista a
nie onoho človeka-kňaza – úplne
rovnako, ako napr. voda z vodovodu je
vždy vodou, bez ohľadu na trúbky,
ktorými k nám dotiekla…

Splnené dňa:

Tvoja úloha
SPÍŠ si zoznam všetkých siedmych sviatostí Cirkvi
ZISTI, čo presne nimi Kristus koná – najprv s
pomocou Youcatu, ktorý Ťa potom odkáže aj na
„náročnejšiu, ale výdatnejšiu stravu“ Katechizmu
Katolíckej cirkvi.
NÁJDI s pomocou tútora ku každej sviatosti súvisiace
činy, alebo slová Ježiša Krista, ukazujúce, že tieto
skutky konal, alebo o nich aspoň hovoril, či nimi
poveroval svojich apoštolov počas svojho života ako
človeka Ježiša Krista.
KONZULTUJ výsledky svojho bádania, ako aj otázky a
nejasnosti so svojim tútorom, ak treba, aj so svojim
farárom, či iným vhodným kňazom alebo teológom.
POROVNAJ tento pohľad na sviatosti a liturgiu s tým,
ktorý si mal doteraz. V čom sa tento dnešný pohľad
odlišuje? Skús to zhrnúť a vystihnúť ten rozdiel.
AKÝ DOPAD na Tvoj život by tento nový pohľad,
ktorý si získal, mohol mať? Čo všetko by mohol
zmeniť?
UVÁŽ, čo je z Tvojej strany potrebné na to, aby
sviatosti boli v Tvojom živote účinné tak, ako majú
byť. Čo konkrétne by si pre to mohol urobiť už teraz?
UROB TO! Aspoň začni!

viac na

Podpis Tvojho tútora:

AKO NA TO V PRAXI?

ČO TO ZNAMENÁ?

... prijímajú všetky v nej ustanovené prostriedky spásy,
a sú spojení s Kristom zväzkami sviatostí ...
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Cirkev nie je demokratická inštitúcia – podobne ako škola, firma, alebo armáda. Je
Božím „biznisom“, ktorý nás vyučuje Božej pravde a pozýva k Božím veciam.
Môžeme ich prijať alebo odmietnuť, ale nemáme možnosť ich meniť či „hlasovať“
čo z nich sa nám pozdáva a čo nie. Podobne to znamená prijať účasť na živote,
ktorým žije a ktorý zrkadlí trojičnú jednotu Boha, konať dielo, ktoré Cirkev koná a
ktoré je dielom Trojjediného Boha. Podobne ako napríklad automobilka sa nespráva
názormi zamestnancov, ale faktami a analýzami a potrebami firmy a trhu, ani Cirkev
sa neriadi náladami členov, ale záujmami Krista, Božieho Kráľovstva a spásy ľudí.

Jednota s Kristom nie je nejaký „pocit“, ale konkrétna vec.ˇZnamená, že žijem to, čo
Kristus, zmýšľam tak, ako Kristus, konám to, čo Kristus. Kristus je telesne prítomný
v Tele Cirkvi a v nej ako v spoločenstve žije, v nej vyučuje, v nej aj koná. Nielen
smerom „dovnútra“ vo sviatostiach, ale aj smerom „von“, keď v Tele Cirkvi koná a
uskutočňue vo svete Dielo Božieho Kráľovstva. Aj Ty preto môžeš poľahky zistiť,
čím Cirkev – a Kristus v nej – žije a čo koná, vo svete, v Tvojej diecéze, vo
farnosti,… a tým, že sa k tomu pripojíš, sa s Kristom skutočne spájaš a zjednocuješ.

KDE JE BISKUP, TAM JE CIRKEV,
TAM JE KRISTUS, BOH
„Nech nie je medzi vami nič, čo by vás
mohlo rozdeľovať, ale zjednoťte sa s
biskupom a predstavenými na vzor a
dôkaz nesmrteľnosti. Ako teda Pán
neurobil nič ani sám, ani cez apoštolov
bez Otca, s ktorým je spojený, tak ani
vy nerobte nič bez biskupa a kňazov. …
Veď Ježiš Kristus, náš neodcudziteľný
život, je jedno s Otcovou vôľou, ako aj
biskupi, ustanovení po šírej zemi, sú
jedno s vôľou Ježiša Krista. … Preto sa
patrí, aby ste sa aj vy zhodovali s
vôľou biskupa, čo aj robíte. … Kde je
biskup, tam je Cirkev.“
(Ignác Antiochijský, žiak Jána
Apoštola, 107 po Kr.)

Splnené dňa:

Tvoja úloha
KRISTOV HLAS k nám zaznieva z dokumentov
koncilov, encyklík pápežov,… Počúvam ho? Poznám
ho?
POSLÚCHAM? Som vnímavý na hlas Krista v Cirkvi?
Ako konkrétne naň odpovedám svojim konaním?
Viem uviesť nejaké príklady?
ČO KONRÉTNE urobím, aby som Kristov Hlas v Cirkvi
aj počul, aj pod vedením Ducha Svätého nasledoval.
AKO JE NA TOM moja družina/oddiel? Nakoľko sme
účastní diel Cirkvi, nakoľko spoločne reagujeme na
Hlas Krista Ženícha? Ak je v tom nejaký problém – v
čom je jeho príčina?
ČO KONKRÉTNE UROBÍM JA, aby som aj v tejto
oblasti jednoty s Kristom napredoval?
VYBERIEM SI jeden z dokumentov Cirkvi – napríklad
niektorú z nedávnych encyklík pápežov – a
preštudujem si ju. Pouvažujem ako na ňu odpoviem:
ja osobne, moja družina, môj oddiel – nakoľko tie
posledné dve roviny budú v mojich možnostiach. Pri
výbere vhodného dokumentu budem konzultovať so
svojim tútorom, prípadne s mojim farárom. Takisto s
tútorom prekonzultujem aj závery, ku ktorým som
dospel.

viac na

Podpis Tvojho tútora:

AKO NA TO V PRAXI?

ČO TO ZNAMENÁ?

... sú spojení s Kristom – ktorý ju spravuje prostredníctvom
rímskeho pápeža a biskupov –zväzkami cirkevného vedenia...
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Cirkev je miesto, kde sa zjednocujeme s Kristom – a preto vyžaduje nevyhnutne aj
jednotu navzájom. Ak sme totiž všetci jedno s Kristom, sme nutne v Kristovi jedno
aj navzájom: „Všetci, čo ste pokrstení v Kristovi, Krista ste si obliekli. Už niet Žida
ani Gréka, niet otroka ani slobodného, niet muža a ženy, lebo vy všetci ste jeden v
Kristovi Ježišovi“ (Gal 3,26-28 SSV). Ak by sme túto jednotu navzájom odmietli,
odmietli by sme tým aj jednotu s Kristom: „My vieme, že sme prešli zo smrti do
života, lebo milujeme bratov. Kto nemiluje, ostáva v smrti“ (1 Jn 3,14 SSV). Preto
nie je možné žiť s Kristom mimo Cirkvi, kde jedine môžeme žiť s Ním i s bratmi.

Skutočne s niekým žiť znamená skutočne s niekým žiť: poznať ho, byť dôvernými a
pravými priateľmi, zdieľať svoje životy, niesť si vzájomne bremená, učiť sa a
podporovať na ceste zbožštenia sa. Vyžaduje to dostatok času, ktorý spolu trávime.
Preto takúto hlbokú jednotu dokážeme žiť iba s neveľkou hŕstkou ľudí, približne
dvanásť, možno pätnásť. Preto je farnosť spoločenstvom malých spoločenstiev, kde
sa v takomto úzkom kruhu učíme tvoriť a žiť skutočnú Trojičnú jednotu Boha a
Cirkvi. Preto už prvá Cirkev na Turice sa takto schádzala a žila „po domoch“.

NÁVOD NA ŽIVÚ FARNOSŤ
„Aby sa všetky tieto farnosti stali
živými kresťanskými spoločenstvami,
musia sa dotyčné miestne autority
starať o to, aby: a/ boli farské
štruktúry prispôsobené situáciám s
veľkou flexibilitou, ktorú umožňuje
cirkevné právo predovšetkým
podporovaním účasti laikov na
pastoračnej zodpovednosti; b/ rástli
malé bázové spoločenstvá, nazvané
aj živé spoločenstvá, v ktorých veriaci
vzájomne môžu hlásať Božie Slovo a
môžu byť činnými v službe a v láske.
Tieto spoločenstvá sú v spoločenstve
so svojimi pastiermi opravdivými
skonkrétneniami cirkevného
communia a centrami
evanjelizácie..."“
(Ján Pavol II., Christifideles laici 26)

Splnené dňa:

Tvoja úloha
FARNOSŤ AKO SPOLOČENSTVO MALÝCH
SPOLOČENSTIEV – je toto spôsob, akým funguje Tvoja
farnosť? ZMAPUJ malé spoločenstvá v Tvojej farnosti!
AKO FUNGUJE jednota samotných spoločenstiev? Sú
naozaj organizmom? Akým spôsobom sú medzi sebou
„zosietené“, ako navzájom spolupracujú, ako prúdia
informácie medzi nimi navzájom ako aj medzi pastierom
farnosti, farárom a spoločenstvami? A to obojsmerne?
Aký program poskytuje farnosť malým spoločenstvám?
A ako malé spoločenstvá slúžia a podieľajú sa na živote
a poslaní rodiny farnosti a jej pastoračnej
zodpovednosti?
OBOZNÁM s výsledkami svojho prieskumu a analýzy
svojho tútora. Ak treba, uvažujte, čo je vo vašej moci
urobiť, aby ste napomohli takémuto fungovaniu
farnosti.
AK TREBA, uvažujte, čo môžete urobiť pre to, aby ste
napomohli zapojeniu jednotlivých družín svojho
oddielu/zboru do tejto štruktúry a siete farských
spoločenstiev!
AK TY SÁM nie si ešte nijako – ani cez družinu, ani cez
iné spoločenstvo – začlenený do farnosti a teda ani do
Cirkvi, uvažuj, ako tento problém vyriešiš. PODNIKNI k
tomu prvé kroky – po ich vykonaní môžeš túto úlohu
považovať za splnenú.

viac na

Podpis Tvojho tútora:

AKO NA TO V PRAXI?

ČO TO ZNAMENÁ?

... sú v jej viditeľnom organizme spojení s Kristom
zväzkami cirkevného spoločenstva...

‚
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ČO TO ZNAMENÁ?

... Ale nespasí sa, hoci je začlenený do Cirkvi, kto nezotrvá v láske,
lebo zostáva síce v lone Cirkvi ,telom‘, ale nie ,srdcom‘.
NEBO – alebo BOŽIE KRÁĽOVSTVO – to je stav dokonalosti a svätosti. Ich
zdrojom je láska a ovocím blaženosť. Dôležité je uvedomiť si, že oná blaženosť je
priamo ovocím lásky, svätosti a dokonalosti. Mohli by sme teda povedať, že
Nebeské Kráľovstvo – to je životný štýl Boha, ktorý robí Boha šťastným a
blaženým. SPASIŤ SA znamená osvojiť si presne tento životný štýl a dokonca v
rovnakej intenzite a čírosti, v akej ho žije Boh sám. Ak si ho neosvojím, v Nebi nie
som a ani byť nemôžem a ani ma tam niekto nijako nemôže „zobrať“, či „vpustiť“,
pretože Nebo nie je miesto, kam by sa dalo ísť, ale životný štýl, ktorý sa dá jedine
naučiť, osvojiť, zamilovať si ho a žiť. Bodka. SPASENIE SA tak vyžaduje splniť
objektívne kritériá a dosiahnuť objektívny cieľ a tým je dokonalé napodobnenie
Boha. Tak, ako fyzik nemôže povedať: „Dobre, máme slabý varič a preto
redefinujeme Celziovu stupnicu a odteraz 60° bude znamenať 100° a všetko bude
OK“, ani my, ani Boh sám nemôže povedať: „Dobre, ty si ľudožrút, tak u teba
prižmúrime oči a nebudeme od teba na vstup do Neba vyžadovať 100% svätosť, u
teba postačí aj 25%...“ Alebo je naša podobnosť s Bohom 100%-ná – a v Nebi sme;
alebo nie je – a v Nebi nie sme. Povedané obraznou rečou Zjavenia: „Nič
poškvrnené ... doň nevojde“ (Zjv 21,27 SSV).

AKO NA TO V PRAXI?

Musíme mať preto stále na pamäti, že cieľom
nie je nejaké vonkajšie dodržanie niečoho, ale
vnútorná premena, keď „milujeme všetko to,
čo miluje Boh“, nielen to nejako zachováme
či dodržíme. A tak cieľom je natoľko sa
stotožniť s Kristom, aby všetko, čo žije v Tele
Cirkvi – od jej morálky a hodnôt cez spôsob
života až po prácu, ktorú koná vo svete – bolo
pre nás prirodzené, samozrejmé, normálne,
aby sme to mali v obľube a radi tak žili a
konali: „Lebo 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). Výsledkom je potom
láska a spoločenstvo a jednota v Cirkvi,
pretože kde nevládne hriech, tam niet ničoho,
čo by nás ešte od seba oddeľovalo a preto
úplne samozrejme žijeme v hlbokej jednote a
v priateľstve. Ak to tak nie je – potom
skúmajme samých seba, hľadajme hriech (=
nepodobnosť s Kristom), ktorá v nás je, aby
sme ju mohli s pomocou Božej milosti
odstrániť z nášho srdca.

Peter, Pavol, Polatuto, alebo Maroš, Michal, Mamamupoto?
Kde bolo, tam bolo, žil raz Peter. avbu. Mal bohatých rodičov a skvelé podmienky a preto už ako teenager
sa zúčastnil niekoľkých expedícií so svojimi rodičmi na ich rodinnej jachte. Na svoje osemnáste
narodeniny dostal darček: Novú, skvelú jachtu, na ktorej o rok na to sólovo preplával Atlantický oceán.
Michal mal tiež bohatých rodičov. More mu ale nič nevravelo. Nadovšetko miloval počítačové hry a vo
svojich osemnástich rokoch pracoval pre renomovaný magazín ako testovač nových hier. Pavol až takých
bohatých rodičov nemal. A žil v krajine, ktorá nemala more. Rád sa člnkoval a občas, na jazere, počas
rôznych kurzov a akcií, si vyskúšal aj taký vnútrozemský jachting. Maroš, jeho priateľ, mal záujmy úplne
iné. Zbieral známky a pretože tiež nepochádzal z nejakej bohatej rodiny, peniaze, ktoré si zarobil na
brigádach, využíval na budovanie svojej filatelistickej kolekcie. Ďaleko od nich, v džungli, žili dvaja
súrodenci. Jeden sa volal Polatuto. Miloval rybárčenie a jeho rozkošou bolo, keď mohol na piroge
veslovať po rieke, ktorá okolo ich osady tiekla. Jeho brat Mamamupoto vodu veľmi nemusel. Bol dobrým
stopárom a rád lovil v lese s lukom a šípmi...
Jedného dňa, riadením osudu, sa všetci šiesti ocitli na mieste, kde slávny kapitán Hokalsen robil výber
kandidátov na nesmierne vzrušujúcu a revolučnú plavbu superekologickou plachetnicou okolo sveta.
Peter sa okamžite prihlásil. Pretože bol skvelý, zručný, skúsený, bol okamžite prijatý v hodnosti bocmana.
Pavol sa tiež prihlásil – ale tak trochu ostychavo. Povedal: „Viete, ja strašne túžim plaviť sa po mori. Ale
moja krajina more nemá a ani moji rodičia nie sú takí bohatí, ako tí Petrovi. Neviem, či ma vezmete...“
Hokalsen mu povedal: „To je pravda, na túto plavbu pripravený nie si. Niečo už ale vieš... Ak máš odvahu
a si ochotný tvrdo drieť, zaplatím ti trojmesačný intenzívny kurz a výcvik. Ak ho absolvuješ a ak to všetko
vydržíš, máš u mňa miesto ako námorník. A ešte stihneš prvú skúšobnú plavbu. Berieš to?“ „Samozrejme,
pane!“ zvískol Pavol a už aj sa šiel na kurz zapísať. Nakoniec sa pred Hokalsenom objavil aj Polatuto.
Povedal: „Toto je ako sen. Nikdy som ani netušil, že niekde je tak veľa vody, ako v oceáne. Ani som
netušil, že existujú takéto veľké a zložité lode. Keby to bolo na mne, celý život by som nerobil nič, len sa
na takýchto lodiach plavil po všetkých moriach sveta! Ale u nás bola iba rieka. A nemali sme väčšie lode,
než trojmetrové pirogy. Nikdy som nevidel sťažeň ani plachtu, len veslá...“ Hokalsen sa na Polauta pozrel
a povedal: „A si ochotný učiť sa? Bude to tvrdé, veľmi ťažké, takmer nemožné... ale ak si odhodlaný,
mohol by si to dokázať. Pošlem ťa na jednu z mojich lodí a tam ťa budú moji ľudia rok a deň tvrdo
trénovať. Ak nevydáš zo seba všetko, hodia ťa cez palubu ako suchú tresku... žartujem... ale fakt je, že
musíš za rok dokázať to, čo sa Peter učil odmalička celé tie roky a Pavol aspoň niečo z toho tiež. Ak to
dokážeš, môžeš s mojou loďou ísť ako plavčík a člnár. Ak nie – budem na tvoje miesto musieť vziať
niekoho iného. Platí?“ „Platí, náčelník!“ vykríkol Polatuto nadšene a už aj utekal zapísať sa na tú
Hokalsenovu loď. Hokalsen sa potom pozrel na Michala, Maroša a Mamamupota a opýtal sa aj ich: „A
čo vy? Vy netúžite ísť s nami na toto obrovské dobrodružstvo?“ Michal mávol rukou a povedal:
„Zbláznili ste sa? Večné kolísanie, žiadne pohodlie, mizerná strava, námaha, žiaden internet – čo by som
tam robil? Nedostanete ma tam ani párom volov!“ Maroš povedal: „Myslím, že známky môžem lepšie a
pohodlnejšie zbierať... ehm... doma. More ma, priznám sa, nikdy nelákalo...“ Nakoniec prehovoril aj
Mamamupota: „More? Ani za svet! Desí ma už tá rieka, čo tečie okolo nás! V živote ma nikto nedostal
ani na pirogu! Plaviť sa na tomto plávajúcom dome? Po vode, ktorej na koniec nedovidieť? Ani za svet!
Ešte dnes sa vrátim do svojej rodnej džungle!“
Sú ľudia ako PETER: Celým srdcom si zamilovali životný štýl Boha, založený na dokonalosti, na láske, na
svätosti, na slobode, na vzťahoch spoločenstva. A celým srdcom si zamilovali Boha, pretože On je
stelesnením všetkého toho, čo milujú. A tak sa v Bohu a s Bohom aj sami zbožšťujú.
Sú ľudia ako PAVOL: Milujú Boží život – ale z nejakých objektívnych dôvodov sa ho nemohli naučiť úplne
a dokonale. Ale robili, čo mohli. Keď opustili tento svet, zistili, že na jednej strane po Nebi celým bytím
túžia – ale na druhej strane nie sú ešte pripravení ho žiť. A Boh im ponúkol „doškoľovací kurz“ – Očistec.
Sú aj ľudia ako POLATUTO: Nikdy o Kristovi nepočuli. Alebo počuli, ale len rôzne skreslené a popletené
legendy a mýty a to ich nikdy neoslovilo. Celý život túžili po niečom veľkom... krásnom... vznešenom...
nesmrteľnom. Slovami Pavla hľadali „v dobrých skutkoch ... slávu, česť a nesmrteľnosť“ (Rim 2,7 SSV).
Usilovali sa o tieto veci najlepšie, ako vedeli, primerane poznaniu a možnostiam, ktoré mali. Keď opustili
tento svet a zastali pred Bohom, obrazne povedané sa im slzy vtisli do očí a vykríkli: „Ani sme netušili, že
môže jestvovať takáto krása a nádhera! Celý život sme ju hľadali a celý život sme po nej túžili, aj keď sme
ju nepoznali a nevedeli vyjadriť slovami. Pane, nie sme ale schopní žiť túto krásu a nádheru, sme plní zla

a až teraz sme spoznali, že to zlo je naozaj zlo. Celým srdcom sa zaň hanbíme. Jestvuje pre nás ešte
nejaká nádej?“ A Boh odpovie: „Iste. Očistec. Prejdete ním? Vaše očisťovanie bude o to namáhavejšie a
ťažšie, o koľko ste od dokonalosti Neba vzdialenejší. Ale ak ste odhodlaní a naozaj po tom túžite celým
srdcom, dokážete to. Vstúpite doň teda?“ A oni vstúpia – a uspejú, pretože už na zemi po tejto kráse
túžili a verili v ňu, aj keď ju navonok nepoznali a nikdy v plnosti nenašli, iba v náznakoch.
A potom sú ľudia ako MICHAL, ktorí možno odmalička vyrastali medzi katolíkmi, boli privádzaní ku
Kristovi, vyučovaní v Božom slove, mali k dispozícii všetko, čo Boh ľuďom na tejto zemi daroval – ale
nezamilovali si Boží Život. Uprednostnili pred ním svet a jeho rozkoš a tie si zamilovali viac.
Sú tu aj ľudia ako MAROŠ, ktorí v až tak dokonalých podmienkach nežili. Ale tiež im to nevadí, lebo v
živote išli iným smerom, hľadali iné ciele a milujú odlišný spôsob života, ten svetský.
A sú tu aj MAMAMUPOTOVIA, ktorí v živote nikdy o Kristovi nepočuli, v živote Ho nestretli, nemali ani
možnosť niečo také počas života prežiť – ale keby aj, nijako by to ich život nezmenilo. Ježiš by im aj tak
pripadal úplne cudzí a nezaujímavý, pretože ich túžby a vášne idú opačným smerom. Všetci títo, keď
jedného dňa opustia tento pozemský svet, prídu pred Boha a pohliadnu na Neho, ale nič im to nebude
hovoriť. Pohliadnu na Nebo, ale bude im pripadať šedivé a nudné a prázdne a úplne cudzie. Povedia:
„Pane, ak dovolíš, radi by sme teraz odišli preč. Tam dole – Ako tomu hovoríte? Peklo? – to vyzerá
omnoho zaujímavejšie. Myslíme, že pôjdeme tam. Do toho vášho „neba“ v Nebi by ste nás nedostali, ani
keby ste nás ako nútili! A vytrpieť kvôli niečomu tak mizernému a nezaujímavému všetky tie úskalia, drinu
a námahu očistca? Nie sme blázni! Odchádzame!“
KTO JE „V NEBI“?

KTO OSTANE „V PEKLE“?

Milujeme Boží životný štýl? Potom ním už tu, na
zemi, žijeme najviac, ako to len možné je. V
závislosti od podmienok to môže znamenať od
najlepšieho ľudožrúta medzi ľudožrútmi, až po
najsvätejšieho syna (dcéru) Boha vo Svätej Cirkvi.
Ale jeden i druhý pôjdu každý v rámci svojich
možností na 100% a nebudú sa pýtať, či musia,
pretože chcú. Pretože to milujú!

Nemilujeme Boží životný štýl? Považujeme
svätosť a dokonalosť a všetky tie ostatné veci za
nejaké bremeno, za povinnosť, o ktorej sme
dospeli k záveru, že sa to hádam „nemusí“ a že
do Neba sa dá „dostať“ aj bez nich? Potom sme
práve z Neba vypadli. Práve sme ho zavrhli.

Keď zomrieme, uvidíme Nebo a okamžite ním
budeme uchvátení a zamilujeme si ho a nebudeme po
ničom inom túžiť, pretože bude stelesnením a
zavŕšením všetkého, čo sme sa tu, na zemi, naučili
milovať a opravdivo si to zamilovali. Bude pre nás
tou najväčšou a najslastnejšou odmenou, akú si len
dokážeme predstaviť.

Keď zomrieme – tak keď uvidíme Nebo,
budeme si myslieť, že je to Peklo. A keď uvidíme
stenu Očistca, ako nás od neho oddeľuje,
nebudeme mať ani najmenšiu chuť cez ňu
prejsť – presne tak, ako sme ani na zemi nemali
ani najmenšiu chuť a túžbu po svätosti a viac
nám vyhovovala priemernosť a viac, či menej
svetský spôsob života. A tak skončíme v
trojnásobnom sklamaní: V sklamaní z Neba,
pretože sa nám ani zďaleka nejaví také úžasné,
ako to na zemi hovorili a vôbec nechápeme, čo
tí všetci hlupáci „svätci“ tam v Nebi, čí tí, ktorí k
nemu putujú Očistcom, na tom nudnom Nebi
vidia. Peklo nám bude pripadať omnoho
zaujímavejšie – aj keď aj z neho budeme
sklamaní. Vlastne časom z neho budeme úplne
umorení. Ale aj tak nám bude stále pripadať
lepšie, ako Nebo. Úplne rovnako, ako keď nám
na zemi priemernosť a svetskosť stále pripadali
síce nie úžasné, ale predsa lepšie, než nejaká
svätosť a život podľa Evanjelia a podobné
zbytočnosti. A do tretice, budeme desne
sklamaní z Boha a naveky Mu budeme vyčítať,
prečo to nevymyslel nejako lepšie a prečo sa
kvôli Nemu musíme trápiť v tejto
bezvýchodiskovej mizérii...

A AKO FUNGUJE „OČISTEC“?
Očistec je dôsledkom toho, že na spasenie sa nestačí len Božie veľkorysé odpustenie a milosrdenstvo,
nestačí len Jeho prajnosť a láska. Na spasenie sa je potrebné, aby sme sa my sami, s Božou pomocou a v
sile Ducha, ale stále my sami rozhodli, že sa naozaj takými svätými staneme a naozaj sa nimi aj stali!
Kresťanstvo ako „Konkurz do Božieho Kráľovstva“ je súčasne ponukou aj riadnou školou nebeského
spôsobu života. Tak, ako sa v autoškole učíme riadiť auto, v Cirkvi sa učíme žiť nebesky. Pre tých ale,
ktorí bez vlastnej viny alebo kresťanstvo nepoznali, alebo si napriek všetkej snahe ešte nebeský spôsob
živote neosvojili, Boh vo svojej láske poskytuje účinnú „záchrannú sieť“: „doučovanie“ v podobe očistca…

Dobré kresťanstvo!
To, k čomu teda náš celý kresťanský život – doma, v
skautingu, vo farnosti – smeruje, je úplná vnútorná
premena, kedy svätosť sa pre nás stáva samozrejmou a
žijeme ju úplne samozrejme a prirodzene, kedy láska je
pre nás rovnako prirodzená a samozrejmá – a práve
preto to je láska a nielen nejaká povinnosť, ktorú
navonok a so zapretím sa vykonáme… Znova si
pripomeňme ono Klementov: „Človek sa stáva Bohom,
pretože miluje všetko to, čo miluje Boh“:
Miluje dokonalosť. Miluje lásku a jej službu, v ktorej
pomáha iným rásť. Miluje jednotu spoločenstva, ktoré
láska vytvára. Miluje čisté srdce, svätosť v
myšlienkach, slovách i skutkoch. Skutočne toto všetko
miluje, celým svojim bytím. Nepotrebuje, aby mu to
niekto prikazoval. Sám od seba po tom dychtí a túži.
Ak k tejto vnútornej premene dochádza, je to dobré
kresťanstvo. Ak k tejto vnútornej premene nedochádza,
je naše kresťanstvo nanič. Alebo ho vyhodíme, alebo
ho opravíme tak, aby fungovalo!

Tvoja úloha
OHLIADNI SA – od začiatku plnenia tohto modulu katolík určite uplynuli týždne. Od
nastúpenia cesty Svitania dokonca celé mesiace.
ZMENIL SI SA vnútorne? Nielen navonok, ale vnútorne? Stáva sa možno pomaly, ale isto
Boží životný štýl pre Teba samozrejmým? Stále viac ho miluješ? Stále viac Ťa baví tak žiť a
konať?
AK NIE – hľadaj, kde je chyba a naprav ju!
AK HEJ – pouvažuj, ako účinnosť Tvojho kresťanstva (a aj skautovania) ešte umocniť!
OBOZNÁM so svojimi závermi svojho tútora a poďakuj sa mu za jeho službu, ochotu,
trpezlivosť a pomoc na Tvojej ceste za Svitaním!

Splnené dňa:
viac na

Podpis Tvojho tútora:
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‚
Bud pripravený!

Heslom skautského hnutia našu cestu za
Svitaním ukončíme.

Je ti určite jasné, že touto etapou sa Tvoja
cesta začína – cesta za plnosťou Božieho
Života v Tebe, ale aj naša malá skromná
Cesta Svetla v Slovenskom Skautingu.
Ako kresťania poznáme starú zásadu:
Milosť stavia na prirodzenosti.
• NAJPRV sa musím stať zrelým, dospelým,
dobrým a pripraveným človekom;
• AŽ POTOM sa môžem posunúť ďalej a s
pomocou Božej milosti sa premeniť z takého
iste obdivuhodného človeka na nekonečne
viac: na boha v Bohu, na človeka, ktorý
naplnil dar, ktorý mu bol Bohom z lásky
darovaný: Božie synovstvo.
Je to nakoniec rovnaké, ako všade inde:
najprv musia byť základy domu, až potom
môžeme ťahať múry a zakončiť strechou.
Najprv sa musíme naučiť chodiť, až potom
môžeme pomýšľať na tréning behu a na
víťazstvo na olympijských hrách.

Tvoja ďalšia úloha teda bude zapracovať
na tom, aby si si osvojil zručnosti a
postoje zrelého človeka, takého, ktorý sa
vie o seba postarať a ktorý je schopný a
pripravený pracovať na veľkých cieľoch,
na tom najväčšom z nich: na zmocnení
sa Večného Života v Bohu.
Alebo inými slovami: ABY SI BOL
PRIPRAVENÝ stať sa tým, k čomu si
Bohom povolaný a odovzdať to ďalej v
rámci služby a poslania, ku ktorým si ako
skaut a kresťan zaviazaný

Prijmi naše pozvanie na
pokračovanie v tejto Tvojej
ceste, kde Ti budú
pomáhať:

Cech Svetla
Rozviň svoju
osobnosť a
„prirodzenosť“

Rád Svetla
Pretváraj sa z
„dobrého a zrelého
človeka“ na Božieho
syna (dcéru)!
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