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25 dní…
Presne toľko Ti zaberie táto druhá etapa Tvojej duchovnej cesty. Ale pozor – to, že

je kratšia, neznamená, že je menej dôležitá. Naopak! V istom zmysle je táto etapa

najdôležitejšou etapu Tvojej cesty s Ježišom Kristom. Bude aj najintenzívnejšia zo

všetkých štyroch etáp Tvojej cesty ako skauta – kresťana, katolíka. A najskôr aj

najnáročnejšia. Rozdelená bude do niekoľkých častí:

1 deň úvodné inštrukcie;

9 dní novéna, ktorou sa pripravíš na krok metanoie, obrátenia, ku

ktorému Ťa táto etapa pozve;

3 dni víkendovka – niekde v prírode, pod stanom, na chate, alebo aspoň

niekde ďaleko od ľudí a od sveta, na ktorej sa pokúsiš (najlepšie nie

sám, ale spolu so svojimi skautskými druhmi) urobiť krok metanoie

– obrátenia, rozhodnutia smerom k tej zásadnej zmene, ktorá mení

ľudí poznajúcich Ježiša Krista a Jeho Veľké Pozvanie na

nasledovníkov Ježiša Krista, na opravdivých synov a dcéry Boha;

11 dní upevňovanie a prehlbovanie rozhodnutia z víkendovky;

1 deň záver programu

Suma-sumárum, dvadsaťpäť dní, možno najdôležitejších v Tvojom živote.

Prajeme Ti, aby Ťa na tejto ceste sprevádzala Sila – sila nikoho menšieho, než

Ducha Svätého, ktorého sme v krste prijali a ktorý prišiel na to, aby sa v našom

živote opravdivo činil – a činiť sa bude, ak Mu to dovolíme. Nech sa teda Boží

Duch v Tvojom živote počas týchto dní obzvlášť činí, aby sa na Tebe čo najplnšie

splnili slová Písma:

Veď všetci, ktorých vedie Boží Duch, sú Božími synmi. Lebo ste nedostali ducha

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

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

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

spoludedičia; pravda, ak s ním trpíme, aby sme s ním boli aj oslávení. A myslím,

že utrpenia tohoto času nie sú hodny porovnávania s budúcou slávou, ktorá sa na

nás má zjaviť.“ (Rim 8,14-18).

Tvoj Inky

P.S.: Viem, že Ti to netreba pripomínať, ale… nezabudni si naplánovať priebeh 

programu METANOIA tak, aby víkendovka padla na piatok, sobotu a nedeľu… ☺
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Úvodné 
inštrukcie1. deň

Príprava
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Nie „plniť“, ale „byť“
Všetci to vieme: Písmo Sväté sa delí na „Starý zákon“ a „Nový zákon“. Takto na

Slovensku prekladáme latinské slovo testamentum – akurát, že toto slovo vôbec

neznamená „zákon“, ale „zmluvu“. Ťažko povedať, kedy a ako sa u nás tento

preklad vzal, má ale jeden nepríjemný následok: upevňuje v nás dojem, že Ježiš

Kristus nám priniesol nejakú „novú sadu prikázaní“, ktorou nahradil „starú sadu

prikázaní“ zo Starého zákona. Kresťanstvo znamená splniť tieto nové prikázania a

kresťan je človek, ktorý ich dodržiava a plní. V poňatí mnohých ľudí to potom

vedie k takej tej predstave, že my, kresťania, si svoje kresťanstvo plníme tým, že

na rozdiel do „starozákonných Židov“ nesvätíme sobotu ale nedeľu, nechodíme do

syngógy ale do kostola, nie na bohoslužbu ale na svätú omšu a modlíme sa k

Ježišovi Kristovi, o ktorom veríme, že nás vykúpil z hriechov – a tým je to viac-

menej vybavené.

Kresťanstvo je ale niečo iné – je to Zmluva, konkrétne zmluva adopčná: Boh „nás

podľa dobrotivého rozhodnutia svojej vôle predurčil, aby sme sa skrze Ježiša

Krista stali jeho adoptovanými synmi“ (Ef 1,5). Dôsledkom toho je, že aj my, aj

Boh, sa v prvom rade niekým stávame: Boh sa stáva našim otcom. My sa stávame

jeho deťmi, Jeho synmi a dcérami, bratmi a súrodencami Ježiša Krista, ako opäť

svedčí Písmo, že Ježiš je „prvorodený medzi mnohými bratmi“ (Rim 8,29) a On

sám nás po svojom zmŕtvychvstaní oslovuje týmto spôsobom: „Choďte, oznámte

mojim bratom, aby šli do Galiley; tam ma uvidia“ (Mt 28,10).

Písmo nás vyučuje, že toto naše statie sa niekým, naša identita synov a dcér Boha

je rozhodujúca.

• Ježiš vysvetľuje, že vonkajšie skutky sú len

dôsledkom, prejavom, dôkazom našej

vnútornej identity: „Dobrý strom rodí dobré

ovocie, kým zlý strom rodí zlé ovocie. Dobrý

strom nemôže rodiť zlé ovocie a zlý strom

nemôže rodiť dobré ovocie“ (Mt 7,17-18).

Dôležitý je strom, to, akým sám v sebe je.

Ovocie je už len dôsledok toho, čím a akým

je, či dobrým alebo zlým.
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• Inde vysvetľuje, že aj keď niekedy toto ovocie navonok nie je vidieť – človek

napríklad nehreší navonok nejakými skutkami, pretože sa mu na to nenaskytla

príležitosť alebo sa k tomu navonok neodvážil – nič to nemení na tom, akým je

a čím je, pretože jeho identita ostáva nezmenená: „Počuli ste, že otcom bolo

povedané: “Nezabiješ!” Kto by teda zabil, pôjde pred súd. No ja vám hovorím:

Pred súd pôjde každý, kto sa na svojho brata hnevá. […] Počuli ste, že bolo

povedané: “Nescudzoložíš!” No ja vám hovorím: Každý, kto na ženu hľadí

žiadostivo, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci“ (Mt 5,21n.27n).

• A inde zase Ježiš vysvetľuje, že ak sa človek snaží navonok konať iné skutky,

než k akým ho vedie jeho vnútro, ak sa snaží zmeniť len svoje vonkajšie

konanie ale nie svoje vnútro a svoju identitu (a povedzme si, koľkí z nás to tak

bežne robíme a namiesto vnútornej premeny nášho „ja“ sa snažíme len nejako

„polepšiť“ a viac sa „ovládať“ a „premáhať“) – tak aj keď to robí úprimne,

výsledkom jeho snahy bude pokrytec v zmysle pôvodného gréckeho slova,

ktoré Ježiš použil: hypokrytes, čiže herec. Človek, ktorý len navonok niečo

predstiera, ale v skutočnosti tým nie je: „Beda vám, zákonníci a farizeji,

pokrytci, lebo čistíte čašu a misu zvonka, ale vnútri sú plné lúpeže a nečistoty!

Slepý farizej, vyčisti čašu najprv znútra, aby bola čistá aj zvonka! Beda vám,

zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo sa podobáte obieleným hrobom, ktoré zvonka

vyzerajú pekne, ale vnútri sú plné mŕtvolných kostí a všelijakej nečistoty! Tak sa

aj vy navonok zdáte ľuďom spravodliví, no vnútri ste plní pokrytectva a

neprávosti“ (Mt 23,25-28).

• Nakoniec Apoštol Pavol vysvetľuje, že v niektorých veciach – nie v tých

zásadných, ale v odvodených, v praxi a spôsobe žitia a uskutočňovania našej

novej identity synov a dcér Boha – môže spokojne existovať aj rôznosť často

protichodných názorov a nie je v tom žiaden problém, pokiaľ zdieľame jednu a

tú istú identitu a úprimne sa podľa nej snažíme žiť najlepšie, ako vieme: „Lebo

niekto robí rozdiel medzi dňom a dňom, iný nerozlišuje dni; len nech je každý

úplne presvedčený o svojom. Kto zachováva deň, zachováva ho kvôli Pánovi;

kto je, je kvôli Pánovi, veď vzdáva vďaky Bohu; a kto neje, neje kvôli Pánovi a

vzdáva vďaky Bohu“ (Rim 14,5-6).

Tak si to teda zhrňme:

Kresťanom sa nestávame tým, že si začneme niečo plniť alebo 

budeme niečo zachovávať a dodržiavať. Kresťanom sa stávame 

vtedy, keď sa niekým staneme, keď si oblečieme novú identitu

synov a dcér Boha a naozaj sa tak staneme Božími deťmi.

„Kto je teda v Kristovi, je novým stvorením. Staré sa pominulo a nastalo nové.“ 

(2 Kor 5,17 SSV)
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Nie „polepšiť sa“, ale „zmeniť myslenie“
Ako ale prijať novú identitu, ako sa stať novým človekom, novým stvorením? Aj

tu nám Božie slovo dáva veľmi jasný návod, keď Boží Duch rukou Apoštola Pavla

píše:

„Máte odložiť starého človeka s predošlým spôsobom života, 

ktorý sa ženie za klamnými žiadosťami do skazy, 

a obnovovať sa duchovne premenou zmýšľania, 

obliecť si nového človeka, 

ktorý je stvorený podľa Boha 

v spravodlivosti a pravej svätosti.“ 

(Ef 4,22-24) 

Krátko a stručne:

• cesta k svätosti – ktorá je plnosťou života, stavom, kedy naozaj a naplno žijeme

a užívame si Život v celej jeho iskrivej plnosti, ktorú do neho sám Boh vložil,

• je ovocím a dôsledkom oblečenia si nového človeka, čiže novej identity

syna/dcéry Boha,

• a to sa deje premenou zmýšľania!

Je to nakoniec logické. Naša osobnosť je tvorená našim zmýšľaním: To, ako sa

pozeráme na seba, na svet, na ľudí, na to, čo je dobré a čo je zlé, čo je dôležité a čo

je vedľajšie, je tvorená aj našimi túžbami, strachmi, radosťami a bolesťami…

Niečo z toho do nás vložili naši rodičia, vedome, ale aj nevedome, tým, ako sa k

nám správali, ako žili, za čo nás odmeňovali a za čo trestali. Niečo sme nachytali

od svojich rovesníkov – vlastne celkom dosť. Trochou prispela aj škola, krúžky a –

veríme, že nie trochou! – aj skauting. Niečo sme do seba vložili aj my sami. A zase

niečo filmy, ktoré sme pozerali, knihy, ktoré sme čítali, hry, ktoré sme hrali. Toto

všetko dohromady tvorí naše ja, našu osobnosť, čiže našu identitu.

Apoštol teda veľmi rozumne hovorí, že ak to chceme zmeniť, musíme od základu

prebudovať celý náš spôsob myslenia. Nielen zopár názorov či postojov, ako

napríklad že je dobré sa ráno a večer modliť a v nedeľu ísť do kostola. Musíme sa

naučiť, osvojiť si myslenie synov a dcér Boha, musíme sa naučiť hľadieť na seba

ako na synov a dcéry Boha, hľadieť na svet a vnímať ho i chápať ako synovia a

dcéry Boha, rovnako sa naučiť vnímať, vidieť, chápať ľudí okolo seba, svoj život

a následne z toho odvodiť svoje túžby, ambície, život – a, samozrejme, skutky.

Pretože ak v nás k tejto premene dôjde – potom sa úplne samozrejme a

automaticky zmení aj náš vonkajší život, naše správanie, hovorenie, chovanie,

konanie, všetko. Všetko toto bude úplne samozrejme božosynovské…☺
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Mnohí ľudia považujú kresťanstvo za ťažké a namáhavé a aj keď sa pokúšajú žiť kresťansky, nedarí sa 
im to, stále v tomto úsilí znova a znova padajú a pripadá im to ako nepríjemné bremeno.

Problém je v tom, že kresťanstvo – a teda Evanjelium – je spôsob života, ktorý je úplne samozrejmý a 
prirodzený pre synov a dcéry Boha, ale úplne neprirodzený pre ľudí, ktorí sa nimi ešte nestali. 

Preto im aj pripadá ťažký a nedokážu ho žiť – snažia sa totiž žiť niečo, čo je v rozpore s ich identitou 
aj s ich najhlbšími postojmi, názormi, myslením. 

Naopak, po zmene identity platí ono biblické: „[Ježišove] prikázania nie sú ťažké. Veď všetko, čo sa 
narodilo z Boha, premáha svet. A tým víťazstvom, ktoré premohlo svet, je naša viera“ (1 Jn 5,4) 

– a z nej plynúca naša nová identita.

Áno, uhádol si to presne: 

O ZMENU MYSLENIA.
Cieľom tohto modulu 

METANOIA je ujasniť si, čo 
to znamená, že nás Boh 

prijal za svoje deti a osvojiť 
si z toho plynúce myslenie 

a teda identitu 
Božích synov a dcér.

O čo nám pôjde?

Sami sa Božími deťmi urobiť 
nemôžeme. Len Boh nás 

môže adoptovať – a presne 
to aj urobil, keď sme boli 

pokrstení.
V sile jeho Ducha teraz 

môžeme tento dar vierou 
prijať – uveriť, že tým naozaj 
sme. Preto sa prvých deväť 
dní budeme modliť za to, 
aby sme prijali silu Ducha 
Svätého a v tejto sile krok 

obrátenia urobili!

Je to Boží Dar.

METANOIA – grécke slovo, zložené zo slov meta (za

niečím, po niečom) a nous (myseľ). Znamená úplnú

premenu spôsobu myslenia človeka, zahrňujúcu následne

zmenu jeho postojov, premenu jeho života a nakoniec aj

zmenu jeho konania, hovorenia, správania sa. Do slovenčiny

toto slovo prekladáme slovom „pokánie“ – kedykoľvek teda

v Písme narazíme na slová „pokánie, kajajte sa“, v pôvodine

sú tam takmer vždy použité slová „metanoia, metanoiete“.

Táto hlbokú vnútorná premena človeka sa samozrejme

prejavuje navonok zmenou života a konania. Na druhej

strane vonkajšia premena konania a života tým, že sa

snažíme „správať ako kresťania“ a „žiť ako kresťania“

nemusí znamenať vnútornú premenu človeka. Práve o tú ale

Ježišovi ide. Nebo, spása, večný život totiž nie je odmena,

ktorú dostaneme od Boha ako nejaký „cukrík“ preto, že sme

konali dobré skutky. Je to stav, kedy sme podobní Bohu a

preto aj schopní spolu s Bohom žiť Jeho vlastný Blažený

Život, mať na ňom účasť (porov. KKC 1).

Táto zmena nebude ľahká. Bude od Teba vyžadovať úsilie a odvahu. Rátaj s tým!
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Novéna
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„V posledný, veľký deň sviatkov Ježiš vstal a zvolal: 

‚Ak je niekto smädný a verí vo mňa, nech príde ku mne a nech 

pije. Ako hovorí Písmo, z jeho vnútra potečú prúdy živej vody.‘ 

To povedal o Duchu, ktorého mali dostať tí, čo v neho uverili. 

Lebo ešte nebolo Ducha, pretože Ježiš ešte nebol oslávený.“  

(Jn 7,37-39)

SMÄD
Boh Ti nemôže dať to, po čom netúžiš. 
Počas deviatich dní prebúdzaj v sebe 

smäd a túžbu po dare Božieho 
synovstva a Božieho života!

VIERA
Bez Ducha Svätého krok obrátenia 

neurobíš. Počas deviatich dní vzývaj 
Ducha, aby Ti pomáhal a upevňuje sa v 

dôvere a otvorenosti Duchu!

Ako sa modliť novénu?
Niekedy sa jej hovorí aj „deviatnik“, lebo sa zvykne modliť deväť dní za sebou. Na

každý deň sú určené modlitby – niektoré sú každý deň rovnaké, iné časti sú zase každý

deň iné. Cieľom je nielen sa každý deň pomodliť čo treba, ale usilovať sa aj počas dňa

uvažovať o téme daného dňa, aj počas dňa krátkymi spontánnymi prosbami, tzv.

„strelnými modlitbami“ (pretože sú akoby úchytkom „vystreľované“ počas dňa k nebu)

znova a znova prosiť o to, o čo sa v daný deň modlíme a tak v sebe prehlbovať túžbu po

Božích daroch i vieru a nádej na ich dosiahnutie.
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KAŽDÝ DEŇ…
• Vyhraď si čas – najlepšie ráno.

• Stíš sa, venuj chvíľu tomu, aby si sa upokojil a vyprázdnil svoju myseľ od

všetkého, čo si si v nej zo sveta priniesol.

• Prežehnaj sa.

• Modli sa: Kráľu Nebeský, Utešiteľu, Duchu Pravdy, ktorý si všade a všetko

naplňuješ. Poklad dobra a Darca života, príď a prebývaj vo mne (v nás – ak

sa modlíte spoločne), očisť ma od každej poškvrny a spas, Dobrotivý, moju

dušu. Posilni ma, aby som prekonal strach a s odvahou uveril veľkému

prisľúbeniu Evanjelia môjho Pána, Kráľa a Spasiteľa Ježiša Krista. Pomôž

mi otvoriť svoje srdce môjmu jedinému, skutočnému a pravému Otcovi,

ktorý je v Nebi a s vierou i radosťou prijať nevýslovný dar Božieho

synovstva, ktorý mi On sám v láske dáva bez toho, aby som si ho zaslúžil.

Nakoniec, Duchu Pravdy, príď a vylej vo mne Božiu lásku, naplň ma

poznaním, životom a silou prúdiacou zo Svätej a Nerozdielnej Trojice a

dosvedč spolu s mojim duchom, že naozaj som synom (dcérou) Boha,

dedičom Boha a spoludedičom Krista, Prvorodeného medzi mnohými

bratmi, aby som smel patriť do Božej Rodiny a mať účasť na slobode a

sláve Božích detí. Skrze Krista, nášho Pána. Amen!

Modliť sa za niečo znamená skutočne to chcieť, naozaj po tom dychtiť. Pamätaj

na to pri tejto i každej inej modlitbe. Preštuduj a premysli si vopred slová každej

modlitby a modli sa ju tak, aby si skutočne túžil po tom, čo hovoríš!

• Venuj sa časti, ktorá pripadá na daný deň (porov. ďalej).

• Zakonči modlitbou, ktorú nájdeš v závere novény.

• Preži čas až do budúcej časti novény plný toho, čo si z daného dňa načerpal.

TIP:
Ak sa Ti dá, nájdi si miesto, na ktorom by si 
mohol byť počas modlitby sám a nerušený. 
A ak je to možné, nech je to miesto 
príjemné, nie každodenné, také, ktoré Ťa 
naladí na „posvätno“ a napomôže Ti so 
sústredenosťou!

Vypni si mobil a všetko, čo by Ťa mohlo 
vyrušovať. Popros rodičov a súrodencov, 
aby Ťa počas modlitby nerušili.

Celému tomu pomôže, ak sa budeš modliť 
vždy v rovnaký čas, taký, ktorý nebude 
iným príliš rušiť ich bežný domáci život. 
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1. deň

„Každý, kto pácha hriech, je 
otrok. A otrok neostáva v 
dome navždy; navždy ostáva 
syn. Až keď vás Syn 
vyslobodí, budete naozaj 
slobodní.“ (Jn 8,34-36)

„Ježiš povedal: ‚Ak ostanete 
v mojom slove, budete 
naozaj mojimi učeníkmi, 
poznáte pravdu a pravda 
vás vyslobodí.‘“ (Jn 8,31-32)

1: Čítaj z Písma2: Uvažuj
Možno si to bežne neuvedomujeme, ale náš život je

ovládaný strachom a obavami: z nedostatku a neistoty, z

bezvýznamnosti a toho, že si nás nikto nevšimne a budeme

inými prehliadaní kdesi na okraji, z bezmocnosti a z nudy.

Preto neustále zápasíme a dychtíme po tom, aby sme

vynikli, aby sme mali vplyv a moc, obzvlášť aby sme mali

peniaze, majetok, drahé veci, pretože majetok je niečo ako

univerzálny nástroj: dáva nám pocit istoty (mám peniaze!),

dôležitosti (môžem ohurovať iných drahými vecami),

moci (môžem si iných kúpiť) a s jeho pomocou si môžeme

dopriať zábavu, úlety a úniky a tak utekať pred nudou.

Odvrátenou stránkou je, že sa stávame otrokmi tohto

všetkého – len si všimni, čo všetko robíme preto, aby si

nás iní všimli a aby sme vyzerali zaujímavo a dôležito: od

toho, čo si obliekame cez to, ako sa chováme až po to, čo a

ako hovoríme, aby sme na seba upútali pozornosť,

predvádzali sa… Alebo koľko a čo robíme kvôli peniazom

a ako im dokážeme podriadiť takmer všetko, či obetovať

kvôli ním tiež takmer všetko. A ako sa vieme uraziť,

nahnevať, neznášať niekoho, ak nám niečo z týchto

štyroch modiel naruší!

Ježiš nás prišiel od tohto strachu i závislosti oslobodiť.

Prišiel nám pomôcť, aby tieto modly už viac neboli našimi

bohmi, ale sluhami. Aby nie oni nám, ale my im sme vládli

a aby sme tak svoj život mohli žiť v radostnej „slobode a

sláve Božích detí“ (Rim 8,21).

• Nakoľko je môj život a moje správanie ovplyvnené 
verejnou mienkou – „Čo si o  ne iní myslia? Ako 
vyzerám?“
• Nakoľko je môj život poznačený túžbou, aby si ma iní 
všímali, „brali ma“, aby som mal medzi nimi nejaké to 
postavenie, aby ma obdivovali, uznávali, oceňovali, aby 
som vynikol, zvíťazil,…?
• Nakoľko môj život, konanie, správanie sa ovláda 
majetok? Stalo sa mi, že som sa kvôli peniazom alebo 
veciam pohádal? Alebo sa kvôli pocitu krivdy s niekým 
rozkmotril, dokonca ho neznášam? Ako ťažko by som sa 
dokázal zrieknuť svojich vecí, hlavne niektorých z nich, 
ktoré sú mi obzvlášť vzácne? Som k nim pripútaný?

3: Skúmaj Všímaj si sám seba a svoje 
správanie – nakoľko ho tieto 
štyri modly ovládajú!

Všímaj sa aj iných ľudí –
prejavuje sa u nich toto 
otroctvo tiež? Ako a čím?

Počas dňa sa modli takto, 
alebo podobne: Pane Ježišu 
Kriste, prosím, pomôž mi 
svoj život žiť v slobode a 
nebyť otrokom!

4: Počas dňa
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2. deň

„Láska je trpezlivá, láska je 
dobrotivá; nezávidí, 
nevypína sa, nevystatuje sa, 
nie je nehanebná, nie je 
sebecká, nerozčuľuje sa, 
nemyslí na zlé, neteší sa z 
neprávosti, ale raduje sa z 
pravdy. Všetko znáša, všetko 
verí, všetko dúfa, všetko 
vydrží.“ 

(1 Kor 13,4-7)

1: Čítaj z Písma2: Uvažuj
Sloboda od otroctva, ktoré je ovocím hriechu, života bez

Boha, od ktorého nás Ježiš oslobodzuje, prináša ovocie, o

ktorom Písmo vraví: „Ovocie Ducha je láska, radosť,

pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť,

zdržanlivosť.“ (Gal 5,22-23)

Na prvom mieste je láska, gr. agapé, láska darujúca sa,

obetavá. Jej znakom je láskavosť, gr. chrestotes, dobrota,

láskavosť. Dnes, keď slovo láska je už tak domotané, že

ním nazývame pomaly všetko a nič, si preložme toto slovo

inak: priateľstvo. Skutočné oddané priateľstvo. To, ktoré

obdivujeme u Harryho Pottera, Rona a Hermiony. Alebo u

Froda, Sama, Aragorma, Smieška a Pipina. U Old

Shatterhand a Winntetoua. A ktoré bežne vo svojom živote

nezažívame. Máme spústu kámošov, spústu „priateľov“ na

facebooku a kontaktov v mobile – ale priateľov?

Skutočných a oddaných? A komu sme takýmto verným a

oddaným priateľom my? Nikomu, že?

Priateľmi dokážu byť len ľudia slobodní. Kým otročíme

modlám vo svojom živote – skôr či neskôr druhých pre

svoje modly využijeme, opustíme alebo zradíme, pretože

pred nimi modly uprednostníme. A to je veľká škoda. veď

ako vraví Písmo: Kto nájde priateľa, nájde poklad (porov.

Sir 6,14). Skutočné priateľstvo je nádhernejšie, než naše

modly, kvôli ktorým ho nedokážeme žiť. Ježiš nás prišiel

oslobodiť, aby sme mohli byť navzájom vernými priateľmi

a žiť krásu opravdivej agapé, priateľskej bratskej lásky!

• Našiel by si nejaký príklad skutočne oddaného a 
verného priateľstva, napríklad z knihy, z filmu, alebo aj z 
histórie? Skús nájsť nejaký príklad a pouvažuj o ňom. Čím 
sa toto priateľstvo vyznačovalo?
• Aký by to bol pocit, mať takéhoto naozaj verného a 
oddaného priateľa – a rovnako byť takým priateľom aj 
jemu – pred ktorým nemusím nič skrývať ani tajiť, pred 
ktorým môžem byť taký, aký som, aj so svojimi 
slabosťami, ktorý ma má rád takého, aký som, stojí pri 
mne, dáva mi odvahu žiť a rásť, záleží mu na mne, na 
mojom šťastí, úspechu – a mne rovnako na ňom? 
• Ako by toto priateľstvo dopadlo, ak by sme v ňom 
každý hľadal svoju moc, svoju dôležitosť, svoj zisk,…?

3: Skúmaj Všímaj si svoje vzťahy s inými 
ľuďmi ale aj vzťahy iných ľudí 
medzi sebou – aj vo farnosti, 
ak môžeš. Našiel by si niekde 
takéto priateľstvo, aspoň 
trochu? Prejavujú sa vo 
vzťahoch modly, ktorým bežne 
slúžime?

Počas dňa sa modli takto, 
alebo podobne: Pane Ježišu 
Kriste, túžim po kráse lásky a 
skutočného priateľstva. 
Prosím, osloboď ma, aby som 
to dokázal!

4: Počas dňa
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3. deň

„Ustavične sa radujte v 
Pánovi! Opakujem: 
Radujte sa!“ (Flp 4,4)

„Radujte sa, zdokonaľujte 
sa, povzbudzujte sa 
navzájom!“ 
(2 Kor 13,11)

„A nermúťte sa, lebo radosť 
v Pánovi je vaša sila!“ 
(Neh 8,10)

1: Čítaj z Písma2: Uvažuj
Druhým znakom života Božích synov a dcér v slobode a

sile Ducha Svätého je radosť. Grécke slovo chará značí

hlboké šastie, z ktorého tryská číra, nespútaná radosť.

Radosť je niečo iné ako zabávanie sa, či veselenie sa.

Vtedy je to skôr o unikaní pred prázdnotou a nudou, ktorá

v nás je, aj pred problémami, smútkom, sklamaním a

temnotou, ktoré v sebe skrývame.

Skutočná radosť, to je niečo úplne iné. Je ovocím života,

ktorý je tak plný, tak nádherný, že pred ním

nepotrebujeme unikať, naopak! Nepotrebujeme ani žiadne

vonkajšie veci ako pri zabávaní sa – ani jedlo, ani víno, ani

silnú hudbu, ani hry, ani televíziu ani nič podobné. Je to

radosť, ktorú máme v sebe, nosíme ju v sebe, prežívame ju

v sebe, často máme chuť sa niekde stočiť od klbôčka,

zavrieť oči, nechať všetko stranou a len sa ponoriť do tej

slastnej radosti ako do mocného oceánu, ktorý nás napĺňa

a vypĺňa vari až na prasknutie! Nepotrebujem nič

vonkajšie – jedine priateľa, ktorý prežíva to isté, ktorý nás

chápe, s ktorým sa môžeme chlapsky objať a deliť o túto

mocnú a nádhernú skúsenosť a tak, akokoľvek sa to sprvu

zdá nemožné, túto radosť delením sa ešte znásobiť!

Skutočné kresťanstvo, skutočné Božie synovstvo,

skutočný život s Bohom, našim nebeským Otcom a

skvelým Bratom Ježišom v plnosti Ducha, žiarivého a

nádherného, je práve o takejto radosti. Prekypujúca radosť

vo všetkom je znakom skutočnej svätosti!

• Kresťanstvo a radosť? Väčšina ľudí pred kresťanstvom 
uteká ako pred niečím temným, smutným, čo človeka o 
radosť skôr oberá! A svätosť? Svätosť a radosť? Väčšina 
ľudí si pod svätosťou predstaví (ako to povedala istá  
tínedžerka) niečo, ako „byť zaživa pochovaný“ – či ako 
matka, ktorá na vetu, aby sa jej dcéra raz stala svätou 
mimovoľne vyhŕkla: „Dúfam, že nie!“ Prečo je to tak? 
Prečo ľudia vnímajú kresťanstvo a svätosť ako opak 
života a radosti? Je chyba len v nich? Alebo aj inde?
• Ako na to pozeráš Ty? Ako si na to pozeral v minulosti? 
Zmenilo SVITANIE niečo na tomto pohľade? Nakoľko ten 
starý pohľad na kresťanstvo ako smutnú a ťažkú 
povinnosť v Tvojom vnútri ešte prežíva?

3: Skúmaj Večer si sadni a zhodnoť svoj 
deň. Koľko v ňom bolo 
skutočnej radosti? Koľko 
skutočnej, hlbokej, 
vnútornej a prenikavej 
radosti si prežil za uplynulý 
týždeň?

Počas dňa sa modli takto, 
alebo podobne: Pane Ježišu 
Kriste, prosím Ťa, osloboď 
ma a daruj mi život Božieho 
syna (dcéry), aby som 
mohol žiť v radosti!

4: Počas dňa
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POKOJ
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4. deň

„O nič nebuďte ustarostení. 
Ale vo všetkom modlitbou, 
prosbou a so vzdávaním 
vďaky prednášajte svoje 
žiadosti Bohu. A Boží pokoj, 
ktorý prevyšuje každú 
chápavosť, uchráni vaše 
srdcia a vaše mysle v Kristovi 
Ježišovi.“ 

(Flp 4,6-7 SSV)

1: Čítaj z Písma2: Uvažuj
Tretím znakom života Božích synov a dcér v slobode a sile

Ducha Svätého je pokoj. V Písme grécke slovo eiréne

značí hlboký vnútorný pokoj, kedy nie sme o nič

ustarostení, nič nás neťaží, z ničoho nemáme strach ani

obavy, všetko je na svojom mieste, všetko je ako má byť.

Bežne nič také nezažívame – a dokonca čím žijeme vo

„vyspelejšom“ (a v praxi od Boha vzdialenejšom) svete,

tým viac čelíme problémom ako sú existenčná neistota,

pocit vykorenenosti, všadeprítomný zhon a stres, starosti a

následne často až stav vyhorenosti, depresie, znechutenia,

únavy, kedy už akosi nevládzeme ďalej, zrútenia sa…

Možno teraz to až tak nezažívaš, život študenta či školáka

je v tomto smere ešte stále tak trochu mimo skutočného

života – a možno už áno.

Ježiš hovorí: „Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám

dávam“ (Jn 14,27). Ježiš nás vovádza do vnútorného

pokoja, ktorý je ovocím Božieho synovstva: „Nebuďte

ustarostení o svoj život, čo budete jesť, ani o svoje telo,

čím sa zaodejete“ (Mt 6,25) a dôvodom je práve to: že ako

synovia a dcéry Boha smieme, môžeme vo všetkom

závisieť len a jedine od Boha, ktorý „je väčší od všetkých a

nik nás nemôže Otcovi vytrhnúť z ruky“ (porov. Jn 10,29).

Môžeme žiť bez obáv a bez strachu, v pokoji a v istote. Z

tohto vnútorného pokoja sa potom rodí aj ten vonkajší,

ktorým Boh medzi nami „odstraňuje vojny, láme luky a

drúzga oštepy a štíty v ohni spaľuje“ (Ž 46,9-10).

• Ľudstvo ešte nikdy nežilo vo vyspelejšej spoločnosti, 
ako dnes. Máme nevídané technológie. Farmy chŕlia
potraviny, obchody sú na prasknutie napchaté lacným 
jedlom, množstvo tovaru a najrôznejších vecí, televízia a 
internet prekypujú zábavou, kluby a diskotéky sú všade, 
stroje pracujú za nás, lieky odstraňujú choroby,… Mal by 
to byť raj na zemi, mali by sme byť šťastní, spokojní, v 
mieri a radosti žijúci ľudia. Prečo to tak nie je? Prečo sa 
zdá, že je to dokonca stále horšie? Prečo nežijeme v 
pokoji? Prečo národy vedú vojny?
• Ako si na tom Ty? Žiješ v pokoji? Alebo v obavách, v 
strese? Je v Tebe hlboký pokoj a vyrovnanosť?
• Boh – vnímaš Ho ako svoju istotou a dôvod pokoja?

3: Skúmaj Počas dňa si všímaj, čo Ti 
spôsobuje najväčšiu trému, 
stras, obavy,… Súvisí to 
nejako so závislosťou na 
oných štyroch modlách? 
Ako? Dá sa od toho nejako 
oslobodiť?

Počas dňa sa modli takto, 
alebo podobne: Pane Ježišu 
Kriste, prosím, buď mojou 
jedinou a úplnou istotou, 
aby som závisel iba od Teba 
a žil v Tvojom pokoji!

4: Počas dňa
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ZHOVIEVAVOSŤ
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5. deň

„… aby ste žili dôstojne 
podľa povolania, ktorého sa 
vám dostalo,  so všetkou 
pokorou, miernosťou a 
zhovievavosťou. Znášajte sa 
navzájom v láske  a usilujte 
sa zachovať jednotu ducha 
vo zväzku pokoja.“

(Ef 4,1-3 SSV)

1: Čítaj z Písma2: Uvažuj
Štvrtým znakom života Božích synov a dcér v slobode a sile

Ducha Svätého je zhovievavosť. V Písme je použité grécke

slovo makrotymia. ktorí značí veľkú trpezlivosť, vytrvalosť,

sústavnosť, obzvlášť tvárou v tvár prekážkam.

Mohli by sme to nazvať pevnou vôľou. Ale nie je pevná vôľa

ako pevná vôľa!

Existuje taká tá svetská zarytosť, s ktorou slúžime svojim

modlám. Je poznačená nepokojom a konfliktom. Musíme sa v

nej vzpierať svojim strachom a obavám. Musíme sa v nej

postaviť beznádeji, sklamaniu, únave, číhajúcemu vyhoreniu –

väčšina ľudí to nedokáže. A musíme sa v nej postaviť aj

ľuďom okolo nás, s ktorými musíme často bojovať a zápasiť o

to, čo chceme, či už je to uznanie, víťazstvo, vplyv a moc,

alebo dobre zaplatená brigáda či hoci aj veci z výpredaja na

Čierny piatok…

Biblická makrotymia je niečo iné. Je to ovocie pokoja: Idem si

pokojne za svojim cieľom a nič ma na tejto ceste

neznepokojuje ani netrápi. Nemusím s ničím bojovať. V

pokoji a v radosti konám to, čo konám a môj Boh je so mnou.

Ani nezápasím s inými ľuďmi, pretože ja už modlám neslúžim

– naopak, v pokoji znášam a prijímam aj ich chyby a

nedostatky, pretože sa ma už nedotýkajú v tom zmysle, že by

mi liezli na nervy, urážali ma či zraňovali. A Božie veci, za

ktorými idem a o ktoré usilujem, dokonalosť Božieho

synovstva a Božieho života, ma môžu postaviť proti celému

svetu, ale nikdy nie proti ľuďom samotným. A čo sa sveta týka

– čo mi už len môže? Veď „v tomto všetkom slávne víťazíme

skrze toho, ktorý nás miluje“ (Rim 8,37)!

• Ako si na tom so svojou vôľou? Dokážeš vytrvať, ísť za 
svojim cieľom, vytrvalo, sústavne, až kým ho 
nedosiahneš?
• Akým spôsobom tvoja vôľa funguje? „Svetským“ – je to 
výsledok námahy, premáhania sa, nútenia sa; alebo 
„biblickým“ – kedy v pokoji, uvoľnene jednoducho len 
robíš, čo treba, v pohode a v slobode?
• Ako si na tom so svoju vôľou znášať iných ľudí? Musíš 
sa niekedy premáhať, aby si im nevynadal, nevybuchol 
na nich, nevyhol sa im širokým oblúkom? Alebo s nimi 
vychádzaš s takými akí sú a nemáš s tým žiaden problém, 
pretože sa Ťa nijako osobne nedotýka to, akí sú – a ani sa 
s nimi neporovnávaš, nesúperíš, nebojuješ?

3: Skúmaj Všímaj si veci, ktoré ťa 
vyvádzajú z miery – prekážky, 
chyby iných ľudí,… – a uvedom 
si: „Je to len môj pocit, nič viac 
než pocit, ktorý ma 
znepokojuje. Nemusím si ho 
všímať.“ Čo sa týmto postojom 
na veciach zmení?

Počas dňa sa modli takto, 
alebo podobne: Pane Ježišu 
Kriste, nauč ma vytrvalosti 
Božích synov (dcér), ktorá 
plynie z viery, z pokoja a z 
radosti v Duchu Svätom!

4: Počas dňa
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6. deň

„Žite ako deti svetla! Ovocie 
svetla je v každej dobrote, 
spravodlivosti a pravde. 
Skúmajte, čo sa páči Pánovi, 
a nemajte účasť na jalových 
skutkoch tmy!“ (Ef 5,8-11)

„Dajte si pozor, aby sa nik 
nikomu neodplácal zlým za 
zlé, ale vždy sa usilujte o 
dobro medzi sebou i voči 
všetkým!“ (1 Sol 5,15)

1: Čítaj z Písma2: Uvažuj
Piatym znakom života Božích synov a dcér v slobode a sile

Ducha Svätého je dobrota. V Písme je použité grécke slovo

agathosýne. ktorí značí priamosť, morálnosť, čiže vlastnosť,

ktorá robí človeka nie „dobráckym“, ale skutočne dobrým.

Odkiaľ sa berie zlo? Nie zo sebectva – keď zlodej uprednostní

seba pred človeka, ktorého okráda, vrah uprednostní seba

pred svojou obeťou a jej životom, podvodník sa obohatí a

luhár poslúži sebe na úkor svojich obetí a lenivec si tiež

zachová svoje pohodlie len na úkor tých, ktorých ignoruje? A

nie je sebectvo ovocím strachu, keď sme otrokmi svojich

modiel a trasieme sa, bojíme sa, aby sme nezostali bezmocní,

prehliadaní, v núdzi či v zúfalstve prázdnoty a nudy?

Ale Kristus Ježiš nás oslobodzuje od našich modiel aj od

strachu. Sme slobodní – aj od nášho sebectva. Ba viac,

uvedomujeme si, že láska – priateľstvo a dobrota – nám

prináša viac, než zábava, či ilúzia slávy alebo uspokojenie z

moci. Začíname milovať lásku samotnú – a ona je zdrojom

každého dobra. Veď či nie je dobro – potešiť smutného,

obrániť utláčaného, nasýtiť hladného či prichýliť pocestného –

ovocím práve lásky? Toho, že nejakým spôsobom urobíme

niečo pre druhého človeka na úkor seba: svojho jedla, svojho

pohodlia, svojho času? Kristus nás oslobodzuje od strachu. To

nás uschopňuje mať radi iných a tvoriť s nimi priateľstvo –

tak, ako nás k tomu volá aj Skautský zákon, že? Výsledkom je,

že sa stávame dobrými ľuďmi – a objavujeme, že byť dobrým,

mať v sebe hlboký pocit správnosti, dobrý pocit zo života, z

toho, čím a akí sme, je naozaj skvelý, skvelo-skvelý pocit!

• Skús si na chvíľu predstaviť, aké by to bolo, keby všetci 
ľudia okolo Teba (vrátane Teba) boli nesebeckí – tak, ako 
nás k tomu napríklad nabáda Písmo: „Nech nik nehľadí 
iba na svoje vlastné záujmy, ale aj na záujmy iných“ 
(Flp 2,4); „Milujte sa navzájom bratskou láskou, 
predbiehajte sa vzájomne v úctivosti“ (Rim 12,10); 
„Neste si vzájomne bremená“ (Gal 6,2) a pod.! Aké by to 
bolo, ako by takýto svet a život vyzeral?
• Bolo by to lepšie alebo horšie, ako život a svet založený 
na sebectve? Doplatil by si na to, keby si žil v takomto 
svete namiesto toho terajšieho sebeckého? Alebo nie?
• A ak by takýto svet bol lepší – prečo potom takto 
nežijeme? V čom je príčina a problém?

3: Skúmaj Sleduj dnes svoje bežné 
správanie sa a všímaj si, koľkokrát 
si v pokušení uprednostniť seba, 
svoje pohodlie či iné záujmy aj v 
situácii, kedy môžeš niekomu 
poľahky pomôcť, podoprieť ho, 
potešiť či povzbudiť, byť mu 
prospešný! A koľkokrát si, 
naopak, konal opačne?

Počas dňa sa modli takto, alebo 
podobne: Pane Ježišu Kriste, 
nauč ma opravdivej radosti z 
dobra a osloboď ma od môjho 
sebeckého ega, ktoré ma 
zotročuje!

4: Počas dňa
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7. deň

„Budú bojovať proti 
Baránkovi a Baránok nad 
nimi zvíťazí, lebo on je Pán 
pánov a Kráľ kráľov; aj tí, čo 
sú s ním, povolaní, vyvolení 
a verní.“ (Zjv 17,14)

„Buď verný až na smrť a 
dám ti veniec života.“ 
(Zjv 2,10)

1: Čítaj z Písma2: Uvažuj
Šiestym znakom života Božích synov a dcér v slobode a sile

Ducha Svätého je vernosť. V Písme je použité grécke slovo

pistis. ktoré sa bežne prekladá ako viera a je aj v tomto zmysle

Písmom používané. Toto slovo naozaj znamená dôveru v

niekoho, resp. niečo, čo je opravdivo dôveryhodné, isté,

spoľahlivé, o čo sa dá oprieť, na čo sa dá spoľahnúť. Trošku

odbočíme, ale je dobré uvedomiť si, že práve toto slovo

apoštoli a autori spisov Novej zmluvy (čiže Nového Zákona)

použili na vyjadrenie toho, čomu v kresťanstve hovoríme

viera: Dôvera Bohu, istá a hlboká, pretože Boh je hodný

takejto dôvery a vernosti, je istý, spoľahlivý, On sám je verný.

Písmo teraz hovorí, že človek, ktorý je naplnený Božím

Duchom, je tiež hodný dôvery a sám je oddaný a verný a na

túto jeho oddanosť a vernosť sa dá spoľahnúť. Mimochodom –

počujeme v tom ozvenu nášho Skautského zákona, že?

Psychológ a teológ John Powell o láske – tej opravdivej,

priateľskej – hovorí, že znamená tri veci: Byť tomu druhému

oporou, dodávať mu odvahu a povzbudzovať ho k rastu a

nakoniec ho vyzvať, aby ten krok urobil a na cestu rastu,

prekročenia hraníc smerom k lepšiemu a dokonalejšiemu „ja“

sa skutočne vydal. Boží synovia a dcéry takýto sú. Voči iným

– pretože sú oslobodení od sebectva a majú radosť z toho, keď

pomôžu druhému stať sa lepším, je to nádherné byť

spolutvorcom niečoho dobrého a krásneho. A sú takí aj k sebe

navzájom – a presne to je Cirkev: miesto, Rodina, klan, kde sú

si všetci oddanými a vernými druhmi, sú si vzájomne oporou,

navzájom sa hecujú a povzbudzujú, aby nakoniec spoločne aj

kráčali po ceste k stále väčšej kráse a dokonalosti.

• Opora, povzbudenie, výzva k rastu… ako ste na tom s 
týmito postojmi vo svojej družine? Nakoľko ste takýmto 
spoločenstvom, klanom vzájomne si verných a oddaných 
druhov, zapálených, hecujúcich sa a pomáhajúcich si na 
ceste rastu k stále väčšej dokonalosti?
• Ako je v tomto na tom Tvoja farnosť?
• Ak to až tak úplne nefunguje – čo je príčinou? Prečo to 
tak nie je? 
• Si aspoň Ty sám „verným a oddaným“, ako to od Teba 
vyžaduje Skautský zákon? Si aspoň zo svojej strany pre 
iných oporou, povzbudením, výzvou resp. pozvaním? A ak 
až tak úplne nie – prečo?
• Ako by to vyzeralo, keby sme takými naozaj naplno boli?

3: Skúmaj Tri kroky lásky (alebo priateľstva, 
ak Ti to tak lepšie znie) sú 
zároveň postupnosťou. Skús dnes 
byť vedome pre iných oporou, 
povzbudením… možno dokonca 
aj výzvou a pozvaním, ak sa 
vyskytne príležitosť. Večer 
zhodnoť, aký to bol pocit, byť 
verným a oddaným!

Počas dňa sa modli takto, alebo 
podobne: Pane Ježišu Kriste, 
pomôž mi byť verným a 
oddaným! Pomôž mi byť 
hodným dôvery iných ľudí!

4: Počas dňa
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8. deň

„Čo mi bolo ziskom, kvôli 
Kristovi pokladám za stratu. 
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 3,7-8)

1: Čítaj z Písma2: Uvažuj
Siedmym znakom života Božích synov a dcér v slobode a sile

Ducha Svätého je miernosť. V Písme je použité grécke slovo

prautés. ktoré znamená jemnosť, miernosť, poníženosť.

Synovia a dcéry Boha sú ponížení. Prečo? Ponižujú sa?

Skláňajú hlavy pred inými? Vôbec nie! Tak prečo sú ponížení?

Spýtajme sa inak: Predstavte si pieskovisko. V piesku sa hrajú

malé deti – a možno sa práve hádajú o vedierka a lopatky a

formičky a autíčka. Dookola sedia mamičky, klábosia medzi

sebou a spor ich detí im je srdečne ukradnutý. Prečo? Pretože

z vedierok a lopatiek už dávno vyrástli! So synmi a dcérami

Boha je to podobne. Ľudia okolo nich slúžia svojim modlám a

snažia sa pretromfnúť jeden druhého, snažia sa vyzerať veľkí a

dôležití a múdri a skvelí a silní a šikovní a krásni a… a… a

keď ich niekto poníži, zahanbí, vysmeje, sú urazení, zranení,

nahnevaní, roztrpčení, zdrvení a ktovie akí ešte. Boží synovia

a dcéry? Tí z toho už vyrástli. Ich veľkosť spočíva v niečom

inom, odlišnom, spočíva v Bohu a v Božej sláve. Učia sa páčiť

Bohu a byť veľkí v Božích očiach. Svet je im už len ako ono

pieskovisko, vyrástli z neho – a to, či ich ľudia chvália alebo

hania, oslavujú alebo kritizujú, sa ich nedotýka o nič viac, než

sa detský spor o lopatky a vedierka dotýka dospelých. Z

pohľadu sveta tak sú ponížení – ale nie preto, že by sa

ponižovali, ale preto, že z veľkosti ako ju chápe svet už dávno

vyrástli, dospeli do novej, inej a väčšej veľkosti, tej Božej.

Preto sú aj jemní, ohľaduplní a mierni – s nikým totiž nebojujú

ani nesúperia a preto ku každému úplne prirodzene pristupujú

s pozornosťou, porozumením a s miernosťou priateľa.

• Skús si teraz predstaviť tento svet ako detské 
pieskovisko. Boží svet, Božie Kráľovstvo, ako svet 
dospelých, kde ide (a naozaj ide) o skutočné veci, 
opravdivé a dospelácke, ktoré ostávajú naveky. Ľudia 
tohto sveta sú ako malé deti, ktoré sa na pieskovisku 
hádajú o detské veci – obzvlášť o dôležitosť, moc, 
postavenie, o to, ako na nich iní hľadia. Teraz si predstav 
seba, že si už dospelým a z tohto detského pozemského 
sveta aj jeho konfliktov si už vyrástol, už si za tým, si 
niekde úplne inde, v dospelom svete svojho Otca v Nebi.
• Zavri oči a skús do čo najväčších dôsledkov a 
konkrétností domyslieť, ako by takýto spôsob života 
vyzeral. Aké by to bolo, byť dospelým uprostred sveta?

3: Skúmaj Skús tento deň pozerať na svet 
ako na pieskovisko, na ľudí v ňom 
ako na deti, bojujúce svoje boje o 
lopatky a vedierka – a na seba 
ako na dospelého, ktorý už z 
tohto sveta vyrástol a vstúpil do 
sveta dospelých, do Božieho 
sveta. Večer sa zamysli, ako sa Ti 
to podarilo – a aký to bol pocit!

Počas dňa sa modli takto, alebo 
podobne: Pane Ježišu Kriste, 
pomôž mi dorásť do skutočnej 
veľkosti, zrelosti a dospelosti 
synov a dcér Boha Najvyššieho!

4: Počas dňa
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9. deň

„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)

1: Čítaj z Písma2: Uvažuj
Ôsmym znakom života Božích synov a dcér v slobode a sile

Ducha Svätého je zdržanlivosť. V Písme je použité grécke slovo

eukrateia. ktoré vyjadruje majstrovstvo v umení sebakontroly a

sebaovládania.

Synovia a dcéry Boha sú majstrami sebakontroly a

sebaovládania. Prečo? majú nejaký špeciálny tréning alebo

nejakú mimoriadnu silu premáhania a ovládania sa?

Ako ľudia sveta sme otrokmi svojich štyroch modiel. Tieto

modly nás ovládajú pomocou dvoch mocných pút. Prvým je

strach. Druhým je žiadostivosť – túžba, smäd po veciach o

ktorých dúfame, že náš strach vyriešia. Je veľmi ťažké čeliť

strachu a vzoprieť sa mu. Je rovnako ťažké čeliť vnútornému

smäd, žiadostivosti po veciach, po moci, po uznaní, dokonca

často vášni, divokej a nespútanej, ktorá nás náhle prepadne –

rovnako ako pocitu márnosti, bezzmyselnosti, zbytočnosti našej

námahy, ktorá nás nezriedka ppadne. Len s veľkým vypätím sa

dokážeme tomuto brániť a často len nejaký čas a potom, unavení

a vysilení, padneme. Preto je to otroctvo. Nie my, ale tieto vášne

a modly vládnu v našom živote.

Kristus nás ale oslobodzuje. Dáva nám slobodu od strachu a keď

nám už nevládne strach, aj naše žiadostivosti strácajú svoju moc.

Ani strach, ani žiadostivosť už v našom živote nemajú tú silu,

ktorú mali dovtedy. A v tom je tajomstvo sebaovládania a

sebakontroly Božích synov a dcér: Nie nejaká technika. Ani

nijaká mimoriadna sila vôle. oslobodenie, ktoré nám priniesol

Kristus a ktoré v nás uskutočňuje Boží Duch skrze vieru. Sme

oslobodení a vďaka tomu tak už nie sme otroci, ale slobodní a

znovu tak v Bohu nadobúdame kontrolu a vládu nad svojim

životom.

• Znova sa vraciame k téme slobody, k téme pevnej a 
silnej vôle, ktorej sme sa už dotkli tiež. 
• Počas deviatich dní sme spoznávali, ako vyzerá život a 
konanie a akí sú synovia a dcéry Boha.
• Tento dar, možnosť patriť do tejto skupiny Božích 
vyvolencov, máš aj Ty, na dosah ruky, už od okamihu 
krstu. 
• Ako to teda je? Chceš to? Ideš do toho? Už zajtra začne 
víkendovka – tri dni, počas ktorých budeš pozvaný 
pretvoriť a prebudovať samu svoju osobnosť. Si na to 
pripravený? Chceš to? Ideš do toho? Odhodlaný a 
rozhodnutý? Nadchnutý krásou toho, k čomu Ťa Boh 
pozval osobne a po mene?

3: Skúmaj Počas dňa sa vráť ešte raz k 
témam ostatných ôsmych dní. 
Uvažuj, ako vyzerá podľa Písma 
život Božích synov a dcér ako 
celok. Predstav si ho, uvažuj o 
ňom, prebuď v sebe túžbu po 
tomto živote – i dôveru v to, že 
takýto život je možný, áno, aj pre 
Teba, pre mňa, pre každého!

Počas dňa sa modli takto, alebo 
podobne: Pane Ježišu Kriste, 
posilni ma, aby som s odvahou a 
dôverou zomrel sebe a prijal od 
teba novú identitu syna (dcéry) 
Boha!

4: Počas dňa
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KAŽDÝ DEŇ NA KONCI…
• Pros Ducha Svätého:

Duch Svätý,  ktorý si Otcom i Synom uctievaný, nauč ma žiť v stálej Božej 

prítomnosti!

Duch Svätý,  ktorý sídliš v srdci Božieho Syna, nauč ma poznávať Ťa 

a úprimne milovať!

Duch Svätý,  ktorý sa staráš o slávu Boha Otca, nauč ma žiť v odovzdanosti 

a v úplnej dôvere v Boha!

Duch Svätý, znamenie ohnivých jazykov, zapáľ v mojom srdci oheň svojej 

lásky!

Duch Svätý,  tajomná holubica, nauč ma chápať Sväté písmo!

Duch Svätý,  ktorý nemáš tvár, ani meno, nauč ma správne sa modliť!

Duch Svätý,  ktorý hovoríš ústami prorokov, nauč ma žiť v pokoji 

a vo vyrovnanosti ducha i duše!

Duch Svätý, bezodná pokladnica milostí, nauč ma správne využívať 

drahocenný čas!

Duch Svätý, ktorého bohatstvo nikto nespočíta, nauč ma čeliť zbytočným 

predstavám a myšlienkam!

Duch Svätý, premnohých darov, nauč ma vyhýbať sa neužitočnej činnosti 

a planým rečiam!

Duch Svätý, nekonečná dobrota, daj mi vytrvalosť v dobrom!

Duch Svätý, Otec úbohých, daj mi poznať svoje chyby!

Duch Svätý, ktorý konáš v dušiach zázraky, veď ma bdelosťou 

k dokonalosti!

Duch Svätý, s Tvojou Božskou pomocou nauč ma žiť na Božiu česť a slávu, 

na spásu duší a na radosť Božej Matke, aby som bol opravdivým synom 

(dcérou) svojho Otca v Nebi a bratom Ježiša Krista, Prvorodeného z ľudí! 

Amen.

• Zakonči: Otče náš… Zdravas‘… Sláva…

• Prežehnaj sa so slovami: Nech nás žehná Pán, nech nás chráni od Zlého a 

nech nás privedie do Života Večného! Amen!
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Víkendovka



11. až 13. deň
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„Ak ste teda s Kristom vstali z mŕtvych, hľadajte, čo je hore, 

kde Kristus sedí po pravici Boha! Myslite na to, čo je hore, 

nie na to, čo je na zemi! Veď ste zomreli a váš život je 

s Kristom ukrytý v Bohu. A keď sa zjaví Kristus, váš život, 

vtedy sa aj vy zjavíte s ním v sláve.  

(Kol 3,1-4)

Tento víkend…
… sa pokúsime o niečo radikálne.

ZOMRIEŤ tomu, 

čím sme boli doteraz a

NARODIŤ SA znova 

ako nové stvorenia, 

nové osobnosti, pretvorené 

od základu zmenou myslenia, 

pokáním, čiže metanoiou. 

Tento víkend bude náročný. Neber si so 
sebou žiadne zbytočnosti – na počúvanie 
hudby, internet, hry, klábosenie, čítanie ani 
podobné veci čas nebude. Mobil si vezmi, 
ale len, ak by si ho na niečo potreboval. 
Rovno si na ňom nastav mód „lietadlo“. Ak v 
ňom ešte nemáš nainštalovanú Bibliu, urob 
to, zíde sa Ti. Podobne si môžeš nainštalovať 
Katechizmus Katolíckej cirkvi. No a už len 
spacák, karimatku, niečo pod zub a partu 
verných druhov na cestu… 

Víkendový program

PIATOK

Príchod a ubytovanie. 
1. téma s príslušným programom. 
Večera. 
2. téma s príslušným programom, 
spoločná večerná modlitba.

SOBOTA

Raňajky, ranná modlitba. 
3. a 4. téma s príslušným 
programom.
Obed. Siesta.
5. a 6. téma s príslušným 
programom.
Večera.
7. téma s príslušným programom. 
Spoločná večerná modlitba.

NEDEĽA

Raňajky, ranná modlitba. 
8. téma s príslušným programom. 
Sv. omša.
Obed.
9. a 10. téma s príslušným 
programom.
Záver. Modlitba k Duchu Svätému.
Upratanie. Odchod domov.

Počas víkendu nezabudnite na hojnú, 
spoločnú aj osobnú modlitbu!!!
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1. téma

„Kresťanstvo je jediným náboženským 
posolstvom, ktoré nespočíva na múdrosloví, 
na nejakej idei, ale je jediným historicky 
podloženým náboženstvom ľudstva vôbec.“ 

(Peter Seewald, novinár)

Tejto téme sme sa podrobnejšie venovali vo

SVITANÍ, preto sa jej dnes dotkneme už len

zbežne, aby sme si ju pripomenuli.

Kresťanstvo je jedinečné. Nikto nikdy

nevidel ani nestretol Alaha, ani Šivu, ani

Čänräziho, ani Dia, ani Perúna, ani nikoho z

nich.

Jedine kresťanstvo vzniklo ako reakcia na skutočné, historické, hmatateľné,

overiteľné fakty – a to dosť nečakane a neplánovane, pretože nikto neočakával, že

by sa Boh sám osobne unúval na osobnú návštevu ľudí na Zemi ani to, že v tom

bude pokračovať. Ale sú to fakty. Akokoľvek neuveriteľné, ale fakty:

V roku 1, 25. decembra (najnovšie štúdie, zdá sa, tento v staroveku stanovený

dátum potvrdzujú) sa narodil Ježiš Kristus. To je fakt. Ako 30-ročný sa dal pokrstiť

a verejne vystupoval. Vyhlasoval sa za rovného Bohu, Božieho Syna,

zhromažďoval okolo seba žiakov a robil zázraky. Aj to je fakt, potvrdený rôznymi

nezávislými zdrojmi z radov očitých svedkov, a to ako zo strany fanúšikov tak zo

strany odporcov tohto rabína z Nazareta. Ako 33-ročný bol odsúdený, ukrižovaný a

na kríži skutočne zomrel. Aj to je fakt. Po troch dňoch sa s ním jeho žiaci stretli

ako so živým – tak živým, že pri pohľade na jeho telo, ešte tri dni dozadu roztrhané

brutálnym bičovaním, zmučené a poprebodávané klincami pri ukrižovaní a

nakoniec prebodnuté kopiou vojaka, naskutku uverili, že naozaj je tým, kým je –

Bohom a Synom Boha – a práve zvíťazil nad smrťou! Stretali sa s ním znova a

znova, jedli s ním a pili, dotýkali sa ho a nielen oni, pri jednej príležitosti to bolo až

okolo päťsto ľudí, ktorí sa s Ježišom zmŕtvychvstalým stretli. Potom Ježiš zo Zeme

odišiel – a jeho žiaci boli všetci do jedného ochotní radšej zomrieť, než by zapreli

fakt, že, slovami Petra, „Boh našich otcov vzkriesil Ježiša, ktorého ste vy zavesili

na drevo a zavraždili. … A my sme toho svedkami aj Duch Svätý, ktorého Boh dal

tým, čo ho poslúchajú“ (Sk 5,30.32). A, áno. Duch Svätý. Mocná a zázračná

skúsenosť. Odvtedy nepretržite až dodnes túto skúsenosť zažívajú milióny a

milióny ľudí, nezávisle na dobe, v ktorej žijú, na pohlaví, vzdelaní, veku, stave,…
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A tak k notoricky známej správe o zostúpení Ducha na apoštolov na Turice, ako ju

prináša kniha Skutkov apoštolov, môžeme pripojiť svedectvo Hilára zo 4. storočia:

„Začíname vnikať do tajomstiev viery, sme schopní prorokovať a hovoriť s

múdrosťou. Stávame sa pevnými v nádeji a dostávame dary uzdravovania,“ správu

Jozefa Hazzaya z 8. storočia, keď píše o „znameniach, skrze ktoré pocítite, že

Duch, ktorého ste prijali v krste, vo vás pôsobí ... plynutí duchovnej reči ... poznaní

oboch svetov ... radosť, jasanie, plesanie, chvála, velebenie, piesne, hymny, ódy,“ a

zakončiť svedectvom katolíckeho kňaza Petra Hockena z 20. storočia: „O pár dní

neskôr som sa v Birminghame modlil s niekoľkými ľuďmi, ktorých som stretol

počas onoho víkendu. Moji traja spoločníci spievali v jazykoch. Odrazu som

pochopil, že sa k nim môžem pridať a tak som aj spravil. Nikto na mňa nekládol

ruky, ale okamžite som spoznal rozdiel v radosti a túžbe chváliť Boha.“ Milióny a

milióny ľudí stretajú veľmi osobne Ježiša Krista ako svojho Uzdravovateľa a

Spasiteľa a vydávajú nezávisle na sebe svedectvo o tomto stretnutí. Sú to, isteže,

subjektívne skúsenosti, neprenosné na inú osobu ani ich nie je možné navonok

ukázať – na druhej strane všetky dohromady tvoria veľmi objektívny fakt,

objektívne jestvujúci fenomén – obzvlášť, keď sa deje ľuďom, ktorí by to nečakali

a u ktorých by sme to ani my nečakali, ako bol odmalička v ateizme vychovaný

syn zakladateľa Komunistickej strany Talianska André Frossard, či dnes sa

množiace stretnutia často oddaných moslimov s Ježišom Kristom a ich obrátenia

ku Kristovi, riskujúc pritom ako „odpadlíci od islamu“ veľmi reálne svoj život.

V Mene tohto Ježiša Krista sa diali a stále dejú zázraky, skutočné, objektívne,

skúmateľné a v stovkách a tisíckach prípadov naozaj dôkladne vedecky skúmané a

potvrdené ako niečo, čo sa udialo nielen spôsobom pre nás nevysvetliteľným, ale

priamo v rozpore s prírodnými zákonmi, ako ich veda pozná – od uzdravení až po

exostickejšie veci, ako je lietanie, rozmnoženie chleba, obrátenie toku riek,

kriesenie mŕtvych, schopnosť byť súčasne na viacerých miestach a podobne.

Ľudia, ktorí zomierajú a sú oživení hovoria o skúsenostiach, ktoré v tom krátkom

okamihu prahu smrti zažili – a my žasneme, keď počujeme ozvenu toho, čo Ježiš

učil a hlásal. Ba mnohí spomínajú priamo Krista, alebo naopak, zažívajú tieň pekla,

znova bez ohľadu na náboženstvo, pôvod, kultúru, vzdelanie a pod.

Množia sa prípady posadnutosti Diablom – a znova vidíme, že v týchto prípadoch

je na jednej strane medicína bezmocná, na druhej strane modlitba v Mene Ježiša

Krista týchto ľudí vyslobodzuje a uzdravuje, často s omračujúcou rýchlosťou.

Toto všetko sú fakty. Nie mýtické, ale historické. Nie dávne, ale súčasné. Nie

vzdialené, ale stále prítomné. Nie vágne, ale konkrétne, hmatateľné a skúmateľné.

Nie je možné ich ignorovať – nie, ak chce človek ostať racionálnym človekom.

Ako hovorí francúzsky filozof Claude Tresmontant: „Ateizmus je nemysliteľná

filozofia, ak človek chce zostať racionalistom. Človek samozrejme môže ďalej

vyznávať ateizmus, ale len vtedy, ak sa zriekne racionálnej analýzy a informácií,

ktoré poskytujú experimentálne vedy.“
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Ježiš Kristus je teda Boh, ktorý navštívil Zem a ktorý sa stále prejavuje, koná, je

dosiahnuteľný, je súčasťou ľudskej skúsenosti. To je prostý objektívny fakt.

Tento Ježiš Kristus so sebou priniesol Evanjelium, eu angelion, dobré posolstvo,

ako v Rímskej ríši označovali výnosy a skutky cisárov. Ježišovo Evanjelium je teda

niečo ako vládny výnos Boha – a súčasne know-how, ako tento výnos uskutočniť.

Jeho základom je úplný, komplexný pohľad na svet, život, človeka, Vesmír, na

všetko. Krátko a stručne:

• Tento Vesmír, v ktorom žijeme, je len malým ostrovčekom v omnoho väčšej

realite, ktorá ho obklopuje a vo vnútri ktorej existuje a ktorá doň preniká.

• Pozemský svet, v ktorom teraz žijeme, má funkciu školy, prípravného

kvalifikačného zariadenia.

• Život, ktorý v tomto svete žijeme, je študentským životom a má len jediný cieľ a

zmysel: pripraviť sa na skutočný život, ktorý sa začína skončením tejto

pozemskej školy.

• To, čomu hovoríme smrť, nie je nič iné, než záverečná štátnica, ktorou sa škola

ukončuje, či už úspešne alebo neúspešne, záleží na nás.

To je všetko. Svet ako obrovská Univerzita, vybavená všetkým potrebným na

dokonalú učebnú simuláciu, ktorej hovoríme život. Pokojne si to predstavme ako

matrix z rovnomenného filmu. Náš život ako sofistikovaný učebný program,

ktorého jediným zmyslom a cieľom je pripraviť nás na vstup do skutočného sveta a

skutočného života, všetko ostatné je v ňom vedľajšie a nedôležité – úplne rovnako,

ako v každej inej pozemskej škole.

A to je všetko. Boh prišiel na svet, aby nám vysvetlil, prečo tu sme a aký zmysel

má náš život a aby nás všetkých pozval k úspešnému absolvovaniu sveta a vstupu

do elitnej spoločnosti, ktorú Boh okolo seba zhromažďuje.

Viac informácií:

Biblia:

Mt 25,14-30

Katechizmus 
Katolíckej cirkvi:

36, 156, 157, 158, 159

www.inky.sk:

katechézy 512, 628

knihy:

Claude Tresmontant, 
Bible a antická tradice; 
Symsl vesmíru a 
stvoření.

• Zhrňte každý vlastnými slovami informáciu z tejto témy. Ubezpečte sa 
navzájom, že jej dôkladne rozumiete.
• Už spomenutý filozof Claude Tresmontant vysvetľuje, že v kresťanstve viera je 
ISTOTA, pretože je založená na faktoch a súčasne je POROZUMENÍM, pretože 
nám umožňuje porozumieť Božím zámerom a následne aj zmyslu človeka, 
života, Vesmíru a vôbec… 
• Sú uvedené fakty dostačujúce? Ak treba, diskutujte o nich. Ak k nim 
pristupujeme deduktívne a bez predsudkov, ako vyšetrovateľ a detektív, k 
akému záveru by nás tieto fakty v našom pátraní priviedli?
• Čo Ježišov obraz života a sveta ako školy, pripravujúcej na skutočný Život po 
jej skončení. Som schopný tento obraz prijať? Stotožniť sa s ním? Aké dôsledky 
by z toho pre mňa a môj život plynuli? Čo sa zmení, ak zoberiem tento obraz 
úplne a smrteľne vážne a začnem si podľa neho zariaďovať život? Som 
odhodlaný odvážiť sa žiť svoj život – na základe overených faktov a informácií?
• Vyhraďte si chvíľu času na tiché uvažovanie každý sám so sebou!

ÚLOHY
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2. téma

„Že sa snažíte, to neznamená skoro nič. 
Odhodlanie musí byť už z definície 
bezpodmienečné. Kľúčovým slovom je práve 
to bezpodmienečné. To znamená, že do toho 
dáte všetko. A tým myslím naozaj všetko!“

(T. Harv Eker, Ako myslia milionári)

„Tak ani jeden z vás, ak sa nezriekne 
všetkého, čo má, nemôže byť mojím 
učeníkom.“ 

(Ježiš Kristus, Boh, Lk 14,33)

Svet je škola, my sme žiaci, život je učebný program, ktorý nás pripravuje… na

čo? Aj to sme už spoznali vo SVITANÍ, tak si to len pripomeňme:

• Boh sa stal človekom, aby sa človek stal Bohom.

• Boli sme vybratí stať sa Bohom, bohmi v Bohu – a to účasťou na Bohu, tým, že

sa s Bohom zjednotíme tak úplne, až o nás bude platiť: „Všetko, čo má Boh –

okrem identity bytia – prijíma ten, kto je milosťou zbožšťovaný“ (Sv. Maxim

Vyznávač, 7. storočie), „Keď sa teda mením na Boha a on ma spája so sebou,

potom, u živého Boha, niet medzi nami rozdielu... Niektorí ľudia si predstavujú, že

uvidia Boha, akoby on stal tam a oni tu, ale to nebude tak. Boh a ja sme jedno.

Poznávaním Boha sa približujem k nemu. Láskou ho prenikám“ (majster Ján

Eckhart, 14. storočie).

Toto je cieľ pozemskej školy a nášho života: naučiť sa byť bohmi po vzore Boha,

ako nám to prikazuje Písmo: „Napodobňujte Boha ako milované deti“ (Ef 5,1).

Aj toto pozvanie je fakt. Nielen preto, že je to informácia zachovaná priamo od

Ježiša Krista, ktorý je dokázateľne Bohom (ako potvrdia odborníci na Písmo Sväté,

že je totiž až dodnes zachované s obdivuhodnou neporušenosťou a presnosťou), ale

aj preto, že prvotiny tohto Daru sú prítomné už tu, na zemi a v tomto pozemskom

živote – podobne, ako trebárs žiaci na fyzike, chémii či biológii sa pri práci v

labákoch už tiež dotýkajú skutočných vecí, ktoré raz naplno budú robiť v dospelom

zamestnaní. A tak – čo iné je dar Ducha Svätého a onen „krst v Duchu Svätom“

než prvotina skutočnej jednoty s Bohom? Čo iné sú zázraky, ktoré sa dejú rukami

kresťanov, než prvotina účasti na Božej všemohúcnosti? Čo iné je bilokácia, než

prvotina účasti na Božej všadeprítomnosti? Čo iné je dar prorokovania či poznania,

než prvotina účasti na Božej vševedúcnosti? A čo iné je mystika a mystické

zážitky, než prvý zážitok Neba a jeho nádhery a nepozemskej slávy?
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Viac informácií:

Biblia:

Jn 14,3; 17,22n; 
1Jn 3,2; 2Pt 1,4;

Katechizmus 
Katolíckej cirkvi:

257, 398, 460, 519, 
1129

1024, 1026

www.inky.sk:

katechézy 453, 629, 
452

• Sadnite si, uvoľnite sa… a skúste trochu pofantazírovať, reálne samozrejme, 
spôsobom, akým to robia dobrí autori scifi, keď vychádzajú z reálnych 
vedeckých a technických faktov, ktoré potom rozvíjajú spôsobom, ktorý je 
niekedy v budúcnosti naozaj možný, dokonca pravdepodobný – skúste teda 
podobným spôsobom si predstaviť, snívať: Aké to je, byť skutočným Bohom, 
naozaj byť bohom v Bohu? Nie teoreticky, ale konkrétne JA, ja sám, osobne? 
Skúste si to predstaviť: Som bohom v Bohu. Aké to je? Ako sa cítim?
• A čo môj doterajší život? Aký je v porovnaní s tým? Nemôžem byť súčasne to, 
čím som a zároveň aj Bohom. Alebo jedno, alebo druhé. Jedno z toho musím 
obetovať. Ktorý život teda obetujem? Je ten pozemský dostatočne skvelý a 
úžasný, aby som kvôli nemu oželel a odmietol ponuku byť Bohom? Alebo je 
ponuka byť Bohom lepšia a oplatí sa mi zanechať preň to, čím som bol doteraz?
• Ako teda? Čo si vyberiem? A aké budú predpokladané dopady na môj ďalší 
život (už od pondelka ďalej), ak túto voľbu urobím? Čo presne to odo mňa bude 
chcieť? Uvažujte aj o tom, zhovárajte sa, buďte čo najkonkrétnejší!

ÚLOHY

Z tohto faktu Božieho pozvania vyrastá to, čo v kresťanstve nazývame NÁDEJOU:

Ja naozaj môžem. Ja naozaj môžem byť bohom, byť zbožštený. Sám Boh si ma

vybral, aby som sa stal bohom v Bohu. Sám Boh už všetko zariadil a všetko

prichystal, aby som naozaj, naozaj, naozaj, skutočne mohol byť bohom v Bohu!

Jediné, na čo sa ešte čaká… som ja sám. Moje rozhodnutie. Či to chcem. Či chcem

byť Bohom. Skutočným Bohom. Nie nejakým „malým bôžikom“, akousi

hračkárskou napodobeninou Boha, ale samotným Bohom, byť s Ním tak úplne

jedno, že o mne bude platiť to, čo Boh povedal mystičke bl. Angele z Folignia: „Ty

si ja a ja som ty. … Prebývaš na výšinách môjho majestátu “, alebo to, čo hovorí

mystik Ján Tauler: „Boh v duši žije, prebýva a pôsobí. Tu sa duša stáva Bohu úplne

podobnou, zbožšťuje sa. Milosťou sa stáva všetkým tým, čím je Boh svojou

prirodzenosťou. Je s Ním úzko spojená, je do Neho ponorená a v Ňom povznesená

nad samú seba!“

Chcem to teda? A mohol by som aj nechcieť? To by bola trúfalosť, čo? Ale áno,

môžem aj nechcieť. Som pozvaný byť Bohom a Boh je dokonale a absolútne

slobodný – a preto som aj ja. Ak sa ale rozhodnem, že to chcem – potom to musím

chieť bezpodmienečne. Pretože nepôjde o nič menšie, než o úplnú premenu celej

mojej osobnosti, premenu z človeka na Boha – tak radikálnu a hlbokú, že o nej

Ježiš hovorí: „Musíte sa znova narodiť“ (Jn 3,7). To ale znamená najprv privoliť

zomrieť tomu, čím sme boli doteraz, ako upozorňuje Pavol: „Veď vieme, že náš

starý človek bol s ním ukrižovaný, aby bolo hriešne telo zničené, aby sme už

neotročili hriechu. Lebo kto zomrel, je ospravedlnený od hriechu. Ale ak sme

zomreli s Kristom, veríme, že s ním budeme aj žiť“ (Rim 6,6-8).

Tak ako? Chcem to? Chcem to bezpodmienečne? Podriadim tomu všetko ostatné?

Ak treba, obetujem tomu hocičo v mojom živote? Záľuby? Školu? Zamestnanie?

Vlasť? Stav? Hocičo? Som pripravený odznovu sa narodiť ako nový človek? Som

rozhodnutý? Je toto moja nádej, moja ambícia, moja túžba, idem do toho?
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3. téma

„Videl som Pána sedieť na vysokom a 
vznešenom tróne; lem jeho rúcha napĺňal 
chrám. Nad ním stáli serafíni; … a jeden 
druhému volal: "Svätý, svätý, svätý je Pán 
zástupov, celá zem je plná jeho slávy." Prahy 
dverí sa chveli od hlasu volajúceho a dom sa 
naplnil dymom.“ (Iz 6,1-4)

„Počul som a chvelo sa mi vnútro, pri hrmote 
triasli sa mi pery, rozklad mi vnikal do kostí a 
nohy sa mi chveli.“  (Abak 3,16)

Kresťan je v prvom rade človek, ktorý žije v realite, v tom, čo je skutočné. Vidí

svet taký, aký je, v jeho úplnosti, ponorený v Bohu – a tomu zodpovedá aj jeho

zmýšľanie, jeho zmysel života, to, o čo usiluje, za čím smeruje svojim

bezpodmienečným chcením, pretože opak by bol nerozumom. Písmo často hovorí

o takýchto ľuďoch ako o bohabojných, ktorí sa boja Pána a majú pred Ním bázeň.

Prečo? No jednoducho preto, že Boh skutočne hrôzu naháňa! Už sme o tom

hovorili vo SVITANÍ, tak si to len trochu pripomeňme:

Písmo pred nami vykresľuje obraz nášho sveta ako niečoho, čo existuje ako

myšlienka v Božej mysli: Boh na nás pomyslel, predstavil si nás – a my sme začali

existovať. Boh na nás myslí – a my existujeme. Ak by Boh na nás myslieť prestal,

zanikli by sme. Nie zomreli – pretože to by Boh musel vo svojej mysli naďalej

udržiavať predstavu naše mŕtvoly. Nie. Úplne by sme zanikli. Ako keby sme nikdy

ani nejestvovali. Ľahko si domyslíme, čo toto všetko znamená pre náš život a pre

svet celkovo! Už len tá ohromná Božia schopnosť všetko vo svojej mysli udržať!

My sami, keby sme si teraz predstavili vo svojej mysli nejakého človeka,

predstavíme si ho zvyčajne len veľmi zbežne. Keby sa nás niekto spýtal, koľko mal

napríklad na košeli gombíkov, nevedeli by sme povedať. Ale o Bohu Písmo hovorí,

že „vy však máte aj všetky vlasy na hlave spočítané“ (Mt 10,30) – a nielen vlasy!

Boh vo svojej mysli naraz udržiava dokonalý obraz každého jedného atómu, každej

jednej častice celého Vesmíru – lebo keby len na jedinú zabudol, zanikla by! Je

absolútne vševediaci, pretože všetko, čo existuje, všetko, čo sa deje, aj čo my sami

konáme či si myslíme, existuje v Jeho mysli a teda o tom nevyhnutne aj vie. Je

absolútne všemohúci, pretože tak ľahko, ako si my dokážeme v mysli čokoľvek

predstaviť a potom túto svoju myšlienku bez námahy zmeniť ako len chceme, On

môže toto isté s rovnakou ľahkosťou urobiť s čímkoľvek, čo v tomto svete

existuje! Tvárou v tvár tomuto Bohu sme úplne bezmocní, vydaní mu napospas, na

milosť a nemilosť. Bez Neho nedokážeme vôbec nič. Sme ako bábika, s ktorou sa

so
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hrá malé dieťa. Sama od seba nedokáže nič, dieťa jej musí hýbať nohami a rukami

a posúvať ju. Keby tá bábika mala svoj rozum a vôľu a aj by chcela niečo urobiť,

sama nič urobiť nemôže – ak len dieťa nebude hýbať jej rukami a nohami a ústami,

aby jej umožnilo a akoby za ňu urobilo to, čo by ona sama robiť chcela. S nami je

to rovnako: bez toho, aby Boh vo svojej mysli pohol našim telom, ústami, dokonca

samotnou mysľou tak, ako si to želáme, nedokázali by sme sami od seba nielenže

konať, ale dokonca ani slobodne a samostatne zmýšľať! Sme na Boha odkázaní tak

úplne, až sa to vymyká každej našej predstave! Môže si s nami urobiť, čo sa Mu

zachce a my bez Neho naopak nemôžeme vôbec nič!

Tvárou v tvár tomuto Bohu sme úplne, ale úplne chudobní. Hovorí o tom apoštol

Pavol: „Čo máš, čo si nedostal“ (1 Kor 4,7)? Som Bohom stvorený. Žijem vo

svete, ktorý patrí Bohu, na Božej zemi, dýcham Boží vzduch a pijem Božiu vodu,

jem Božie dary, žijem v tele, ktoré mi dal Boh, so schopnosťami, ktoré mi dal Boh,

v čase, ktorý patrí Bohu… Všetko je Božie. Ja sám nemám nič, vôbec nič. Boh ma

stvoril, Boh ma udržiava – a keby prestal, zanikol by som úplne a bez stopy.

Nemám nič zo seba a som na Bohu úplne a vo všetkom závislý. Povedať, že som

pred Bohom žobrákom by bolo príliš nadnesené. Veď v ľudskej spoločnosti každý

žobrák, aj ten najchudobnejší, má niečo vlastné, ak nič iné, tak aspoň svoje telo,

svoje ruky a nohy a svoj rozum a čas, s ktorým nakladá a zväčša aj niečo na sebe či

kartón, kde spí. Ale my pred Bohom nemáme nič, vôbec nič. Nič nie je naše, nič

nie je od nás, naše telo, myseľ, schopnosti, čas, sám život – nič z toho sme si

nedali, nič z toho nám nepatrí. Sme úplné a dokonalé… nič.

Pre nás ľudí, uctievajúcich modly moci, dôležitosti, istoty je toto predstava úplne a

dokonale nestráviteľná. Šialená. Desivá. Naháňajúca vo svojej podstate smrteľnú

hrôzu, pretože odhaľuje, že sme úplne a dokonale ničotní, sme úplne a dokonale

bezmocní a žijeme v úplnej a dokonalej neistote, kedy nemáme pod kontrolou

absolútne nič, náš život sa kedykoľvek môže ľubovoľne zvrtnúť, podľa rozmaru

Niekoho, kto má nad nami Absolútnu Moc a Kontrolu a my s tým nemôžeme

vôbec, ale vôbec nič urobiť!

• Niektorí ľudia sa rozhodnú túto realitu poprieť a stanú sa ateistami. Podobne, ako

človek, ktorý v zúfalstve verí, napriek faktom, že jeho milovaný nezomrel pri

leteckej katastrofe alebo že chorobu, ktorú mu diagnostikovali nemá a všetko je to

len omyl, aj oni sa rozhodli veriť, že žiaden takýto Boh neexistuje – napriek

faktom, ktoré hovoria o opaku.

• Iní sa rozhodli proste o tomto neuvažovať, tváriť sa, akoby táto otázka

neexistovala a stali sa agnostikmi.

• Iní Boha vo svojej mysli nahradili predstavou nejakého pánbožka, pánbíčka,

deduška kdesi tam hore, milého ujka, ktorý je v zásade neškodný.

• Ďalší zase sa pokúsili tohto Boha nejako skrotiť, ovládnuť – s pomocou mágie,

alebo zázračných modlitbičiek a rituálov, ktorými sa pred Ním chránia.
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• Ak sa dá, vybehnite niekam, odkiaľ je dobrý výhľad doďaleka (môžete si tam 
so sebou zobrať aj nasledujúcu 4. tému).
• Rozhliadnite sa dookola, po šírom svete… ktorý je len malým výrezom z 
planéty, na ktorej žijeme… ktorá je len nepatrným, mikroskopickým zrnkom v 
nezmernej rozľahlosti Vesmíru… ktorý sám je ako nič, detská hračka, nepatrné 
zrnko pred Tvárou (či skôr v nesmiernej Mysli) Toho, Ktorý Je… 
• Skúste precítiť fakt, že aj v tejto chvíli má nad Vašim životom Boh absolútnu 
moc, v hociktorej chvíli sa môže vo Vašom živote čokoľvek či všetko dokonale 
zvrtnúť, zmeniť, otočiť hore nohami, môžu v sekunde padnúť všetky Vaše plány 
– denne sa to skutočne deje stovkám, tisíckam ľudí po celom svete!
• Aký je to pocit? byť takto úplne bezmocný, vydaný napospas Bohu?
• Aký pocit je uvedomiť si, že nič, čo máme, nič, na čom si zakladáme, nie je 
naše, nie je z nás, nie je našou zásluhou, všetko, aj my sami, je Božie?
• Podeľte sa navzájom o to, ako to vnímate. Pozhovárajte sa o tom. Skúste si 
pomôcť na chvíľu aspoň trochu uvedomiť, predstaviť Boha takého, aký je!

ÚLOHY

Ak ale chceme prijať Boží dar zbožštenia a

života s Bohom, potom musíme s odvahou sa

tomuto strachu postaviť, neunikať pred ním,

nepoddať sa mu, prekonať ho – práve preto, že

sme tomto strašlivému Bohu uverili, že stojí na

našej strane!

Uvedomenie si tejto skutočnosti – toho kto je

Boh a kto som ja – sa nazýva v kresťanstve

bázeň pred Pánom. Spočiatku je to naozaj hrôza

a strach, des. Ak kresťanstvo je príprava na

Nebo – na život, v ktorom Boh bude v našom

živote všetkým a v ktorom nás Boh pozýva, aby

sme boli Jeho priateľmi, druhmi, Jeho deťmi a Jeho Rodinou – potom prvý krok ku

vzťahu s Bohom a k priateľstvu s Bohom je uvedomenie si, kto vlastne ten Boh je.

Uvedomenie si, nakoľko nám to náš slabý rozum dovolí, kto je Ten, ktorý nás k

tomuto priateľstvu volá – a kto sme v porovnaní s Ním my! Ak by sme to neurobili

– potom by sme sa stále namiesto Pána a Boha Vševládneho obracali len na svoje

vymyslené predstavy všelijakých pánbožkov a pánbíčkov kdesi „tam hore“ a

dokonca by sme si mysleli, že ak sa pomodlíme a nekradneme a ideme do kostola,

tak tým pre Boha niečo robíme a máme zásluhy a dokonca si od Boha zasluhujeme

obdiv a odmenu, ako si to množstvo ľudí fakt myslí! Preto Písmo hovorí:

„Počiatok múdrosti je bázeň pred Pánom a poznať Najsvätejšieho je rozumnosť“

(Prísl 9,10). Všetko ostatné v našom vzťahu s Bohom sa odvíja od tejto bázne,

ktorá nás prenikne v okamihu, keď začneme tušiť a uvedomovať si, kto vlastne ten

Boh skutočne je – desivo obrovitánsky, nezmerne silný, ničím nespútaný a

neobmedzený, neovládateľný, nekontrolovateľný, v porovnaní s ktorým je všetko

ako nič: „Preludu sa človek podobá, jeho dni sú ako letiaci tieň“ (Ž 144,4).



Nádherná úbohosť
m
e
t
a
n
o
i
a

4. téma

„Je znakom duchovnej zrelosti chápať, že
sme neurobili nič významné a nebyť
sklamaní nad sebou v dobrom slova zmysle.
Mali by sme cítiť, že nech sme už čokoľvek
urobili a dosiahli, všetko má nulovú hodnotu.
… Potom, keď dobrý Boh uvidí tieto nuly
našich dobrých úmyslov, zmiluje sa nad nami
a pridá číslo „jeden“ pred naše nuly, a tak im
dá hodnotu a urobí nás duchovne bohatými.“

(sv. Paisij Svätohorec)

„Ak neuveríte, veru neobstojíte“ (Iz 7,9), hovorí prorok Izaiáš a hovorí pravdu. Bez

viery sa nijako nedokážeme postaviť pred Boha takého, aký je, samo vnútro, sama

prirodzenosť sa v nás vzpiera. Bolo by to ako život na vrchole činnej sopky,

vulkánu, ktorý na jednej strane svojou nezmernou silou ohrozuje všetko a hrozí

každú chvíľu zahubiť nás a zničiť všetko naše dielo i naše sny a túžby v jedinom

výšľahu ohlušujúceho rachotu, zemetrasenia, ohňa a dymu a súčasne vedomie, že

my sami sme voči tomu úplne bezmocní a nemôžeme túto strašlivú hrozbu nijako a

ničím odvrátiť ani ovplyvniť ani sa pred ňou nijako chrániť, len s hrôzou čakať, čo

pre nás tá strašlivá sila pod našimi nohami už možno v nasledujúcej sekunde

chystá. Takto by vyzeral život s Bohom bez viery.

Viera – dôvera Bohu – ale všetko mení! V tej chvíli sa udejú dva zázraky.

Tým prvým je, že veľkosť a strašlivosť Boha už vôbec nie je problém! Je to predsa

Boh! Náš Otec! Nie je super, že máme takého Otca, ktorý „je väčší od všetkých“

(Jn 10,29)? Nie je úžasné, že v náručí tohto Boha, kde „sa nebesia páľavou

rozplynú a živly sa v ohni roztopia“ (2 Pt 3,12) si my môžeme s dôverou odpočinúť

„ako nasýtené dieťa v matkinom náručí“ (Ž 131,2)? Nemusíme si vymýšľať žiadne

ochranné rituály, nemusíme pred Ním utekať, nemusíme si Ho nahrádzať všeli-

jakými grotesknými predstavami a figúrkami, môžeme k Nemu pokojne pristúpiť k

takému, aký naozaj JE, pretože On je náš Boh, náš Otec, náš Vykupiteľ, náš

Spasiteľ – a volá nás, pozýva, tiahne i láka k tomu, aby sme my, malí

človiečikovia, mali podiel na Jeho Ohromnej Nezmernej Veľkosti! Naša

bezmocnosť nie je problém, pretože náš Boh je mocný! On má moc, absolútnu moc

nad nami i nad všetkým. A stojí na našej strane. Čoho by sem sa už len mohli báť?

V tej chvíli ani naša malosť nevadí – veď ona je našim najväčším tromfom, našim

najväčším bohatstvom! Nestvoril nás vari Boh na to, aby nás On sám naplnil

Sebou, svojim Božstvom, aby nás v sebe zbožštil a bol v nás vo všetkom všetkým

so
b

o
ta
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– a my v Ňom všetkým tým, čím je On? Ako inak by nás ale Boh mohol naplniť,

ak by sme už boli plní niečoho iného? Vrátane seba? Ak sme plní seba, plní svojho

Ega – potom v nás niet miesta pre Boha a ostávame biedni a ničotní a chudobní

naveky. Ale čím prázdnejší sme, čím tenším obalom, prázdnejšou nádobou sme –

tým viac a plnšie nás môže Boh naplniť. A tak túžime byť ničím, aby v nás Boh

mohol byť vo všetkom všetkým, pretože čím menší sme, tým väčšími sa s Bohu

stávame!

Tento postoj nazývam ÚBOHOSŤOU – neskutočne radostnou a nádhernou

úbohosťou, úbohosťou prázdneho pohára, ktorý je naplnený vzácnym a ohnivým

Božím vínom. Tento postoj hlboko prežívanej a v našom živote všadeprítomnej

radostnej ničotnosti a prázdnoty a malosti a súčasne radosti a plesania z toho, že

Boh je v nás a v našom živote všetkým a že nič nemáme zo seba, ale všetko máme

z Boha a všetko je Božie a len Božie, je ovocím viery a súčasne základom, z

ktorého sa odvíja to, čo nazývame kresťanským životom.

Tento postoj radostnej nádhernej úbohosti pred Bohom je v našom postoji ako ľudí

stojacich pred Bohom to najdôležitejšie. Stred, ku ktorému všetko smerovalo a z

ktorého všetko bude vychádzať. Sama podstata viery – už poznáme vieru ako

porozumenie, vieru ako istotu, ale tým najdôležitejším aspektom viery je dôvera

Bohu, ktorá nám umožňuje v radosti a bez strachu stáť pred Bohom takým, akým

naozaj je. Ona otvára bránu do opravdivého života s Bohom. „Vznešenosť, sláva a

veľkosť človeka je v tom, že poznáva a lipne k tomu, čo je naozaj veľké, a že slávu

hľadá u Pána slávy. … Tvoja sláva a nádej spočíva len v tom, že budeš umŕtvovať

všetko, čo je tvoje, a hľadať budúci život v Kristovi. A keď máme jeho prvotiny, už

ho vlastníme a žijeme celkom v Božej milosti a v Božom dare“ (sv. Bazil Veľký).

Paradoxné, že? Čím väčší sa snažíme byť, tým menšími v skutočnosti sme. A čím

viac prijímame svoju ničotnosť a prázdnotu pred Bohom, tým väčšími sa stávame,

pretože v tej chvíli Boh sám sa stáva našou veľkosťou.

Viac informácií:

Biblia:

2Kor 12,7b-10; 

Katechizmus 
Katolíckej cirkvi:

www.inky.sk:

katechézy 631, 564,

• Toto je prvý postoj a veľmi kľúčový postoj, pretože je to postoj plnej reality, 
kedy vidím Boha takého, aký je (teda natoľko, nakoľko to dokážem rozumom 
obsiahnuť) i seba takého, aký som a v dôvere, ktorou som sa rozhodol svojmu 
Bohu uveriť, mám odvahu byť tým, čím som: Bezmocným ničom, aby som nie v 
sebe, ale v Bohu našiel svoju istotu, bezpečie, plnosť, život, veľkosť, všetko!
• Pozhovárajte sa o tom spolu medzi sebou. Pomôžte si čo najhlbšie 
porozumieť, pochopiť, predstaviť(!) a precítiť tento postoj a stav úbohosti, 
ktorá neubíja, ale v radosti a sláve oslobodzuje, povznáša a otvára človeka 
Skutočnosti Boha a Božím Zázrakom! (Ak ste kdesi na vrchu, pomôžte si znova 
výhľadom do ďaleka, uvedomením si svoje malosti a ničotnosti uprostred sveta 
– a zároveň ohromnej veľkosti, pretože Ten, ktorý to všetko udržuje vo svojej 
mysli, Stvoriteľ a Vládca, je Váš Otec, otecko, papá, abba, ako hovorí Písmo!)
• Prežite to ohromné uľahčenie: už sa nemusím na nič hrať. Žiadne divadlo, 
Žiadne nafukovanie sa. Žiaden strach či ustarostenosť o seba, o čokoľvek. 
Môžem sa konečne uvoľniť, zhodiť to bremeno zo seba… a proste byť v Bohu!

ÚLOHY
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5. téma

„Skutočné obrátenie spočíva
v tom, že už sami nechceme
vôbec nič.“

(majster Ján Eckhart)

„Bojím sa iba jedného, že si 
ponechám svoju vôľu. Vezmi 
si ju teda, lebo ja si vyberiem 
všetko, čo ty chceš!“

(sv. Terézia z Lisieux)

Tak teda – sme Božie deti, ukryté v bezpečí Otcovej náruče, dedičia Kráľovstva a

Večného Života… Ako sa táto skutočnosť prejaví na našom pozemskom živote?

Prvým znakom, prirodzeným a samozrejmým, je postoj, ktorý hlavne kresťania na

východe nazývajú po grécky apatheiou. Veľmi trefne ho vyjadruje slovami vskutku

hodnými svojho mena sv. Ján Zlatoústy, keď vraví: „Hrozia veľké vlny a prudké

víchrice. Ale nebojíme sa, že utonieme, lebo stojíme na skale. Nech besnie more,

skalu rozrušiť nemôže. Nech sa vzdúvajú vlny, Ježišovu loď nemôžu potopiť. Čoho

sa, prosím, bojíme? Smrti? „Pre mňa žiť je Kristus a zomrieť zisk.“ (Flp 1,21)

Vyhnanstva? Povedz mi! „Pánova je zem i všetko, čo ju napĺňa.“ (Ž 24,1) Alebo

zhabania majetku? „Nič sme si na svet nepriniesli a je isté, že si nič nemôžeme ani

odniesť.“ (porov. 1Tim 6,7) Pohŕdam hrozbami tohto sveta a smejem sa jeho

dobrotám. Chudoby sa nebojím a po bohatstve netúžim; zo smrti nemám strach a

žiť sa mi nežiada, iba ak pre váš osoh.“ A naozaj, je to tak!

Náš život – nie je už vari naplnený? Nie je už v Kristovi zavŕšený? Neboli sme vari

stvorení nato, aby sme boli v Bohu zbožštení? A nedostali sme vari v krste práve

tento dar, Dar Zbožštenia? A nepotvrdzuje v nás sám Duch Svätý, ktorý k nám

prišiel ako starší brat k svojim strateným súrodencom, ochranca, učiteľ a

sprievodca do našej novej Vlasti, že už naozaj sme deťmi a dedičmi Boha? Ako

vraví Písmo: „Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého,

ktorého sme dostali“ a „sám Duch spolu s naším duchom dosvedčuje, že sme Božie

deti“ (Rim 5,5; 8,16). Čo nám ešte chýba? Po čom by sme ešte nieže mali, ale

vôbec mohli túžiť? Veď „Ja som chlieb života,“ hovorí Ježiš, „kto prichádza ku

mne, nikdy nebude hladovať, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť“ (Jn 6,35). A

my sme tento Chlieb okúsili, živíme sa ním vari aj denne pri svätej liturgii a On nás

napĺňa, Božia láska nás napĺňa, Boží Duch nás napĺňa, čo by nám ešte mohlo

chýbať? Nemáme už žiadne túžby ani nič podobné, niet už, po čom by sme ešte

mohli dychtiť či smädiť, pretože v Bohu sme boli naplnení a nasýtení.

so
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Možno si povieme – dobre! Ale ešte nie sme úplne v Nebi. Ešte žijeme aj na zemi.

Prečo by sme nemohli túžiť po pozemských veciach?

Pretože ani to sa nám nežiada! Ale, lepšie povedané, nežiadame si to.

Uvedomujeme si totiž, že tento náš pozemský život je tréningom, školou,

prípravou na Nebo. Nie sme tu z iného dôvodu, než aby sme naučili žiť, myslieť,

konať nebesky, božsky, aby sme sa, doslova a do písmena, naučili byť bohmi podľa

slov Písma „Napodobňujte Boha ako milované deti“ (Ef 5,1). Preto k nám prišiel aj

Duch Svätý už teraz ako Učiteľ a Sprievodca. Táto výuka nie je veru ani trochu

teoretická! Veď sa neučíme nejaké informácie, nejakú teológiu, ale učíme sa

umeniu života, bytia a konania! A tak podobne, ako na armádnom cvičisku sú

najrôznejšie prekážky, lezecké steny, priekopy, laná, mostíky, ostnatý drôt a vojaci

musia toto všetko prekonávať, zatiaľ čo im ponad hlavy strieľajú s guľometov a

hádžu slepé granáty, aj my dozrievame na veľkosť Božích dedičov tak, že nám

Boh do cesty kladie najrôznejšie prekážky, situácie, ťažkosti a výzvy, aby sme si s

nimi poradili a aby sme s ich pomocou dospeli k postojom a konaniu hodnému

bohov, hodnému samého Boha, nášho Otca. Preto ani v tejto pozemskej oblasti

nemáme žiadne túžby. Veď náš Boh a Tréner vo svojej múdrosti všetko dôkladne

premyslel a naaranžoval, vytvoril z nášho života tú najlepšiu a najdokonalejšiu

prekážkovú dráhu, ušitú nám presne na telo (a na dušu). Akékoľvek naše zásahy,

túžby či chcenia by to mohli len pokaziť. Prečo by sme to teda robili? Práve preto,

že sme prijali Dar zbožštenia a Dedičstvo v Nebi – práve preto už ani tu na svete

nemáme žiadne túžby, okrem tej, aby Boh riadil celý náš život, mal vo všetkom

absolútnu moc a trénoval nás čo najtvrdšie a najúčinnejšie, aby tak aj naša sláva

víťazstva v Nebi bola čo najslávnejšie a najjagavejšia. Na nej jedinej záleží, všetko

ostatné v tomto svete je ako blato a montérky, pracovný odev a pracovné náradie,

ktoré sa spotrebuje a zahodí a nikoho to netrápi, lebo sa teší z veľkého dielo, ktoré

s jeho pomocou povstalo k životu!

Ak ale nemáme žiadne túžby – čo potom poháňa náš život? Neznamená to upadnúť

do skutočnej apatie, ľahostajnosti, v ktorej nám je všetko fuk, všetko ukradnuté?

Veru nie. Náš život ako kresťanov je totiž „poháňaný“ niečím iným a omnoho

krajším, než je neustály smäd žiadostivosti a nedostatku: je poháňaný radosťou. Je

to ako chlapec, ktorý túži po motorke. Kým ju nemá, túži a smädí po nej a táto

túžba mu spôsobuje doslova až bolesť, opantáva ho. Keď ju ale dostane, túžba po

motorke zmizne, veď ju má. Miesto nej sa objaví radosť: radosť z jazdenia, z

užívania si tohto daru. Radosť a vzrušenie ho ženie k tomu, aby na je jazdil a aby

sa na nej učil jazdiť stále lepšie a dokonalejšie a aby tak mohol túto radosť

prežívať stále viac a stále intenzívnejšie. Presne takto to je aj v našom živote, keď

sme prijali Boží Dar. Naše túžby sú už naplnené a nemáme viac, po čom by sme

ešte túžili. Namiesto nedostatku, smädu, žiadostivosti nás napĺňa radosť z Božích

darov, z Boha samotného, ktorý nás preniká, ako aj z obrovského a ohromného

Dedičstva, ktoré už je naše, už nám patrí, už na nás čaká, isto a nezvratne, náš

„život [ktorý] je s Kristom ukrytý v Bohu“ (Kol 3,3). Radosť nás ženie v čírej
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rozkoši k tomu, aby sme

sa stále viac

zdokonaľovali, uháňali

po Božej ceste, ako kričí

plný toho istého

nadšenia Pavol:

„zabúdam na to, čo je za

mnou, a uháňam za tým,

čo je predo mnou. Bežím

k cieľu, za víťaznou

cenou Božieho povolania

zhora v Kristovi

Ježišovi“ (Flp 3,13-14).

Preto Písmo vraví:

„radosť v Pánovi je vaša

sila“ (Neh 8,10)! Preto

Písmo nalieha:

„Ustavične sa radujte v

Pánovi! Opakujem:

Radujte sa“ (Flp 4,4)!

Veď vypadnúť z tejto

radosti by znamenalo, že

sme odpadli od

Kráľovstva späť do

šedivosti a žiadostivostí

sveta – a to by bola

vskutku pohroma!

Viac informácií:

Biblia:

Flp 4,12n; Kol 1,11-14; 
1Pt 1,6-9; 

Katechizmus 
Katolíckej cirkvi:

www.inky.sk:

katechézy a úvahy 564, 
632, 460, 
456, 457, 

• Obráťte sa k sebe a nahlas si to povedzte – povedz to každému z Vás nahlas 
do očí a do tváre (a on nech zase to isté jasne, otvorene a nahlas povie tebe): 
„Som Boží syn (dcéra). Bol som vybratý byť Bohom. Už to mám isté, Boh mi to 
už daroval. Už vlastním tú najúžasnejšiu, najväčšiu a najvzácnejšiu vec, akú 
len človek môže v živote dosiahnuť: zbožštenie. Boh už je môj Otec. Ježiš už je 
môj Brat. Nebo už je moja Vlasť, môj Domov a ja už mám občianstvo Božieho 
štátu, Neba. Niet už ničoho, po čom by som ešte túžil. Tu, na Zemi, som už len 
z jedného dôvodu: aby som si naplno osvojil túto novú identitu, naučil sa 
naplno novému životu syna (dcéry) Boha a potom odišiel domov, do Vlasti, 
do Neba, k môjmu Otcovi. Všetko ostatné je vedľajšie, nedôležité, netúžim po 
tom ani už z toho nie som ustarostený, ani mi to nechýba. Jediné, čo ma 
napĺňa, je radosť a obrovské uspokojenie z toho, čo som v Bohu nadobudol.“
• Ako si sa pri tom cítil? Pozhovárajte sa o tom, pozdieľajte sa navzájom!
• Nakoľko je to už Tvoj postoj, identita, vnútorné a hlboké presvedčenie?
• Preži až do ďalšej témy čo najviac sústredený na tento postoj, skús ho žiť!

ÚLOHY
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6. téma

„Nech nerobím to ani ono, ale
čo ty [Bože] chceš. To je moja
veža, to je moja nepohnuteľná
skala, to je moja spoľahlivá
palica. Ak chce niečo Boh, nech
sa to stane. Ak chce, aby som
zostal tu, vďačne to prijímam.
Kdekoľvek ma bude chcieť mať,
budem mu vzdávať vďaky. “

(sv. Ján Zlatoústy)

Poznáme Ježišove slová: „Nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť, ani o

svoje telo, čím sa zaodejete. … Pozrite sa na poľné ľalie, ako rastú: nepracujú,

nepradú; a hovorím vám, že ani Šalamún v celej svojej sláve nebol oblečený tak

ako jediná z nich. Keď teda Boh takto oblieka poľnú bylinu, ktorá dnes je tu a

zajtra ju hodia do pece, o čo skôr vás, vy maloverní?! Nebuďte teda ustarostení a

nehovorte: “Čo budeme jesť?” alebo: “Čo budeme piť?” alebo: “Čo si

oblečieme?”! Veď po tomto všetkom sa zháňajú pohania. Váš nebeský Otec predsa

vie, že toto všetko potrebujete. Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho

spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše.“(Mt 6,25-33)

Ježišovo posolstvo v tomto texte je ako výrečné, tak jasné. Inou formou nám ho

znova a znova opakoval blahej pamäti sv. pápež Ján Pavol II.: „Nebojte sa!“

Neveriť Bohu znamená žiť v strachu. Či už v strachu z Boha a pred Bohom, ak

pred faktom Jeho existencie nezatvárame oči; alebo v strachu z nemilosrdného,

prázdneho, cudzieho a nepriateľského sveta, kde život je boj a nebezpečenstvo číha

všade, ak sa rozhodneme, že pred existenciou Boha zatvoríme oči a budeme sa

tváriť, že Boha proste niet, bez ohľadu na to, či to navonok hlásame (ako ateisti),

alebo len podľa toho v praxi žijeme (matrikoví kresťania a pod.)

Nie, neznamená to, že sa stále trasieme od hrôzy. Ale znamená to, že tento strach,

ustarostenosť a obavy sú v nás prítomné podvedome, samozrejme, sme na to

navyknutí, je to spôsob nášho pohľadu na svet. Všetko, čo robíme, je sprevádzané

otázkami a obavami: Ako zaženiem nudu? Ako si ochránim zdravie? Čo urobiť, aby

som dlho žil? Ako uspieť v škole? Ako vyhrať v súťaži? Ako zarobiť peniaze? Ako

sa postarať o rodinu? Ako si udržať zamestnanie? Ako sa ochrániť pred zlými

ľuďmi? Ako prekonať konkurenciu, súperov, oponentov? Ako si udržať manžela,

manželku? Ako vychovať deti? Ako zachrániť príbuzných? Ako sa dostať z

problémov? Ako splatiť hypotéku? Ako…? Ako…? Ako…?
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Ak sme Bohu uverili a ak s Bohom žijeme, čo sa na tom zmení? Presne to, čo Ježiš

hovorí: Nebudeme ustarostení. Nebudeme sa báť, ak zopakujeme slová pápeža. Čo

to v praxi znamená?

Nie, neprestaneme sa o seba starať, ani o ostatné veci a ľudí v našom živote. To by

nezodpovedalo výzve Písma: „Veď sami viete, ako nás treba napodobňovať, lebo

sme nežili medzi vami neporiadne, ani sme nejedli niečí chlieb zadarmo, ale vo

dne v noci sme ťažko a namáhavo pracovali, aby sme nikomu z vás neboli na

ťarchu. … chceli sme vám seba dať za vzor, aby ste nás napodobňovali. Veď aj

keď sme boli u vás, prikazovali sme vám toto: Kto nechce pracovať, nech ani neje.

Lebo počúvame, že medzi vami niektorí žijú neporiadne, nič nerobia, iba sa

zháňajú za zbytočnosťami. Takýmto prikazujeme a vyzývame ich v Pánu Ježišovi

Kristovi, aby pokojne pracovali, a tak jedli svoj chlieb“ (2 Sol 3,7-12). Čo s ale

zmení bude to, že všetko toto budeme konať bez strachu. Budeme sa starať o seba

aj o iných, ale bez ustarostenosti.

Odovzdali sme svoj život Bohu. Bohu, ktorý je väčší od všetkých a nikto a nič nás

nemôže vytrhnúť z Jeho Ruky (Jn 10,29). Má úplnú a dokonalú kontrolu nad nami

i nad našim životom a nie je Mu zaťažko urobiť čokoľvek – ak treba, hoci aj Slnko

na oblohe zastaviť (Joz 10,12n), či premeniť rieku na suchú zem (2Krľ 2,14). Tento

Boh ma miluje – nekonečne viac, než ja dokážem sám seba milovať. Záleží Mu na

mojom dobre a mojej budúcnosti – nekonečne viac, než na nej záleží mne samému.

Pozná ma a je mi bližšie – nekonečne viac, než poznám ja sám seba a než som si ja

sám sebe blízky. Stal sa v Kristovi mnou. Prežil všetko čo, čo prežívam ja sám.

Pretrpel so mnou a vo mne všetko to, čo trpím a podstupujem ja sám – a ešte viac,

lebo trpí aj tým, čo mňa netrápi, mojim zlom a hriechom. Necúvol pred tým. Vie

presne a dokonale, čo je potrebné pre moje zbožštenie a je rozhodnutý to vykonať.

Tak čoho by som sa ešte mal báť, alebo z čoho by som mal byť ustarostený, či

dokonca ustrašený? Tak, ako po ničom pozemskom netúžim, ale dávam Bohu

voľnú ruku v mojom živote, tak ani z ničoho pozemského nemám strach. Nikto a

nič mi nemôže ublížiť, kým som v Bohu. A všetko, čo sa mi v tomto pozemskom

výcvikovom centre stane, bude len a jedine na moje dobro. Aj keby to mala byť

rakovina, finančný bankrot, vojna, oheň, potopa, víchor, nenávisť sveta,… všetko

toto mi len poslúži k dobru a na moju spásu a večnú slávu, podľa slov Písma:

„Tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré; tým, čo sú povolaní podľa jeho

rozhodnutia.“ (Rim 8,28) – a presne to sme od krstu aj my!

Namiesto strachu nastupuje pre neveriacich nepochopiteľné vzrušenie. Sme ako

športovci, ktorí idú na tréning a v duchu sa pýtajú: Čo dnes pre mňa tréner

pripravil? Aké cviky, aké prekážky? Čo všetko dnes budem musieť prekonať? A

nepýtajú sa to so strachom, ale so vzrušením, pretože idú trénovať a svoj tréning

milujú a trénerovi bezvýhradne dôverujú. Toto isté prežívame aj my na začiatku

každého dňa. Svet, v ktorom žijeme, pre nás nie je viac, než telocvičňa. Až v ňom

skon-číme, opustíme ho a odídeme domov, do Neba. Naše telo, majetok, život pre

nás nie sú viac než montérky, než športový úbor. Keď sa zašpiní, keď sa potrhá a
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zoderie od ťažkého tréningu, jednoducho ho vyzlečieme, „keď si toto porušiteľné

oblečie neporušiteľnosť a toto smrteľné si oblečie nesmrteľnosť“ (1 Kor 15,54) a

my, odetí do Božej slávy, vstúpime do siení Neba. Všetko pozemské je len nástroj,

spotrebný materiál, niečo určené na zodratie a spotrebovanie. Prečo by sme sa o to

báli alebo o to dokonca stáli – ako ľudia svetskí, ktorí okrem toho nič nemajú a sú

vystrašení a ustarostení, kedykoľvek sa im zdá, že niekto ohrozí ich biedne svetské

radosti a istoty?

Od tohto strachu a obáv nás oslobodil Kristus a my, oslobodení, vychutnávame si

svoj pozemský život, pozemský tréning, so vzrušením a radosťou, pretože nás

trénuje sám Boh, tréner najlepší a všemohúci, záruka nášho triumfu a víťazstva!

Viac informácií:

Biblia:

1Pt 4,12-16; Sk 14,22; 
1Sol 3,2n; Rim 5,1-4; 
Rim 8,17; 

Katechizmus 
Katolíckej cirkvi:

409, 2516

www.inky.sk:

katechézy 522

• Z čoho všetkého sme ustarostení, čo nám robí starosti? Skúmajme! Prečo sme 
o to ustarostení? Preto, že o to ešte stojíme? Alebo preto, že nedôverujeme 
Bohu? Chceli by sme radšej, aby veci boli podľa nás a nedôverujeme Bohu, že 
to urobí dobre? Alebo je tu nejaká iná príčina? 
• Urobte si zoznam vecí, ktoré Vás ohľadom seba a svojho života najviac trápia, 
znepokojujú, z čoho máte trému, strach, obavy, najradšej by ste sa im vyhli. 
• Skúste sa na okamih na svoj život pozrieť týmto spôsobom: to, čo iní ľudia 
považujú za zlo, za pohromy, čoho sa boja a pred čím utekajú, skúsme na 
okamih vidieť ako tréningové nástroje, prekážkovú dráhu, na ktorej nás Tréner 
Boh trénuje Božiemu synovstvu – a na nás je len, aby sme porozumeli, k čomu 
nás cez ne práve trénuje potom čo najrozumnejšie využili tréning, ktorý pre nás 
Boh vytvoril. Ako sa z tohto pohľadu náš život a jeho „trable“ zrazu javia?
• Skúste zo zoznamu vecí z 2. bodu vybrať jednu, dve, aj viac, ak chcete – a 
skúste sa spýtať: K čomu ma cez ne Boh trénuje? Ako by som ich mal využiť, 
aby to bol dobrý a efektívny tréning? Pomôžte si navzájom nájsť odpoveď!

ÚLOHY
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7. téma

„V tú hodinu pristúpili k Ježišovi
učeníci a pýtali sa: "Kto je podľa
teba najväčší v nebeskom
kráľovstve?" On zavolal k sebe
dieťa, postavil ho medzi nich a
povedal: "Veru, hovorím vám:
Ak sa neobrátite a nebudete
ako deti, nevojdete do
nebeského kráľovstva.““

(Mt 18,1-3)

Z apatheie a bezstarostnosti ako ovocia našej radostnej a oslobodzujúcej úbohosti

sa rodí druhý najdôležitejší postoj Božích synov a dcér a tým je uvoľnenosť

dieťaťa.

Naposledy sa ešte vráťme k našim modlám. Sú to bôžikovia, majú však

stvoriteľskú moc. Nie, nevedia tvoriť nič skutočné – veď ani sami nejestvujú, len v

našej mysli! – ale čo na to, ak ilúziu, ktorú v našej mysli tvoria, považujeme za

skutočnú a stotožňujeme sa s ňou? Výsledkom je naše EGO – falošné a umelé

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

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

vytlačilo a nahradilo ako nejaká maska (tak ho nazývali prví kresťania) našu pravú

identitu, identitu detí Boha, ktorú do nás na počiatku vložil Boh.

Modla dôležitosti dala nášmu egu do vienka pýchu. Teší nás, keď si nás iní

všímajú, chvália, oceňujú, obdivujú. Preto sa snažíme hovoriť tak, aby sme iných

zaujali či pobavili, snažíme sa tak správať, obliekame sa tak, neustále sledujeme,

ako na nás iní reagujú, porovnávame sa s nimi, často potichu či aj otvorene a

navonok s inými súperíme, zápasíme, dohadujeme sa.

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

svoj život, necítime sa dobre, ak máme na niečo doplácať, alebo ak sa máme

niečoho zrieknuť, zaťažko nám niekedy (často?) príde deliť sa, čo chvíľa máme

pocit krivdy, nedocenenosti (to platí aj o predchádzajúcom bode)… a nemáme

problém sa kvôli veciam, peniazom, majetku či krivde (jedno či skutočnej alebo

domnelej) niekedy aj na smrť pohádať a rozkmotriť!

Modla moci dala nášmu egu do vienka neochotu podriaďovať sa, poslúchnuť,

prispôsobiť sa. Najradšej sme, ak veci idú po našom. Búrime sa, často len preto,

aby sme ukázali, že sa nemusíme nikomu podriaďovať. Hádame sa, aby sme

presadili svoj názor, svoju pravdu, aby iní museli ustúpiť a prispôsobiť sa nám,

uznať nás – a je nám jedno, že často sa takto do krvi bijeme o úplne banality!
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Nakoniec modla zábavy dala nášmu egu do vienka lenivosť a požívačnosť. Ceníme

si pohodlie, ceníme si zábavu. Nemáme radi námahu, leda ak slúži našej pýche (na

jar makáme do plaviek) alebo nášmu lakomstvu (hurá, zarábať!). Ale inak? Inak sa

budeme radšej váľať na gauči, baviť sa – a ak je niečo „nudné“ a „nebaví nás to“,

tak sa vari aj hlasno sťažujeme, ideme od toho, o obetovaní sa a prekonaní sa

radšej nech nám ani nikto nič nehovorí!

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

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

lebo už v nás nie sú žiadne žiadostivosti. Radostná uvoľnenosť, lebo už nemusíme

pred sebou, pred Bohom ani pred svetom nič predstierať, na nič sa hrať. Konečne

môžeme svoje ego, tú umelú, hnusnú a odpornú masku, ktorá nás až doteraz

zohyzďovala a zotročovala, pustiť a zahodiť. Už žiadne porovnávanie sa. Už

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

Radostná uvoľnenosť, lebo konečne vo všetkom závisíme už len na Bohu a na

ničom inom. To je naše privilégium, náš dar: možnosť vo všetkom závisieť a vo

všetkom sa spoliehať už len na Božiu Moc, pretože sme Jeho deti a On je náš Otec.

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

Ľahkosť. Sloboda. Voľnosť. Žiadne prekážky. Sme dokorán otvorení Bohu a Boh v

nás konečne koná svoje veľké a nádherné dielo a my už len plní vzrušenia a

radostného uspokojenia sledujeme, ako majstrovsky koná v nás a ako očarujúco a

obdivuhodne koná cez nás. Výsledkom je láska, spočinutie v Bohu, ktorého

milujeme, s ktorým už viac nebojujeme, nezápasíme, nehádame sa,

nepresadzujeme voči Nemu svoje smiešne naivné názory, malicherné predstavy a

ničotné žiadostivosti. To všetko je preč. Sme v Bohu a On v nás, v dokonalej

ľahkosti a slobode a úplnej uvoľnenosti. Brána Neba sa nám práve otvorila!

Viac informácií:

Biblia:

Mt 23,8-12; Lk 9,48;
1Kor 1,18-29; 

Katechizmus 
Katolíckej cirkvi:

2517, 2785

www.inky.sk:

katechézy 341, 351, 
575

• Skús sa uvoľniť. Skús na chvíľu byť taký, aký si. Hovoriť otvorene úprimne a 
nestarať sa, čo si o tom iní pomyslia a ako budeš v ich očiach vyzerať. Počúvať, 
čo hovoria iní tebe – a o tebe – bez toho, aby ťa to zraňovalo, urážalo, aby si sa 
cítil dotknutý alebo zranený, a ak predsa, povedz si: To nie ja, ale moje ego sa 
cíti zranené, urazené. Zriekam sa svojho ega, jeho namyslenosti a pýchy. Som 
hriešnik medzi hriešnikmi, úbohý medzi úbohými. Všetci sme si rovní vo svojej 
malosti, slabosti a úbohosti, ako vraví Písmo: „Niet rozdielu: veď všetci zhrešili a 
chýba im Božia sláva“ (Rim 3,22-23) – tak prečo by som si o sebe mal myslieť 
niečo iné, považovať sa za „dobrého“ alebo aspoň „nie tak zlého“ a dokonca sa 
(hoci aj len v niečom) považovať za lepšieho ako ostatní, akoby niečo v mojom 
živote bolo zo mňa alebo bolo mojou zásluhou? Zriekam sa tohto postoja a 
priznávam si, otvorene a s radosťou, že som úbohý hriešnik, bedár medzi 
ostatnými bedármi a nezúfam si z toho, lebo môj Pán „Kristus Ježiš prišiel na 
svet zachrániť hriešnikov; a ja som prvý z nich“ (1 Tim 1,15)! 
• Ako sa pri tom cítiš? Podeľte sa navzájom, ako sa Vám to darí a ako sa cítite!

ÚLOHY
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8. téma

„Predstavme si riaditeľa závodu, ktorý
chce zo svojho syna vychovať niekoho,
ako je on sám. Chce, aby sa mu syn,
ktorého má rád, vo všetkom podbal,
aby sa stal tvorcom, aby pocítil božskú
radosť tvoriť a aby si tak nejako zaslúžil
postavenie, ktoré mu pripadne. Ak to
tak môžem povedať, Boh stál pred
podobným metafyzickým problémom.“

(Claude Tresmontant, filozof, krátené)

Boh nás, ľudí, stvoril, aby si z nás vychoval synov, „schopných podieľať sa na

Jeho živote v Trojici, na radosti troch tvoriacich osôb tejto svätej jednoty“ (Claude

Tresmontant). Teraz, pretvorených novým zmýšľaním, oslobodení od svojho ega,

nastal čas začať sa učiť byť synmi (dcérami) Boha. Čo presne to znamená?

Ako naznačuje Tresmontant, byť synom znamená stať sa takým, ako je otec. Tak to

vysvetľuje aj Ježiš Kristus, keď hovorí: „Syn nemôže nič robiť sám od seba, len to,

čo vidí robiť Otca. Čo robí Otec, to robí podobne aj Syn“ (Jn 5,19). Táto

podobnosť je dôležitá! Boh Otec nás totiž chce urobiť svojimi synmi (a dcérami)

svojimi dedičmi a Kristovými dedičmi, bohmi v Bohu nielen „akože“, nejako

formálne, „na papieri“ – ale skutočne. Domysleli ste si niekedy, čo presne to v

praxi znamená?

Písmo vraví a Katechizmus po ňom opakuje a rozvíja 2 000-ročnú vieru Cirkvi:

„Celé Kristovo bohatstvo „je určené každé-mu človekovi a pre každého je

dobrom““ (KKC 519). A môžeme doplniť z bohatej zásoby výrokov cirkevných

otcov, napríklad: „Všetko, čo má Boh – okrem identity bytia – prijíma ten, kto je

milosťou zbožšťovaný“ (sv. Maxim Vyznávač).

Znamená to, že spasený človek sa napríklad stáva večným ako Boh? Písmo vraví,

že hej: „Kto verí v Syna, má večný život“ (Jn 3,36). Znamená to, že človeku patrí aj

oná Božia Sláva, na ktorú človek nemôže ani pohliadnuť, aby nezomrel? Písmo

vraví, že áno: „Slávu, ktoré si dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako sme my

jedno“ (Jn 17,22), modlí sa Ježiš za nás k Otcovi. A čo Božia vševedúcnosť? Aj o

nej Pavol hovorí: „potom budem poznať tak, ako som aj ja poznaný“ (1 Kor 13,12).

A čo… všemohúcnosť? Je človek v Nebi, spasený človek, svätý, aj… všemohúcim

ako Boh? Písmo vraví, že hej. Vážne! Počúvajte, čo hovorí: „Noci už nebude a

nebudú potrebovať svetlo lampy ani svetlo slnka, lebo im bude žiariť Pán, Boh, a

budú kraľovať na veky vekov“ (Zjv 22,5). Nielen prizerať sa na Božie kraľovanie

(ako nejaký panovníkov dvor), ale skutočne kraľovať! Dokonca ani nie tak nejako
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„nanečisto“, že by potom (hovorím to po ľudsky) Boh ešte schvaľoval či zamietal

ich vládne činy. Budú kraľovať. S Kristom (2Tim 2,12). Teda skutočne, úplne a

reálne – tak, ako vládne sám Kristus. A tak, ako sám Kristus, budú oni súdiť svet

(1Kor 6,2n). Nie prizerať sa na súdne rozhodnutia Krista. Nielen Mu radiť. Súdiť.

Skutočne a s plnou mocou. Tak, ako to Cirkev verí od samého počiatku: „Mám byť

Kristovým spoludedičom, stať sa Božím synom, a tak samým Bohom“ (sv. Gregor

Naziánsky).

Ak je to ale tak – potom vlastne existuje dokonalá „zameniteľnosť“ Boha a svätých

v tom zmysle, že skutky Boha sa stávajú skutkami svätých a skutky svätých sú

skutkami Boha. Moc Boha sa stáva mocou svätých a moc svätých je mocou Boha.

Víťazstvo Boha je víťazstvom svätým (Zjv 3,21) a svätí víťazia Božím víťazstvom.

Presne ako hovorí Vyznávač: okrem identity bytia všetko ostatné je jedno. Stali

sme sa nie bohmi vedľa Boha, ale Bohom v Bohu, tým Bohom, skrze jednotu,

účasť na ňom. Preto môže napríklad Panna Mária pri zjaveniach Božie víťazstvo

nazvať svojim (a naopak) – a konať s Božou Mocou, na ktorej má účasť, tak,

akoby sama bola Bohom, pretože je Bohom, je zbožštená v Bohu, je s Ním Jeden.

A to platí nielen o nej, ale o každom svätom čiže spasenom človekovi v Nebi.

Odtiaľ potom veľmi pádny, logický a bezpodmienečný dôvod na požiadavku

úplnej podobnosti s Bohom. Pretože:

• Tak, ako šofér nezverí auto niekomu, kto nie je rovnako šoférom ako on; tak ako

povestný atómový čierny kufrík prezident USA nezverí malému dieťaťu, ale len

dospelému a zodpovednému človeku (ako on); ako by mohol Boh zveriť slobodne

svoju všemohúcnosť do rúk niekoho, kto nie je ako On? Hovorím to teraz znova

„po ľudsky“, ale rozumieme tomu, že?

•A potom druhá vec: „Je Kristus rozdelený?“ (1 Kor 1,13 SSV), pýta sa Pavol. Nie

je. Ak by sme ale neboli ako On – ale boli by sme s Ním spojení a boli tak Ním a

disponovali všetkou jeho Mocou – potom by v Bohu nastala schizofrénia a

rozpoltenie, pretože by sme chceli niečo, čo On nechce, súdili by sme inak ako On

súdi… a preto nič podobné ani možné nie je!

Ak teda chceme do Neba, byť zbožštení v Bohu, jedno s Bohom, mať účasť na

všetkom tom, čím Je Boh, na Jeho večnosti, vševedúcnosti, blaženosti,

všemohúcnosti… potom musíme byť najprv s Bohom úplne zladení, úplne ako On,

úplne prepodobní Bohu. Ako hovorí sv. Klement Alexandrijský v jedinej trefnej

vete: „Človek sa stáva Bohom, pretože miluje všetko to, čo miluje Boh.“

Čo teda musíme urobiť?

Naučiť sa byť Bohom. Najprv v malom. To je zmysel podobenstva O talentoch.

Pán najprv postaví sluhov na svoje miesto a nechá ich v malom robiť presne to isté,

čo robí on vo veľkom: obchodovať. A potom, po skončení tejto lekcie, im hovorí:

„Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad

mnohým: vojdi do radosti svojho pána“ (Mt 25,21 SSV). Takže v praxi:
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Učme sa vzájomne medzi sebou – rodina, farnosť, družina, oddiel, malé

spoločenstvo – žiť trojičné vzťahy Boha, pretože toto je podstata Cirkvi, ktorá je

„jednotou Otca a Syna a Ducha Svätého zhromaždený ľud“ (sv. Cyprián, KKC

810) i samého Neba, ktoré je obojím v dokonalej jednote: aj oslávenou Cirkvou, aj

Trojjediným Bohom a Jeho vlastným Trojičným Životom;

Učme sa byť Bohom aj voči iným okolo nás (škola, zamestnanie, ulica, susedia,

mesto,…) – čiže mať voči svetu a ľuďom rovnaké postoje ako Boh, rovnaké túžby,

rovnakú starostlivosť, rovnaké milosrdenstvo, rovnakú lásku, usilovať vo svete a

pre svet o to isté, o čo usiluje Boh, túžiť po tom istom, byť skutočnými

spolustvoriteľmi Stvoriteľa (porov. KKC 307).

Oboje môžeme zhrnú do jedného: Naučiť sa byť iným ľuďom otcom (matkou) po

vzore Boha, ktorý je Otcom i Matkou (Iz 49,15) všetkých ľudí. „Kto je ako Pán, náš

Boh, čo tróni na výsostiach, a predsa dbá o všetko nepatrné na nebi i na zemi?“ (Ž

113,5-6), hovorí žalm. Boh je Otcom všetkého, čo je. O všetko dbá. Všetko

priťahuje k sebe, ako svedčí Písmo, že si zaumienil „zjednotiť v Kristovi ako v

hlave všetko, čo je na nebi aj čo je na zemi“ (Ef 1,10).

Byť synom (dcérou) Boha znamená stať sa rovnakým. Osvojiť si tento Otcov

postoj. Nielen ho hrať navonok – ako keď sa malé dievčatká a chlapčekovia hrajú

na rodičov, ale v skutočnosti nimi nie sú, len navonok čosi z toho napodobňujú.

Skutočne pohliadnuť na ľudí naokolo ako otec, ako matka, s rovnakou

starostlivosťou i zodpovednosťou, s pozornosťou, láskou a záväzkom. Ako Pavol,

ktorý píše Galaťanom: „Deti moje, znovu vás v bolestiach rodím“ (Gal 4,19), ako

Ján, ktorý kresťanov v liste tiež oslovuje oným dojemne nežným: „Deti moje” (1 Jn

2,1) – po vzore Krista, ktorý rovnako oslovoval svojich učeníkov (Jn 13,33) a bol

im po všetkých stránkach ako otec a svojmu Otcovi v Nebi vydáva ako Jeho Syn

počet slovami: „Ja som ich zachovával v tvojom mene, ktoré si mi dal. Ochránil

som ich a nikto z nich sa nestratil, iba syn zatratenia, ...” (Jn 17,12).

Bez predchádzajúcich krokov by sme to nedokázali:

• Bez ÚBOHOSTI by sme boli v pokušení povyšovať za nad iných, považovať sa

za lepších a zbožnejších a svätejších a dokonalejších od nich. Úbohosť nás od

toho oslobodila. Ktosi raz povedal, že toto bol dôvod, prečo Ježiš za prvého

pápeža vybral Petra a nie napríklad svojho obľúbenca, hlbokého a inteligentného

Jána: Pretože Peter mal skúsenosť pádu, zrady a zlyhania. Aj nás postoj a

vedomie svojej hriešnosti a úbohosti uschopňuje k postoju, ktorý vyjadril sv.

Augustín slovami: „Pre vás som biskupom, s vami som kresťanom... hriešnik

spolu s vami.“ Otec nás poslal, aby sme im a pre nich boli otcami – ale nie preto,

že sme lepší či svätejší. Nie sme ani lepší ani väčší. Pre nich sme otcami – ale s

nimi sme hriešnici, rovnakí bedári, rovnako úbohí, o nič lepší ani väčší,

zdieľajúci s nimi ich hriech aj ich úbohosť. Cítime s nimi spolupatričnosť.

• Bez APATHEIE by sme takisto boli v pokušení využiť ich či svoje postavenie a

funkciu nie ako službu, ale na vzrast svojej veľkosti a moci a možno dokonca na
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obohatenie sa „a pre mrzký zisk“ (Tit 1,11), alebo by sme

očakávali odmenu aspoň v podobe uznania, poďakovania

či aspoň v podobe výsledkov, z ktorých by sme sa mohli

potešiť. Apatheia nás od tohto oslobodzuje – a my sme

pripravení slúžiť a starať sa tak, ako Boh: zadarmo, bez

očakávania nejakej odmeny, dokonca za cenu obety.

• Bez BESTAROSTNOSTI by sme stále podliehali strachu

– keď nič iné, stále by sme sa obzerali a báli by sme sa,

čo si o nás iní pomyslia a ako na nás budú pozerať a či sa

nám nebudú smiať alebo nás mať za bláznov alebo za

fanatikov, keď sa budeme otvorene hlásiť ku Kristovi. Ale

aj toto je už preč.

• Nakoniec bez UVOĽNENOSTI by sme sa nedokázali vo

všetkom a úplne spoľahnúť len a jedine na Boha,

nedokázali by sme s ľahkým srdcom závisieť len od Neho

v onom Pavlovskom „mám záľubu v slabostiach, v

potupe, v núdzi, v prenasledovaní a v úzkostiach pre

Krista; lebo keď som slabý, vtedy som silný“ (2 Kor

12,10). Stále by sem zratúvali svoje sily a svoje

prostriedky a svoje možnosti a potom by sme iba

bezmocne rozhodili rukami s tým, že čo už len my, malí,

mladí, slabí a krehkí ľudkovia môžeme? Ale uvoľnenosť

nás oslobodila aj z týchto pút a naučila závisieť iba od

Boha a od Jeho Moci.

Sme teda konečne pripravení stať sa synmi (dcérami) svojho

Otca – a teda otcami ľudí na obraz Otca všetkých, jediného

a opravdivého Všeotca, nášho Otca v Nebi.

Viac informácií:

Biblia:

1Kor 10,23n; 1Pt 4,10

Katechizmus 
Katolíckej cirkvi:

270, 205

www.inky.sk:

úvaha 483

• Je to Prvý princíp skautingu: Povinnosť voči Bohu. Boh ma stvoril, vykúpil a 
povolal, aby som bol jeho synom (dcérou). Mojou prvou a v praxi jedinou 
povinnosťou voči Bohu, môjmu Otcovi, je teda naučiť sa byť Jeho dokonalým 
synom (dcérou) – a teda sa Mu dokonale, úplne a vo všetkom pripodobniť: 
„buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec“ (Mt 5,48), prikazuje Ježiš a 
inde znovu hovorí: „Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec“ (Lk 6,36) v 
hebrejskom význame tohto slova, ktoré znamená nielen súcit, ale aj vernosť, 
stálosť – byť druhému oporou, aj keď si to nezaslúži, pretože „ak milujete tých, 
ktorí vás milujú, akú odmenu môžete čakať? Vari to nerobia aj mýtnici?“ (Mt
5,46). Ak to nežijem a neusilujem o to, nielenže nie som dobrým kresťanom, ale 
ani dobrým skautom!
• Pozhovárajte sa – ako sa dá tento postoj v praxi žiť a uplatniť v skautingu? Vo 
farnosti? V škole? V rodine? Skúste nájsť konkrétne príklady!
• Je Vaše myslenie po tejto víkendovke už zmenené natoľko, že Vám takýto 
postoj, život a konanie pripadá normálny a tešíte sa naň? Ako na tom ste?

ÚLOHY



Postaviť si svoj dom
m
e
t
a
n
o
i
a

9. téma

„Prichádzajte k nemu [ku Kristovi],
k živému kameňu, ktorý ľudia síce
zavrhli, ale pred Bohom je
vyvolený a vzácny, a dajte sa
vbudovať aj vy ako živé kamene
do duchovného domu, do svätého
kňazstva, aby ste prinášali
duchovné obety, príjemné Bohu
skrze Ježiša Krista.“

(1 Pt 2,4-5 SSV)

Pavol v liste do Efezu píše: „Aj vás, hoci ste boli mŕtvi pre svoje poklesky a

hriechy, v ktorých ste kedysi žili podľa ducha tohoto sveta, podľa kniežaťa vzdušnej

mocnosti, ducha, ktorý teraz pôsobí v neposlušných synoch. Medzi nimi sme kedysi

žili aj my všetci, keď sme podľa žiadostí svojho tela robili, čo chcelo telo a myseľ, a

tak sme boli od prírody deťmi hnevu ako ostatní. Ale Boh, bohatý na milosrdenstvo,

pre svoju nesmiernu lásku, ktorou nás miluje, hoci sme boli pre hriechy mŕtvi,

oživil nás s Kristom - milosťou ste spasení - a s ním nás vzkriesil a daroval nám

miesto v nebi v Kristovi Ježišovi, aby ukázal v budúcich vekoch nesmierne

bohatstvo svojej milosti dobrotou voči nám v Kristovi Ježišovi. Lebo spasení ste

milosťou skrze vieru; a to nie je z vás, je to Boží dar: nie zo skutkov, aby sa nik

nevystatoval. Veď sme jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi pre dobré skutky,

ktoré pripravil Boh, aby sme ich konali“ (Ef 2,1-10). V tomto krátkom úryvku

Pavol hovorí čosi veľmi zaujímavé: Hriech znamená to, že konáme „podľa žiadostí

svojho tela (čiže starého človeka v nás, nášho ega)“. Ideme si proste svojou cestou,

na vlastnú päsť, nezávisle od Boha, sami sebe sme si pánmi i bohmi a robíme to,

čo sa nám pozdáva, na čo máme chuť, po čom sme svojim telom či mysľou

zatúžili. Kresťan je potom človek, ktorý tento hriech už viac nekoná – Pavol u

kresťanov v súvislosti s hriechom hovorí v minulom čase a vysvetľuje, že Kristus

nás z neho svojou milosťou vzkriesil. Miesto hriechu kresťan koná „dobré skutky,

ktoré pripravil Boh, aby sme ich konali.“

Čo za skutky to sú, čo za dielo to je? A aj tu Písmo ústami Pavla odpovedá: „Vy ste

Božia roľa a Božia stavba. Podľa Božej milosti, ktorú som dostal, položil som ako

múdry staviteľ základ a iný na ňom stavia. Ale každý nech si dáva pozor, ako na

ňom stavia. Lebo nik nemôže položiť iný základ okrem toho, čo je už položený, a je

ním Ježiš Kristus. Či niekto na tomto základe stavia zo zlata, striebra, drahých

kameňov, dreva, sena či slamy, dielo každého vyjde najavo. Ten deň to ukáže, lebo

sa zjaví v ohni a oheň preskúša dielo každého, aké je“ (1 Kor 3,9-13).
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Je to teda príbeh emigrácie. Tak, ako predkovia opúšťali Európu a odchádzali do

Ameriky, aby si tam vybudovali nový domov, v ktorom budú bývať, aj my ako

kresťania opúšťame svet v zmysle jeho cieľov a predstáv a hodnôt, života, konania

a správania – ovládaného onými štyrmi modlami, od ktorých nás Ježiš oslobodil a

my sme ich s radosťou zanechali – a zhromažďujeme sa v Cirkvi, aby sme si

spoločne postavili nový dom, Boží Dom, Nebeský Jeruzalem, náš nový domov a

večný príbytok, ktorý sa Božou mocou stavia tu na zemi, aby raz bol v Nebi.

Schádzame sa, aby sme postavili nie pominuteľnú stavbu, ale aby sme samých

seba okresali do tvaru Božích kvádrov a spoločne sami zo seba budovali Boží

Dom, Božiu Cirkev, ktorá sama je touto stavbou a aby sme do nej, podľa Božej

túžby „aby boli všetci ľudia spasení a poznali pravdu“ (1 Tim 2,4), vbudovali aj

všetkých ostatných ľudí, ktorí ešte žijú vo svete v hriechu.

Toto znamená ono nehrešiť. Už viac nežijeme každý podľa seba. Ani nesledujeme

každý svoj cieľ. Namiesto toho sme sa pridali k Božej stavebnej parte, k tým

jediným opravdivým slobodným murárom, ktorými sú Boží budovatelia Božej

Cirkvi, aby sme spolu v hlbokej jednote a koordinácii ako dokonalý tím nie podľa

svojich predstáv ale podľa Božích predstáv, podľa Božieho volania a pod Božím

vedením (ktoré zaznieva v Písme, v náuke Učiteľského úradu Cirkvi a vo

vnuknutiach a proroctvách Ducha) uprostred sveta spoločne stavali svoj nový

Domov, príbytok, v ktorom mienime žiť naveky.

Svet nikdy nebude Božím Kráľovstvom a Cirkev nikdy so svetom nesplynie. Vždy

bude vo svete, ale nie zo sveta (Jn 7,14-16), vždy bude oným „malým stádom“

(porov. Lk 12,32). Uprostred sveta tak budujeme Cirkev ako alternatívnu realitu k

realite sveta, ako paralelnú spoločnosť, niečo ako tieňový svet – aj doslova,

pretože je pozemským tieňom opravdivého Sveta, o ktorom vraví Boh „Hľa, všetko

robím nové“ (Zjv 21,5). Takto to pochopila už raná Cirkev na Turice, keď sa všetci,

čo uverili, zhromaždili, aby spoločne sami zo seba vybudovali Božiu stavbu, Boží

dom, svoj nový príbytok, ktorý pretrvá až do večnosti, svoj večný Dom v Nebi:

„Všetci, čo uverili, boli pospolu a všetko mali spoločné. Predávali pozemky a

majetky a rozdeľovali ich všetkým, podľa toho, ako kto potreboval. Deň čo deň

svorne zotrvávali v chráme, po domoch lámali chlieb a s radosťou a úprimným

srdcom požívali pokrm“ (Sk 2,44-46). V tom je zmysel a princíp.

Ako inak sa táto stavba uskutočňuje, než prevzatím pastoračnej zodpovednosti za

seba navzájom i za Cirkev a za svet, ako to sv. Ján Pavol II. definuje v

Chrsitifideles laici ako jednu z dvoch podmienok živosti farnosti a Cirkvi? A čím

iným oná „pastoračná zodpovednosť“ je, než tým: byť si vzájomne otcom, matkou

po vzore Boha, nášho Otca?

A čo iné je potom náš vlastný duchovný život, než odhaľovanie, čo vo mne bráni

tomu, aby som takto žil s mojimi bratmi a sestrami v Cirkvi (bez ohľadu na to, ako

to zvládajú oni, veď aj keby boli moji smrteľní nepriatelia a nielen moji nedokonalí

bratia a sestry na rovnakej ceste k svätosti, aj tak by som ich mal milovať!) a v sile

Božej milosti odstraňovanie všetkých prekážok takéhoto života a takejto lásky, ako
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nabáda sv. Ján Pavol II., keď hovorí, že musíme „premáhať egoistické pokušenia,

ktoré nás neustále napádajú a budia rivalitu, karierizmus, nedôveru a žiarlivosť“

(Novo millenio ineunte 43) – a hľadanie spôsobu, ako tomuto dielu slúžiť čo

najlepšie a najdokonalejšie?

Kruh sa uzatvára, keď si spomenieme, že nehrešiť znamená, že konáme nie

svojvoľne, ale podľa Boha: „Ak viete, že [Kristus] je spravodlivý, vedzte, že každý,

kto koná spravodlivo, z neho sa narodil“ (1 Jn 2,29) a toto naše konanie a život

podľa Boha sa prejavuje práve vzájomnou láskou, budujúcou náš nový dom,

Cirkev: „Milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha a každý, kto miluje,

narodil sa z Boha a pozná Boha. Kto nemiluje, nepoznal Boha, lebo Boh je láska“

(1 Jn 4,7-8)

A nakoniec, čo iné je život tejto Rodiny, než to, že si aj svojimi nedostatkami,

nedokonalosťami a chybami vzájomne slúžime pri odhaľovaní našich vlastných

nedokonalostí každý sám v sebe (práve tým, že si uvedomujeme, že nám tu niečo

vadí, tam niečo lezie na nervy a zase inde nás čosi štve, zraňuje, uráža, ponižuje –

to všetko odhaľuje našu vnútornú pýchu a sebectvo, korene hriechu a prekážky

nebeského života) a súčasne si svojou láskou, vierou, nádejou, súcitom a

milosrdenstvom i odpúšťaním navzájom pomáhame prekonať ich a byť z nich v

sile Božej milosti uzdravení a oslobodení? Ak toto robíme, ak takto žijeme,

zhromaždení a vzájomne si pomáhajúci k svätosti, čiže k dokonalosti lásky, potom

sme Cirkvou, potom sme opravdivou Božou stavbou a sami zo seba budujeme svoj

večný príbytok, svoju vlastnú časť Nebeského Jeruzalema, ktorá v ňom ostane

naveky a my s ňou. Toto je podstata nášho nového života v Kristovi: Sme

budovateľmi Cirkvi. Ona je joint venture, spoločný podnik Boha a človeka. Ona je

novou Archou, určenou na to, aby sa plavila vlnami večnosti v žiare Božej slávy –

a zem je lodenicou, kde ju sami zo seba staviame tým, že sa učíme byť jedno Telo,

Kristovo Telo, a jeden Duch, Boží Duch.

Viac informácií:

Biblia:

Ef 1,1-23; 2,19-22;

Katechizmus 
Katolíckej cirkvi:

790, 791, 810, 831, 837

www.inky.sk:

úvaha 338, 340, 
616, 617

• Je to Druhý princíp skautingu: Povinnosť voči druhým. Aký význam by malo, ak 
by som im pomohol s nejakou maličkosťou, dokonca im pomohol s veľkou 
vecou, ba pozemský život zachránil – a nakoniec ich nechal naveky hynúť mimo 
Božej Stavby, Božieho Domu, ktorým je Oslávená Cirkev? To nedáva zmysel, že? 
• Moja povinnosť voči iným (ale aj voči mne, lebo ani ja sa nemôžem spasiť a 
zbožštiť sám, bez Cirkvi a bez druhých) je teda pomôcť všetkým ľuďom, aby sa 
nechali spolu so mnou a ja spolu s nimi vbudovať do tejto Božej stavby tým, že 
sa naučíme byť opravdivou jednotou, jedným telom a jedným srdcom a jednou 
dušou, zjednotení v Kristovi a podľa Krista, našej Hlavy, preniknutý jediným 
Duchom a Jeho mocou. V tom je podstata duchovného života – ale aj 
Skautingu, ktorý, podľa slov zakladateľa, buduje „skautské bratstvo“ a „vnáša 
do sveta Božie Kráľovstvo“! Ani bez toho nie je možné byť naplno skautom!
• Pozhovárajte sa – ako sa dá tento postoj v praxi žiť a uplatniť v skautingu? Vo 
farnosti? V škole? V rodine? Skúste nájsť konkrétne príklady!
• Nakoľko prirodzený a samozrejmý Vám takýto život v tejto chvíli pripadá?

ÚLOHY
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10. téma

„Antická filozofia bola toho
názoru, že čokoľvek
dokonalé musí byť
pravdivé, dobré a krásne
zároveň. Dokonalosť, to je
pravda, dobro a krása
súčasne.“

(Roman Joch, 
politik, publicista 

a komentátor)

Boh je Stvoriteľ a Otec všetkých a všetkého. Ako Jeho synovia a dcéry sa

usilujeme najlepšie ako len dokážeme a môžeme (počujete tu ozvenu Skautského

sľubu, že?) byť otcami na podobu Otca a spolustvoriteľmi svojho Stvoriteľa.

Boh je spoločenstvom, dokonalou jednotou Trojice, kde láska troch Osôb je tak

veľká, že spolu sú len jedným Bohom. Po vzore Trojice aj my zo seba budujeme

Boží Dom, Božiu Archu, Božiu Cirkev, ktorá je jednotou Otca a Syna a Ducha

Svätého zhromaždený ľud, aby sme sa po vzore Boha, v sile Ducha, v slobode, ku

ktorej nás oslobodil Kristus, naučili spoločne medzi sebou tvoriť rovnakú jednotu

jediného Tela - Cirkvi, podľa príkazu Krista „aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, vo

mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás jedno“ (Jn 17,21)

Ostáva ešte posledná vlastnosť Boha, ktorej sa od Boha musíme naučiť:

dokonalosť. Alebo slovami moderných psychológov a sociológov: „dokázať so

svojimi schopnosťami to najlepšie, čo mi okolitý svet dovolí“ (Kurt Goldstein) – o

Božej milosti a sile Ducha ani nehovoriac! Priemernosť je Bohu a Božiemu

kráľovstvu úplne a dokonale cudzia – nakoniec, ako by sme mohli byť zbožštení a

teda byť ako Boh a pritom byť stále priemerní? To nejde! Ako hovorí Kristus cez

Jána apoštola farnosti v Laodiceji: „že si vlažný, ani horúci, ani studený, už-už ťa

vypľúvam z úst“ (Zjv 3,16)!

Ale aj keby to možné bolo, aj keby na spásu a zbožštenie stačila priemernosť – aj

tak by nestačila. Nie nám. Nie tvárou v tvár Kristovi! Kvôli nám „zriekol sa seba

samého, vzal si prirodzenosť sluhu, stal sa podobný ľuďom; a podľa vonkajšieho

zjavu bol pokladaný za človeka. Uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť, až na

smrť na kríži“ (Flp 2,7n). Prežil a pretrpel všetko moje zlo, každý môj hriech,

každú moju bolesť, každé utrpenie, ako hovorí Youcat – príprava na birmovku:

„Musel si vytrpieť všetku nenávisť, všetku zlobu, všetok hriech, všetky zločiny a

všetku nelásku, ktorá kedy zahalila Zem. Musel si vytrpieť mňa i teba.“ Stal sa vo

všetkom úplne mnou len preto, aby som sa ja mohol stať vo všetkom úplne Ním!
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Zoči-voči takejto láske, zoči-voči takejto cene, ktorú

Boh ako človek v Kristovi zaplatil za mňa a za celú

Božiu stavbu, ktorú spolu s ostatnými kresťanmi

budujem – ako by som sa zoči-voči tomuto všetkému

mohol uspokojiť s priemernosťou? Ako by som

mohol zoči-voči tomu nevynaložiť všetky svoje sily,

všetky svoje schopnosti, všetky svoje zdroje a

všetku svoju vynaliezavosť na to, aby som, aspoň čo

sa mňa týka, bol tým najlepším, najkrajším,

najskvelejším a najvýstavnejším kvádrom, kameňom

v Božej stavbe? Nie kvôli sebe, nie na obdiv iných,

ale na slávu a radosť Boha, môjho Otca a

Vykupiteľa? Nie je veľa toho, čo môžem pre svojho

Boha z vďaky urobiť – ale toto môžem:

• Potešiť Ho, byť mu na radosť, aby kedykoľvek na mňa pozrie, mohol na mne s

radosťou vidieť ovocie svojej obety i ovocie svojej milosti, ovocie Ducha.

• Osláviť Ho, pred tvárou celého sveta, byť výstavnou skriňou Božej milosti, aby

tak celý svet na mne videl, čo dokáže Božia milosť s hriešnikom, ako som ja!

• Napomôcť Jeho Dielu – Božej stavbe – najlepšie a najviac, ako len dokážem!

To odo mňa vyžaduje byť vskutku po všetkých stránkach „dokonalý ako Otec“ –

nie v zmysle, že by som sa svojou dokonalosťou vyrovnal Dokonalosti Boha, ale v

zmysle, že ako On, tak aj ja sme v rámci svojich možností najlepší a najdokonalejší

možní – alebo sa tomu aspoň čo najviac priblížiť. A to celou svojou bytosťou:

svojim duchom, svojou dušou – citmi a rozumom – i svojim telom, podľa slov

Písma: „aby sa zachoval váš duch neporušený a duša i telo bez úhony, keď príde

náš Pán Ježiš Kristus“(1 Sol 5,23).

Viac informácií:

Biblia:

Flp 2,12-15; 
Mt 5,14-16; 1Tim 6,12;

Katechizmus 
Katolíckej cirkvi:

1266, 1734, 1804,
1805 až 1811

www.inky.sk:

katechézy a úvahy 
557, 488, 498

• Je to Tretí princíp skautingu: Povinnosť voči sebe. Táto radikálnosť, 
„vynasnaženie sa zo všetkých síl“ je zakódovaná priam v samom jadre a základe 
Skautingu – rovnako ako kresťanstva. Priemernosť, lenivosť, povrchnosť je 
cudzia Skautingu rovnako, ako je cudzia Bohu, Nebu, kresťanstvu. Byť skautom, 
byť kresťanom, znamená vedome a dobrovoľne sa rozhodnúť vydať zo seba to 
najlepšie, čo dokážem, pracovať na sebe najlepšie, ako dokážem a urobiť tak zo 
seba ten najlepší možný nástroj Božích zámerov a cieľov Skautského hnutia, 
ktorým je „skautské bratstvo“, tvorené rozvinutými, zrelými a vyspelými ľuďmi, 
sformovanými skautským tréningom.
• Ako ste na tom v tejto chvíli? Nakoľko toto úsilie vydať zo seba to najlepšie a 
byť najlepšími, akými len byť vieme – nakoľko tento postoj a toto konanie až 
dodnes potvrdzovalo Vaše kresťanstvo i Vaše skautstvo?
• Pozhovárajte sa – ako môžete tento postoj v praxi žiť a rozvíjať v skautingu? 
Vo farnosti? V škole? V rodine? Skúste nájsť konkrétne príklady!
• Nakoľko prirodzený a samozrejmý Vám takýto život v tejto chvíli pripadá?

ÚLOHY



m
e
t
a
n
o
i
a

Záver víkendu

PRIPOMEŇTE SI…

ešte raz, jeden po druhom, 
všetkých desať znakov Vašej novej 
osobnosti, nového zmýšľania 
Božích synov a dcér – pomaly, s 
uvedomením.

Na chvíľu zatvorte oči a predstavte 
si samých seba, ako sa vraciate 
domov, do sveta a skutočne v sebe 
máte tento pohľad, toto zmýšľanie, 
skutočne takí ste!

MODLITE SA…

túto modlitbu k Duchu Svätému:

Duchu Svätý, Duša mojej duše! 
Príď a pomôž mi úplne zomrieť 
starému človekovi v sebe a 
obliecť si nového človeka, 
stvoreného Kristom, ktorého si 
mi v krste daroval. Pomôž mi 
byť synom (dcérou) Boha svojim 
zmýšľaním a mojimi postojmi a 
daj mi silu odvážne žiť Božie 
synovstvo vždy, všade a vo 
všetkom, uprostred sveta, do 
ktorého sa vraciam, ale už mu 
viacej nepatrím. Amen!

Modlite sa túto modlitbu spolu, 
nahlas, pomaly a opakujte ju 
niekoľkokrát za sebou – tak, aby 
ste sa s jej slovami stotožnili, aby 
ste skutočne chceli, túžili po tom, 
čo v nej hovoríte!

POMODLI SA…

vlastnými slovami za každého 
Tvojho druha, ktorý s Tebou prežil 
tento víkend a pros Boha, aby ho 
požehnal, naplnil a posilnil svojim 
Duchom a upevnil na ceste 
Božieho synovstva.

A popros, aby sa aj ostatní rovnako 
pomodlili a prihovárali za Teba.

NAKONIEC…

keď po sebe upracete, zbalíte sa a vydáte sa na cestu 
domov,

neupadnite hneď späť do svetského stereotypu.

Skúste ostať ešte aspoň počas cesty domov čo najviac 
stíšení a sústredení. Skúste túto cestu domov absolvovať 
už nie ako obyčajní ľudia, ale ako Boží synovia a dcéry, 
tak, ako ste sa tomu tento víkend učili: s chápajúcou 
mysľou, otvorenými očami i srdcom, plní bezstarostnosti, 
slobody, radosti, túžiaci aj v maličkostiach hoc‘ len 
kúsočkom, ale predsa prispieť k rastu Kráľovstva všade, 
kadiaľ prechádzate, vo všetkom, čoho sa dotknete!
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Upevňovanie
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• Nájdi si čas.

• Vráť sa k myšlienke a 
obsahu Desiatky tém z 
víkendovky. Každú z nich 
si do skautského 
zápisníka vystihni 
niekoľkými slovami, či 
jednou krátkou vetou.

• Vezmi si veľký arch
papiera a vlastnoručne 
(nie na počítači ani na 
tlačiarni!) si vyrob 
poster, na ktorý napíšeš 
Desiatku a ku každému 
bodu slová / vetu, ktoré 
ich vystihujú.

• Zaves si ho na stenu 
tak, aby si na neho 
dobre videl.

• Podeľ sa so svojou 
rodinou: vysvetli im, čo 
jednotlivé body 
znamenajú a čo si počas 
víkendovky prežil. 

• Popros ich, aby Ti boli 
nápomocní na Tvojej 
ceste Božieho syna 
(dcéry), ktorú si nastúpil!
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V románe Julesa Vernea Tajomný 
ostrov skupinka utečencov, 
letiacich v búrke na balóne, 
stroskotá na neznámom pobreží. 
Keď sa ich vodca Cyrus Smith
preberie z bezvedomia (skoro sa 
utopil), jeho prvé slová sú: 
„Ostrov, alebo pevnina?“ A keď 
jeho druhovia nepoznajú 
odpoveď na túto otázku, 
opakuje: „Kým to nezistíme, 
dovtedy nemôžeme nič urobiť“. 
Prečo? Pretože táto odpoveď 
rozhodne o všetkom: Ak sú na 
pevnine, vydajú sa na pochod. Ak 
sú na ostrove blízko pevniny, 
postavia si loď. A ak sú na 
ostrove stratenom uprostred 
oceánu, začnú si stavať dom.

Ako kresťania sa od ostatných 
ľudí líšime tým, že poznáme 
odpoveď. Nie preto, že by sme 
boli nejakí mimoriadni ľudia, 
alebo mali nejaké mimoriadne 
schopnosti. Jediné, čo robíme je, 
že neprehliadame fakty a 
usilujeme sa vidieť svet taký, aký 
je, v celej jeho realite. Preto sa 
naše konanie často rozchádza s 
ľuďmi, ktorí sa tomuto pohľadu 
vyhýbajú, alebo ho nahrádzajú 
rôznymi vierami: Kde oni vidia 
pevninu, my vidíme ostrov, kde 
oni stavajú domy, my staviame 
loď – konkrétne Archu Cirkvi, 
počiatok Nebeského Božieho 
Mesta. 

„Veď sme nesledovali vymyslené 
bájky, keď sme vás oboznámili s 
mocou a príchodom nášho Pána 
Ježiša Krista, ale sami sme boli 
očitými svedkami jeho veleby.“ 

(2 Pt 1,16)

ráno
Namiesto ranného rozjímania sa vráť k prvej
téme víkendovej Desiatky a pripomeň si ju.

cez deň
Väčšina z nás svoj život žije alebo kúsok v
budúcnosti (uvažujeme o tom, čo budeme
robiť a čo nás čaká), alebo kúsok v minulosti
(vraciame sa v myšlienkach k tomu, čo sme
prežili), alebo úplne mimo (snívame,
fantazírujeme, prehrávame si úryvky filmov,
ktoré sme videli, hier, ktoré sme hrali,…).

Dnes skús žiť svoj život TU a TERAZ. Skús byť
plne prítomný v tom okamihu, ktorý práve
prežívaš a s otvorenými očami vnímať svet a
ľudí okolo Teba i seba samého svoje konanie –
obzvlášť čo vlastne počas dňa robíš a prečo ro
robíš, aký motív Ťa k tomu vedie. Hovorí sa
tomu vedomé vnímanie.

Skúmaj, aké miesto, akú funkciu, dôležitosť,
význam, prioritu majú jednotlivé čiastočky
Tvojho sveta a života z hľadiska plnej reality a
porozuemia Božieho syna (dcéry)!

večer
Zhodnoť, k čomu si dospel. Zhrň, čo v Tvojom
svete je dôležité a čo vedľajšie. Akú funkciu
jednotlivé jeho časti a zložky majú v Tvojom
príbehu Božieho syna (dcéry).

Pouvažuj, či a ako toto zistenie ovplyvní Tvoje
správanie sa, konanie, Tvoj život uprostred
sveta.
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V trilógii Johna Ronalda Reuela
Tolkiena Pán Prsteňov sú 
hlavnými hrdinami príbehu dvaja 
hobiti, Frodo a Sam. Nevynikajú 
ničím zvláštnym, nie sú to žiadni 
hrdinovia. Majú ale čosi, čo iným 
chýba: pevné vnútro a pevnú 
vôľu: jasnú predstavu, čo je ich 
povinnosťou a čo musia za každú 
cenu urobiť. A tak od hádky v 
Roklinke, keď Frodo povie tú 
osudnú vetu: „Ponesiem Prsteň, 
hoci nepoznám cestu“ až po 
Pukliny Osudu v Orodruine ich 
jedinou a v skutočnosti tou 
najväčšou silou je rozhodnutie 
krok za krokom ísť po ceste, 
ktorú si vybrali – až do konca.

Nikdy v živote nebolo na svete 
toľko všelijakej vymakanej
literatúry o tom, ako byť úspešný, 
ako byť milionárom, ako 
rozbehnúť svoj vlastný startup,… 
Napriek tomu svet nie je plný ani 
milionárov, ani megaúspešných
startupákov, ani nič podobné. 
Prečo?
Pretože vedieť niečo je jedna vec 
– urobiť to je vec druhá. V 
porovnaní s predkami sme na 
tom horšie, než sme bývali: 
nemusíme denne zápasiť o život, 
sme rozmaznaní a nezvyknutí za 
niečím ísť a tvrdo a vytrvalo na 
tom pracovať. Lenže bez toho 
máločo v živote funguje – a 
kresťanstvo už vôbec!

„A slovo aj uskutočňujte, nebuďte 
len poslucháčmi, ktorí klamú sami 
seba. … Lebo ako telo bez ducha 

je mŕtve, tak je mŕtva aj 
viera bez skutkov”

(Jak 1,22; 2,26)

ráno
Namiesto ranného rozjímania sa vráť k druhej
téme víkendovej Desiatky a pripomeň si ju.

cez deň
Aj dnes sa snaž žiť svoj život TU a TERAZ, byť
plne prítomný v tom okamihu, ktorý práve
prežívaš a s otvorenými očami vnímať svet a
ľudí okolo Teba i seba samého svoje konanie –
obzvlášť čo vlastne počas dňa robíš a prečo ro
robíš, aký motív Ťa k tomu vedie.

Ak sa Ti v tom včera až tak nedarilo, môžeš si
pomôcť vhodnou appkou, ktorú sa
nainštaluješ do mobilu a ktorá Ťa diskrétne
niekoľkokrát za deň upozorní, aby si sa vrátil
späť do prítomnej reality.

Skúmaj, ako si na tom so svojim chcením a
vôľou – čo Ti bráni? Ktorá zo štyroch modiel
má nad tebou ešte stále nejakú svoju moc? Na
čom si ešte stále závislý – a táto závislosť
podkopáva Tvoje odhodlanie žiť novým
životom?

Si rozhodnutý vzoprieť sa jej, odmietnuť ju?

večer
Vyhodnoť prežitý deň.
Môžeš pritom využiť
modlitbu exámen podľa
sv. Ignáca z Loyoly. Ak
ju nepoznáš, návod k
nej nájdeš v ôsmom
mesiaci výzvy Deväť
prvých piatkov:
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Odborníci vravia, že na rozdiel od 
nás, ktorí pozeráme na svet ako 
na čosi, čo si bežne nespájame s 
Bohom a náboženstvom, 
stredovekí ľudia žili vo svete, 
ktorý bol bezmála fyzicky 
preniknutý Božou prítomnosťou. 
Vnímali Boha všade a vo 
všetkom. Všetko bolo svojim 
spôsobom posvätné a život 
samotný bol prežívaný ako 
liturgia. Svet bol cestou k Bohu a 
k Jeho poznaniu – a zase Boh bol 
kľúčom k svetu, k pochopeniu 
sveta, nie čo sa jeho fungovania 
týka (na to Cirkev vytvorila vedu), 
ale čo sa jeho zmyslu týka. 

V porovnaní s predkami sme ako 
siroty. Alebo ako ľudia slepí a 
hluchí. Žijeme uprostred sveta, 
ktorý je Božím Chrámom – ale 
nepočujeme hudbu nebeských 
sfér, nepočujeme chválospev, 
ktorým si nôti vietor, nevnímame 
harmóniu a pieseň života, 
stvorenstva,… namiesto toho je 
pre nás svet chladnou vesmírnou 
prázdnotou a príroda ničím, než 
zložitým ekosystémom, rébusom, 
ktorý proste len musíme vylúštiť 
– a my sami máme problém 
vydeliť si čas na „duchovné veci“, 
ktoré nás však odvádzajú od 
sveta a svet odvádza od ducha a 
od Boha… a pritom medzi nimi 
nejestvuje žiaden rozpor!

„Rozštiepni kus dreva 
a Ja tam budem, 
nadvihni kameň 
a nájdeš ma.”

(Ježiš Kristus, logia)

ráno
Namiesto ranného rozjímania sa vráť k tretej
téme víkendovej Desiatky a pripomeň si ju.

cez deň
Preži dnešný deň s hlbokým uvedomením si
toho, že všetko okolo Teba – od obrích hviezd
a galaxií nad Tvojou hlavou až po kvapku rosy
či smietku prachu, všetko je preniknuté
Bohom, udržiavané Bohom… Nie, nie sme
panteisti. Svet nie je Bohom. Svet je ale
Bohom preniknutý. Boh je takpovediac
„fyzicky“ prítomný vo všetko okolo nás.

Preži to: som obklopený Bohom. Všetko okolo
mňa je pozdravom, pohladením Boha. Všetko
okolo mňa má Boh plne a dokonale pod
kontrolou – udeje sa len a jedine to, čo dovolí
a On dovolí len to, čo mi prospeje (nájdi si Mt
10,28-31). Som v úplnej istote a v bezpečí.

Skús kontemplovať – takým tým prirodzeným
spôsobom, ako keď inžinier na výkrese nevidí
chaos čiar a nepochopiteľných značiek, ale
nádherné zariadenie, ktoré je nimi opísané.
Skús podobne aj Ty vnímať, vidieť, chápať svet
okolo Teba: Tam, kde iní vidia len domy a
stromy a listy a autá, skús vidieť Boha, ktorý Ťa
obklopuje zo všetkých strán a Ty žiješ v jeho
nežnom a bezpečnom náručí!

večer
Modli sa slovami žalmu 139,1-18.

Vyhodnoť prežitý deň. Ako si uspel s dnešnou
úlohou? Čo Ti (hlavne v Tebe) bránilo?



re: Nádherná úbohosť
m
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5. deňp
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V súčasnej protestantskej vetve 
kresťanstva existujú prívrženci tzv. 
„Evanjelia prosperity“. Veria, že 
chudoba, choroba a neúspech v 
pozemskom živote je trestom 
Boha za naše hriechy. Ak sme ale 
uverili v Krista ako osobného 
Spasiteľa (sola fide!) – potom je 
nám už hriech odpustený a teda 
Boh už nemá dôvod viac nás zaň 
trestať. Odteraz nás čaká už len 
požehnaný život, pretože Boh 
chce, aby sme boli bohatí, aby sme 
si obliekali drahé obleky a 
šoférovali drahé autá, bývali v 
luxusných vilách a navždy sa 
vyznačovali už len a jedine 
„železným zdravým kresťanov“ a 
nepoznali už žiadnu bolesť, 
chorobu ani utrpenie.

„Evanjelium prosperity“ má 
stopercentnú pravdu: Kristus 
prišiel, aby sme mali život a to 
pretekajúc, prekypujúc (Jn
10,10). „Evanjelium prosperity“ 
sa ale tragicky mýli, ak tento 
život stotožňuje s pozemským 
životom. Život, ktorý nám Boh 
dáva, je životom Božím, ktorý v 
nás rozlieva Duch Svätý a ktorý je 
svojou povahou nie pozemský, 
ale nebeský – preto je tak 
nádherný! V skutočnosti ľudia, 
ktorí ho prijali, často zanechali 
všetko – majetok, kariéru,… – len 
aby mohli nerušene žiť nádheru 
tohto nového života. Je nádherné 
a super skvelé, že už na zemi 
môžeme ochutnať a žiť Nebo!

„Čo mi bolo ziskom, kvôli Kristovi … 
pokladám za stratu pre vznešenosť 
poznania Krista Ježiša, môjho Pána. 

Preň som všetko stratil 
a pokladám za odpadky“ 

(Flp 3,7-8)

ráno
Namiesto ranného rozjímania sa vráť k štvrtej
téme víkendovej Desiatky a pripomeň si ju.

cez deň
Aj dnešok preži v hlbokom vnímaní, „videní“
Boha vo všetkom okolo seba – ba dokonca aj v
sebe samom, pretože aj Ty sám si Bohom
preniknutý a nesený, inak by si nejestvoval!

Pridaj ale ešte jednu vec: Si prázdnotou,
prázdnou nádobou, ktorej sa Boh cez všetky
okamihy a tykadlá reality dotýka s jediným
zámerom: aby prerazil cez bariéru Tvojho
strachu, nedôvery, uzavretosti, závislostí na
svete a mohol Ťa preniknúť a naplniť sebou,
všetkým svojim bohatstvom a slávou!

Preto tento svet nie je hotel. Je to škola, ba
viac, je to sofistikovaný tréningový simulátor,
kde Ťa Boh denno-denne veľmi premyslene
vystavuje najrôznejším skúškam, testom,
situáciám, úlohám a prekážkam, aby Ťa nimi
viedol k stále väčšiemu otvoreniu sa Jemu – a
odumretiu všetkému, čo Ťa zotročuje.

Dnes sa na svet pozeraj z tohto hľadiska. Pátraj
po zmysle a význame toho, čo budeš prežívať,
aby si čo najlepšie spolupracoval s Bohom ako
so svojim Trénerom na tomto diele!

večer
Vyhodnoť prežitý deň. Ako si uspel s dnešnou
úlohou? Čo Ti (hlavne v Tebe) bránilo?



re: Radostná apatheia
m
e
t
a
n
o
i
a

6. deňso
b

o
ta

Jeden brat raz prišiel k 
egyptskému otcovi Makáriovi a 
povedal mu: ‚Otče, povedz mi 
jedno! Ako môžem dosiahnuť 
spásu?‘ Starec ho poučil: ‚Choď k 
hrobom a vysmievaj sa mŕtvym!‘ 
Brat tam išiel, vysmieval sa a 
hádzal kameňmi. Potom sa vrátil a 
podal Otcovi správu. Ten sa ho 
opýtal: ‚A oni ti nič na to 
nepovedali?‘ Odpovedal: ‚Nič.‘ 
Vtedy mu starec povedal: ‚Choď 
tam zajtra a chváľ ich!‘ Brat tam 
išiel a chválil ich: ‚Apoštoli, svätci, 
spravodliví!‘ Potom sa vrátil k 
starcovi a povedal: ‚Chválil som 
ich!‘ A on sa ho opýtal: ‚Nič ti 
neodpovedali?‘ Brat odvetil: ‚Nič.‘ 
Tu ho starec poučil: ‚Ty vieš, ako si 
ich zhanobil, a neodpovedali Ti. A 
ako si ich velebil, a nepovedali na 
to nič. Taký musíš byť aj Ty, ak 
chceš dosiahnuť spásu! Nedbaj tak 
ako mŕtvi ani  na krivdu ani na 
chválu od ostatných ľudí a budeš 
spasený! (Apoftegmata 476)

Byť takto mŕtvym v skutočnosti 
znamená byť živým. Tí, ktorí 
svojim túžbam a žiadostivostiam 
nezomreli, sú ich otroci, ako píše 
spisovateľ Orson Scott Card: 
„Myslia, že ich vášeň sú oni: 
Chcem sa napiť. Chcem dýchať. 
Ich identita je v ich potrebách. Je 
ľahké nad nimi získať moc. Stačí 
ovládnuť ich rozkoš, alebo ich 
bolesť“. Ježiš nás z toho 
oslobodzuje k životu a k 
opravdivej voľnosti. 

„Mnohí … žijú ako nepriatelia 
Kristovho kríža. Ich koniec je záhuba, 

ich bohom je brucho 
a hanba je slávou tých, 
čo zmýšľajú pozemsky.“  

(Flp 3,18-19)

ráno
Namiesto ranného rozjímania sa vráť k piatej
téme víkendovej Desiatky a pripomeň si ju.

cez deň
Si synom (dcérou) Boha. Akú väčšiu slávu,
dôležitosť, vyznačenie či ocenenie by Ti mohol
svet ponúknuť? Aké postavenie či funkciu,
ktorá by sa čo len trochu vyrovnala tomu, kým
už v Bohu si?

Sám Boh je Tvoj Otec. Akú väčšiu istotu by si
mohol nájsť vo svete, o čo istejším by Tvoj
život mohli urobiť peniaze či čokoľvek iné?

Duch Svätý ťa preniká a Ty v sebe cítiš (Cítiš,
že?) prvé záchvevy Neba, tej prenikavej
radosti a cítiš, že za tou akoby stenou –
tenkou, tenúčkou – je tej radosti a rozkoše
ešte nekonečne viac, čírej, čistej, nádhernej,
omračujúco skvostnej! Akú zábavu, aké
rozptýlenie by Ti už len mohol tento úbohý
svet v porovnaní s týmto ponúknuť? Dokonca
aj keď niekedy kráčaš etapami krízy a šera,
Tvoja pamäť si pamätá – a svet nepôsobí o nič
menej šedivo a nezaujímavo.

Preži dnes svoj deň v tejto nádhernej a
radostnej slobode. Slobodný od žiadostivosti,
slobodný od strachu, slobodný pre život,
slobodný pre radosť!

večer
Vyhodnoť prežitý deň. Ako si uspel s dnešnou
úlohou? Čo Ti (hlavne v Tebe) bránilo?



re: Bezstarostnosť
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„Byli jsme tři, jak jsme šly s Pánem
a rozmlouvaly s ním. Mluvila
Betsie. Pak jsem hovořila já. Pak
mluvil Pán. Jak? Nevím. Obě jsme
však rozuměly. Byla to tatáž
Přítomnost, kterou jsem před léty
cítila v té staré katedrále v 
Haarlemu. Jediným naším světlem
byly briliantové ranní hvězdy. 
Studený zimní vzduch byl tak čistý. 
Viděly jsme mlhavé obrysy baráků, 
krematoria, plynové komory a věží, 
kde stály stráže s nabitými 
kulomety. „Copak není tohle
kousek nebe!“ řekla Betsie. „A 
Pane, toto je jen malá předchuť. 
Jednoho dne tě uvidíme tváří v 
tvář, ale děkujeme ti, že už teď
nám dáváš radost z toho, že 
můžeme chodit a mluvit s tebou.“
Nebe uprostřed pekla. Světlo
uprostřed tmy. Jaké bezpečí!“

(Corrie ten Boom, Tulákem pro 
Krista – zo svojho osudu ako 
väzenkyne koncentračného 
tábora)

Sloboda, radosť, bezpečie, istota, 
bezstarostnosť,… vôňa Neba.
To nie je o tom, kde sme. Čo 
máme. Ako sa k nám správajú. Čo 
nám hovoria. Čo robíme. V akej 
situácii sme. Boží Život, ktorý 
vierou prijímame a v Osobe 
Ducha Svätého do nás vstupuje, 
je v nás. Nezáleží kam pôjdeme a 
kde sa ocitneme, vždy bude v 
nás, vždy budeme v ňom. Úplne 
rovnako, ako si iní ľudia tiež nesú 
svoje peklo všade tam, kam sa 
dostanú, pretože je v nich… 

„Skaut je veselej mysle a píska si.“  

(Robert Baden-Powell,
pôvodné znenie Skautského zákona)

ráno
Namiesto ranného rozjímania sa vráť k šiestej
téme víkendovej Desiatky a pripomeň si ju.

cez deň
Dnes je nedeľa. Deň Pána. A to znamená, že
máš aj o niečo viac času, ako v iné dni.

Keď si teda osviežiš v pamäti šiestu tému
Desiatky z Tvojej víkendovky, sadni si a
pripomeň si aj predchádzajúcich päť tém a
postojov, ktoré vyjadrujú.

Sadni si a daj si ich všetky dohromady. zatvor
oči a predstav si, ako by vyzeral život, keby boli
skutočne a naplno žité všetky dohromady, Ako
by vyzeral Tvoj život, keby si tak žil. Aký by si
bol ty sám, keby si v sebe úplne samozrejme
mal všetky tieto postoje.

Chvíľu takéhoto seba vizualizuj – hoci aj podľa
tohto návodu: „Zapojte podľa možnosti čo
najviac z vašich piatich zmyslov a predstavujte
si scénu čo najdetailnejšie. Napríklad: Čo máte
oblečené? Kto je tam s vami? Čo momentálne
cítite? Čo počujete? Cítite nejakú vôňu? Kde sa
nachádzate?“ (lepsiden.sk) – aby si tak do
seba doslova nasal obraz, pocit, dokonca až v
istom zmysle skúsenosť takýmto byť.

No a potom skús zvyšok nedele takým naozaj
byť a proste to žiť – a užiť si to!

večer
Vyhodnoť prežitý deň. Ako si uspel s dnešnou
úlohou? Čo Ti (hlavne v Tebe) bránilo?



re: Uvoľnenosť dieťaťa
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Spisovateľ Orson Scott Card vo 
svojej ocenenej knihe Enderova
hra opisuje príbeh geniálneho 
chlapca Endera, ktorý bol ako 
šesťročný odvelený do bitevnej
školy, aby ho tam pripravili byť 
veliteľom pozemskej armády – a 
stelesnením nádejí celého ľudstva 
– v boji proti mocnej 
mimozemskej rase termiťanov. Bol 
stále ešte dieťaťom, keď na pokraji 
svojich síl vybojoval túto vojnu a 
zachránil ľudstvo. A zatiaľ čo po 
celom svete ľudia kričali jeho 
meno a prezidenti a králi sa 
predbiehali, kto mu udelí vyššie 
vyznamenanie, Ender sám cítil len 
obrovské uľahčenie, úľavu, 
pretože jeho bremeno z neho bolo 
konečne sňaté a on mohol 
konečne byť tým, čím bol: 
dieťaťom. Podobne opisuje 
Tolkien Froda po tom, čo Prsteň 
zanikol v Puklinách Osudu a 
Sauron bol porazený: hoci bol na 
pokraji smrti, v tvári sa mu 
rozprestieral pokoj a uľahčenie…

Kým slúžime modlám moci, 
lakomstva, slávy a rozkoše, 
nechápeme a nerozumieme, 
prečo a ako máme byť dieťaťom 
a táto Ježišova požiadavka nás 
desí. 
Ale keď modly zanecháme, zrazu 
objavíme jej nádheru: nie je to 
nič iné, než zhodenie bremena, 
práve tak, ako keď Boh hovorí v 
Písme o Izraelitoch: „Z jeho pliec 
som sňal bremeno a z jeho rúk 
ťažký kôš“ otroctva (Ž 81,7).

„Kto neprijme Božie kráľovstvo 
ako dieťa, nevojde doň.“ 

(Mk 10,15)

ráno
Namiesto ranného rozjímania sa vráť k siedmej
téme víkendovej Desiatky a pripomeň si ju.

cez deň
Je na čase stať sa dieťaťom. Nie ako forma obety,
sebazaprenia, ale ako dar nesmiernej ceny, ktorý
nám Boh ako Otec podaroval.

Jedna z najdôležitejších vecí duchovného života je
veta „No a čo?“ – používaná vždy vtedy, keď ide o
nás a naše pozemské záležitosti: No a čo?
Nemusím byť prvý. Nemusím byť v centre
pozornosti. Nemusím byť najmúdrejší. Ani
najšikovnejší. Ani najvtipnejší. Nemusím byť
vychválený, ani ocenený, ani zodpovedať žiadnym
očakávaniam, predstavám ani normám iných ľudí.
Nemusím podľa nich ani hovoriť, ani konať, ani sa
obliekať, ani žiť, ani sa správať, ani nič podobné.

Môžem byť spokojne… malý. Hriešnik medzi
hriešnikmi, bedár medzi bedármi, brat všetkých –
a vôbec to nevadí, pretože v očiach Boha som
veľký a dôležitý, Jeho syn! Preto už na ostatnom
viac nezáleží. Môžem toto bremeno neustáleho
porovnávania sa a súperenia a prispôsobovania a
povyšovania sa jednoducho pustiť… nechať tak… s
ohromnou úľavou… a konečne robiť veci
jednoducho preto, že sú dobré a tešiť sa z toho,
aké sú sami v sebe krásne! Konečne môžem byť
bez rozpakov a bez smútku tým, čím som: malým,
pre svet bezvýznamným dieťaťom, závislým len a
jedine na Bohu – lebo môžem, som totiž Jeho
syn!

večer
Vyhodnoť prežitý deň. Ako si uspel s dnešnou
úlohou? Čo Ti (hlavne v Tebe) bránilo?



re: byť bratom i otcom
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Spisovateľ James Matthew Barrie
je autorom knihy, ktorá patrí 
medzi legendy, Peter Pan. 
Hlavný hrdina je chlapec, ktorý sa 
rozhodol ostať chlapcom. Má 
zázračné schopnosti a jednou z 
nich je, že dokáže lietať. Na 
ostrove c Krajine-Nekrajine sa 
stará o skupinku chlapcov ako on a 
je im tak súčasne kamarátom, 
bratom i starostlivým otcom.

Niečo podobné sme my ako 
kresťania. Na jednej strane nie 
sme lepší ani väčší ako ostatní 
ľudia. Sme rovnako malí, sami 
osebe bezvýznamní, neschopní 
spasiť sa, hriešnici medzi 
hriešnikmi, žobráci medzi 
žobrákmi. To v nás vyvoláva pocit 
hlbokého puta, spriaznenosti so 
všetkými ľuďmi, na ktorých 
hľadíme ako na svojich bratov. 
Spoznali sme ale, kde je chlieb, 
kto Je Chlieb, Chlieb života – a 
preto cítime voči nim otcovský
záväzok a povinnosť postarať sa o 
nich a ukázať im, priviesť ich 
nakoniec až k Tomu, ktorý je 
Chlebom Života. Táto 
zodpovednosť ani starostlivosť 
nás spomedzi nich nevydeľuje –
veď to, že sme od Krista dostali 
Chlieb, nás nerobí väčšími ani 
úspešnejšími od nich. A tak sme 
súčasne jedni z nich – a súčasne 
sme tu pre nich. Z toho prvého 
plynie schopnosť súcitu a 
porozumenia, z toho druhého 
starostlivosť a zodpovednosť za 
nich a za ich osud.

„Kresťanstvo, to je keď jeden žobrák 
hovorí inému žobrákovi, 

kde nájde chlieb.“ 
(Daniel Thambyrajah Niles, pastor)

ráno
Namiesto ranného rozjímania sa vráť k ôsmej
téme víkendovej Desiatky a pripomeň si ju.

cez deň
Tak. Si dieťaťom medzi deťmi – ktoré sa síce stále
hrajú na veľkých a dospelých, pretože ich k tomu
ženú biče štyroch modiel, ktorým slúžia – ale sú to
stále deti. Ako Ty. Stratené Božie deti. Kedysi si aj Ty
bol ako oni. Aj Ty si otročil a slúžil tým istým
modlám, bojoval a zápasil o niečo, čo v skutočnosti
nemá žiadnu cenu.

Kristus Ťa oslobodil. Vzal Ťa za ruku a vyvýšil. Urobil
Ťa synom svojho Otca. Dedičom Kráľovstva a svojim
vlastným spoludedičom. Pripravuje Ťa, aby si raz
mohol naplno vládnuť spolu s Ním. Sýti Ťa Chlebom
Života, ktorým je On sám, Jeho Telo a Krv.

Kedysi Mojžiš hovoril oslobodeným Izraelitom o
tom, ako sa majú správať k cudzincom medzi sebou:
„Veď sami ste boli cudzincami v egyptskej krajine“
(Ex 22,21). Keď sa teraz pozrieš okolo seba na
ostatných ľudí, ešte stále otrokov – tiež to cítiš
podobne: „Veď aj ja som bol kedysi rovnakým
otrokom ako oni… kým ma Ježiš neoslobodil!“

Preži dnešný deň ako Boží Peter Pan: s pocitom, že
ľudia okolo Teba sú Tvoji bratia a sestry, rovnakí ako
Ty, nie cudzí, ale blízki Ti vo svojom osude – a
súčasne, že si tu, aby si im bol otcom na obraz Otca,
bol pri nich, bol im oporou, priateľom, druhom,…
aby si ich azda raz, nakoniec, po vzore Otca,
pritiahol k Tomu, ktorý má Chlieb Života (Jn 6,44).

večer
Vyhodnoť prežitý deň. Ako si uspel s dnešnou
úlohou? Čo Ti (hlavne v Tebe) bránilo?

Ako tento postoj ovplyvní Tvoj ďalší život
v Tvojej skautskej družine / oddiele?



re: Archa a Dom
m
e
t
a
n
o
i
a

10. deňu
to

ro
k

V 19. storočí bol na západnom 
pobreží Afriky založený štát 
Libéria. Bol zamýšľaný ako krajina, 
do ktorej sa môžu vrátiť 
oslobodení americkí otroci a žiť 
tak ako slobodní ľudia. Ako všetky 
ľudské diela, nedopadlo to 
dokonale – ale samotná myšlienka 
je inšpirujúca: Oslobodení otroci, 
ktorí spoločne zakladajú krajinu, 
spoločne si budujú nový domov, v 
ktorom môžu slobodne žiť a do 
ktorého môžu prichádzať noví a 
noví oslobodení otroci.

Cirkev je Božia Libéria. 

Kristus nás oslobodil a teraz nás 
zhromažďuje v Cirkvi, aby sme v nej 
žili už navždy. Veru tak. Cirkev –
farnosť! – bude tou Rodinou, s 
ktorou a v ktorej budeme žiť už 
navždy, naveky. 

Povedané po ľudsky: Mám sa stať 
milovaným a milujúcim členom 
Božej Rodiny a ja túto Božiu rodinu 
vlastne ani vôbec nepoznám, 
takmer vôbec s ňou nežijem, ba čo 
viac! Ešte donedávna som ju 
považoval nie za rodinu, ale len za 
akúsi organizáciu, inštitúciu a s jej 
členmi som sa stretal často len z 
videnia sa v kostole! Vôbec s ňou 
neviem žiť a už vôbec nie spôsobom, 
ktorý zodpovedá Nebeskému 
Jeruzalemu! Veď ja som totálne a 
úplne nepripravený na Nebo! 

A tak prichádzam k ostatným 
oslobodeným otrokom, aby som sa s 
nimi spriatelil, zblížil… a naučil sa s 
nimi byť Rodinou, takou, v ktorej mi 
nebude zaťažko byť a žiť už naveky!

„Už nie ste cudzinci ani prišelci, 
ale ste spoluobčania svätých 

a patríte do Božej rodiny.“ 
(Ef 2,19)

ráno
Namiesto ranného rozjímania sa vráť k deviatej
téme víkendovej Desiatky a pripomeň si ju.

cez deň
Aké je Tvoje puto s Tvojou farnosťou?

Je pre Teba rodinou? Alebo ani nie? Skôr nejakým…
spolkom? Ustanovizňou? Inštitúciou? Niečo, kam
chodíš, miestom, ktoré navštevuješ – ako kino alebo
bufet – ale rodina to ešte stále nie je?

Ľudia v nej – sú Ti blízki? Tak blízki, že kvôli nim s
radosťou opustíš svet, aby si s Nimi a s Kristom
uprostred emigroval do Nebeskej Vlasti a tam ste
spolu žili už naveky? Alebo ani nie?

A ozaj – je Tvoja farnosť farnosťou? Rodinou
oslobodených otrokov, ktorí našli Chlieb a prežívajú
ten život plný radosti a slobody, ktorému sa práve
učíš, život synov a dcér Boha a dedičov Kráľovstva?
Alebo sú ešte stále otrokmi, ešte stále slúžia svojim
modlám – len sa navonok tvária (a dokonca s
pocitom dôležitosti občas aj niekomu chvália), že
veď „oni sú kresťania, majú všetko na poriadku a
všetko si plnia“ a tak?

Sadni si, V mysli si dôkladne predstav svoju farnosť,
ľudí v nej, jej život… V akom je stave? Napíš si na
papier pár poznámok, malú analýzu stavu Tvojej
farskej rodiny. Aj k nej si poslaný ako brat a otec
súčasne. Takže – čo konkrétne od Teba táto úloha,
postavenie i funkcia otcobrata (resp. matkosestry) v
tejto chvíli vyžaduje?

niekedy cez deň
Stretni sa so svojimi druhmi z Víkendovky (ak
nie inak, aspoň cez skype a pod.) a porovnajte
svoje zistenia. Inšpirujte sa navzájom v tom, ako
na ne reagovať. Ako „budovanie Domu“
ovplyvní Tvoj život v Tvojej v družine / oddiele?
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Existuje množstvo výskumov o 
tom, čo robí človeka šťastným a 
ako žiť plný život. Ak ich dáme 
dokopy, zistíme, že šťastný a 
dokonalý život tvoria zhruba tri 
veci:

• DOKONALOSŤ – usilovať sa byť 
najlepším možným, akým dokážem 
byť;

• ZMYSEL – dať túto svoju 
dokonalosť a schopnosti do služby 
niečoho, čo je mimo mňa, väčšie 
ako ja a čo ma presahuje;

• VZŤAHY – zdieľať tento život s 
inými ľuďmi a súčasne sa 
podporovať v tomto svojom 
spôsobe života a úsilí.

Boh žije presne tento spôsob života:

• je dokonalý;
• má zmysel – každá z osôb Trojice 
žije pre ostatné dve; navyše je 
Stvoriteľom;
• tvorí vzťah – ten najdokonalejší 
možný, Jednotu Trojice.

Sme pozvaní žiť Božím Životom – a 
to znamená skutočne v Bohu a s 
Bohom žiť tým najextrémnejším 
možným spôsobom presne to, čo 
žije Boh – a presne to, o čom vieme, 
od Boha i od modernej vedy, že to 
bude ten najlepší, najskvelejší, 
najplnší a najvzrušujúcejší možný 
spôsob života:

• byť svätý a dokonalý ako Boh;
• byť otcom a tvorcom, byť 
budovateľom Kráľovstva, na podobu 
a na obraz Otca a Stvoriteľa;
• zdieľať tento život s ostatnými a 
tvoriť s nimi jednotu Tela, Cirkvi.

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

(2 Tim 3,17)

ráno
Namiesto ranného rozjímania sa vráť k desiatej
téme víkendovej Desiatky a pripomeň si ju.

cez deň
Skauting. Presne o tomto je.

Komplexný nástroj rozvoja celého človeka, od
telesnej stránky cez citový, intelektuálny,
spoločenský, charakterový až po duchovný a
náboženský rozmer.

Nie nadarmo Zakladateľ hovoril, že skauting nie je
nič iné, než uskutočňované kresťanstvo.

Východiskom je samozrejme ZMYSEL: Budujeme
kráľovstvo, budujeme sami zo seba ako zo živých
kameňov Dom, v ktorom budeme žiť naveky, loď,
Archu, v ktorej sa odplavíme zo šedivých zemí
smrteľného sveta do Zeme neumierajúcich ako
Tolkienov Frodo, keď opúšťal so svojimi druhmi Šedé
prístavy a navždy opúšťal Stredozem.

Napíš si do svojho skautského zápisníka na päť
čistých strán hore: na prvú: Telo. Na ďalšiu: Emócie.
A ďalej: Vzťahy. Charakter. Intelekt.

Potom sa zamysli a uvažuj: Aké vlastnosti a
schopnosti by som mal v každej z týchto oblastí v
sebe rozvinúť, aby dokonale poslúžili tomuto Dielu a
bol čo najdokonalejším nástrojom jeho budovania?

A čo a ako by som mal v týchto oblastiach urobiť, aby
som naplno rozvinul dary, ktoré mi môj Boh dal a bol
tak krásnym kvádrom v Meste môjho Boha, Jemu na
radosť, na slávu a Mestu na úžitok? Ako na to
využijem nástroj, ktorým skauting a skautovanie je?

niekedy cez deň
Stretni sa so svojimi druhmi z Víkendovky (ak
nie inak, aspoň cez skype a pod.) a navzájom
si pomôžte radou, postrehom, tipom,…
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Záver
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Metanoia, obrátenie, ten nový pohľad na seba a na svet, ktorý sme do seba tento

mesiac nasávali a ktorý sme si uplynulé dni znovu pripomenuli, z nás robí ľudí

Exodu, putujúci ľud Boží, Cirkev putujúcu, ako si to hovoríme. Alebo Ecclesiu

emigrans, Cirkev odchádzajúcu, opúšťajúcu svet a sťahujúcu sa do novej Vlasti, do

Neba.

Ovocím tohto obrátenia je to, čomu ja hovorím mentálne presťahovanie sa. To

znamená, že telom sme ešte tu, vo svete – ale mysľou sme už doma, v Nebi. Kým

sme sa neobrátili, tak sme o tomto svete úplne samozrejme zmýšľali ako o tom, čo

je „tu“: Tu žijem, tu bývam, tu som doma. A Nebo bolo niečo „tam“: Tam kdesi,

vysoko, ďaleko, kam sa obraciam v modlitbe a kam raz odídem z tohto sveta, keď

budeme musieť všetko opustiť, lebo Pán si ma povolá k sebe. Takto sme uvažovali

všetci predtým, než sme sa obrátili a uverili Bohu. Po obrátení sa to ale úplne

zmenilo. Naše „tu“ je v Nebi: Tu, v Nebi, som doma. Tu je môj Otec, Boh. Tu je

môj brat, Ježiš. Tu je moja matka, Mária. Tu sú moji bratia a sestry, moji súrodenci,

moja rodina, Cirkev. Tu si staviam svoj dom, „svoj nebeský príbytok“ (2 Kor 5,2),

v ktorom budem bývať a do ktorého sa už zakrátko nasťahujem. Nie

„odsťahujem“, ale nasťahujem! Pretože zo sveta som sa už dávno odsťahoval!

Svet, áno, tento pozemský svet, sa pre nás v našej mysli stal oným „tam“:

cudzinou, ktorou, ako kedysi Izraeliti za Mojžišom, aj my kráčame za Ježišom len

preto, aby sme ju čím skôr opustili aj svojimi telami, pretože svojou mysľou sme sa

zo sveta odsťahovali už dávno. „Tam“, vo svete, na zemi, ešte nejaký čas žijeme,

putujeme, konáme Božie dielo, ktoré nám Otec zveril. Ale je to už len čosi „tam“,

dole, ďaleko od našej vlasti, od nášho domova, čosi, čo už opúšťame a nechávame

za sebou…

Zopakujme si to teraz ešte raz a znova: „Tu“, v Nebi, v Cirkvi, sme doma. „Tam“,

vo svete, máme ešte nejaké záležitosti, ako sú práca, škola, sme tam dokonca

prechodne ubytovaní v dome (v byte), kde jeme a spíme, ale to už je „tam“, preč,

ďaleko, sme už na odchode. Doma sme „tu“ – v Božej Rodine, v Cirkvi, ktorá sa

rozprestiera zo zeme až k Nebu. Tá zo zeme odchádza (a my s ňou) a jej väčšia

časť je už u nás, doma, v Nebi. Tu, v Nebi, v kruhu našich svätých spasených

bratov a sestier, pri našom Otcovi a pri našom najstaršom Bratovi Ježišovi, sme

doma, tu sa doma fakt cítime, tu a nikde inde, sem proste patríme!

„Kedysi ste ani ľudom neboli, a teraz ste Boží ľud; vy,
čo ste nedosiahli milosrdenstvo, teraz ste
milosrdenstvo dosiahli. Milovaní, prosím vás ako
cudzincov a pútnikov: zdŕžajte sa telesných žiadostí,
ktoré bojujú proti duši.“

(1 Pt 2,10-11)
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Prinajmenšom tu na Západe sa pohybujeme vo svete, ktorý je post-kresťanský

a nekresťanský. Aj na Slovensku. Nič si v tomto smere nenahovárajme. Jeho

myslenie, hovorenie, správanie sa, konanie, život, aj keď navonok v niečom ešte

zachováva „dekor“ zdedený po kresťanstve, je vo svojej podstate hlboko

nekresťanský. Pre svet, v ktorom sa pohybujeme, už Boh nie je Bohom. Je na

rovnakej úrovni, ako povedzme jedlo či farba: Niekto má rád bifteky, niekto

obľubuje zelenú farbu, niekto sa zvykne pomodliť a má na stene zavesený krížik

a niekto zbiera katany a trénuje čchi. Každý má v súkromí nejakú tú záľubu

a nejaké tie obľúbené veci, pre kresťanov je takouto záľubou ten ich Ježiš a veci

okolo toho – ale na verejnosti, navonok, sa všetci prispôsobujeme svetu, ktorý

v praxi uctieva štyri modly: peniaze, moc, slávu a zábavu, obzvlášť sex.

Pre nás, kresťanov, je to ako putovanie púšťou: nevľúdnou, občas nebezpečnou

a hroziacou, ale inak fádnou a nezaujímavou. Zo všetkých strán na nás mávajú

beduíni, cinkajú korálkami a kričia: Hej, pútnik! Kam sa tak ponáhľaš? Zastav sa!

Poď k nám! Pridaj sa k nám! Môžeš sa stať záhradkárom! Poľovníkom!

Obchodníkom! Športovcom! Budeme sa spolu zabávať, fandiť, kritizovať a potom

zájdeme do krčmičky na pár napenených! A my im veselo mávame a kričíme na

oplátku: Ja už som! Kresťanom! Jedno napenené si s vami dám… ale potom musím

ďalej, som na ceste, ja tadeto len prechádzam, idem domov, viete? Už tam na mňa

čakajú! A za nimi sa plazia levy, ceria zuby a vrčia: Ak sa nám neprispôsobíte,

potrestáme vás! Nebudete môcť s nami vyť, nebudete môcť s nami loviť, zakážeme

vám s nami pracovať i medzi nami sa zabávať! Vyženieme vás z našej krásnej

púšte! A my pokrčíme plecami a odvetíme: Nevadí. Aj tak som na odchode. Aj tak

tadiaľto iba prechádzam. Pokoj s Vami! A potom s radosťou ideme ďalej a nijako

neskrývame to, čím v Bohu sme: Boží veľkonoční ľudia, pre svet už len cudzinci.

To je náš apoštolát!

No a toto je kresťanstvo – nádherný pocit, o ktorom píše Ján: „Pozrite, akú veľkú

lásku nám daroval Otec: voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme. Preto nás svet

nepozná“ (1 Jn 3,1) a inde Pavol: „Teda už nie ste cudzinci ani prišelci, ale ste

spoluobčania svätých a patríte do Božej rodiny“ (Ef 2,19).



Na Tvoju ďalšiu cestu s Bohom 
Ti ponúkame sprievodcu – ktorý 
Ťa naučí tým pravým 
študentským návykom 
a technikám, aby si s ich 
pomocou mohol úspešne 
študovať Božie synovstvo v škole 
nášho Učiteľa, Ježiša Krista.

Predstav si dieťa, ktoré hltá
knihy o kozmonautike.
Časom sa zo záľuby stane
jeho životný cieľ – a ono sa
rozhodne, že chce byť
astronautom. A tak sa
celkom vážne prihlási na
príslušné školy – a začne
študovať.

Toto je cesta, na ktorej ako
kresťan práve si:

Vo SVITANÍ si spoznával, k
čomu sme ako ľudia
Bohom volaní a k čomu nás
aj skauting tiahne a
vychováva: k Božiemu
synovstvu, k zbožšteniu.

V METANOI si urobil (urobil
si, že?) rozhodnutie, že
chceš naozaj pretvoriť
svoju osobnosť, svoje
zmýšľanie, svoj život i
konanie a stať sa z
obyčajného človeka synom
(dcérou) Boha a prijať tak
dar i Dedičstvo, ktoré Ti
Kristus získal, draho zaplatil
a v krste daroval.

No a teraz Ťa čaká ŠKOLA –
pretože rozhodnutie,
odhodlanie, príslušné
zmýšľanie sú skvelá vec, ale
teraz je na čase začať si
osvojovať poznatky,
trénovať postoje a
zručnosti, odstraňovať
prekážky a zlozvyky, krátko
a stručne, byť žiakom Krista
a od Neho sa naučiť Jeho
umeniu Božieho synovstva.

Čo dalej?´
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niekedy cez deň

Zopakuj si nedeľné cvičenie – už s kompletnou
Desiatkou postojov a zmýšľania synov a dcér Boha.
Sadni si a daj si ich všetky dohromady. Zatvor oči a
predstav si, ako by vyzeral život, keby boli skutočne a
naplno žité všetky dohromady – ako by vyzeral Tvoj (!)
život, keby si tak žil. Aký by si bol Ty sám, keby si v sebe
úplne samozrejme mal všetky tieto postoje. Chvíľu
takéhoto seba vizualizuj – aby si tak do seba doslova
nasal obraz, pocit, dokonca až v istom zmysle
skúsenosť takýmto byť.
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Tento materiál 
je pre potreby a použitie členov 

Slovenského skautingu 
a prípadne aj iných skautských organizácií 

voľne použiteľný a voľne šíriteľný všetkými spôsobmi.
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