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jeden Setonov príbeh – ako súvisí s Cirkvou? – model pre ekumenizmus 

Ernest Thomson Seton, spoluzakladateľ skautského hnutia a zakla-
dateľ woodvraftu, nám po sebe okrem iného zanechal aj tento 
príbeh, či skôr podobenstvo: 

Daleko na vyprahlém Jihozápadě stojí indiánská vesnice a za ní se tyčí 
z pouště vysoká hora. Vyšplhat na tuto horu znamenalo velký čin, a tak 
všichni chlapci ze vsi toužili, aby se o to mohli pokusit. Jednoho dne 
jim náčelník řekl: „Nu tak, chlapci, dnes se můžete všichni pokusit na 
tu horu vylézt. Vyjděte hned po snídani a jděte každý tak daleko, jak 
dokážete. Až budete unaveni, vraťte se, ale každý z vás mi přinese 
větvičku z toho místa, kam až došel.“ Vydali se na cestu plni naděje a 
každý cítil, že jistě dorazí až na vrchol. Ale brzy se loudavě vrátil 
tlouštík a vztáhl k náčelníkovi ruku, v níž držel kaktusový list. Náčelník 
se usmál a řekl: „Milý hochu, ty ses vůbec nedostal k úpatí hory; ani 
jsi nepřešel poušť.“ Později se vrátil druhý chlapec. Přinesl šalvějovou 
snítku. „Došel jsi na úpatí hory,“ řekl náčelník, „ale vzhůru jsi nešpl-
hal.“ Další hoch měl větvičku lindy. „Dobře,“ řekl náčelník, „ty ses 
dostal až k pramenům.“ Později přišel další chlapec s trnitou větvič-
kou. Když ji náčelník uviděl, usmál se a řekl: „Ty jsi šplhal vzhůru; 
dostal ses až k prvnímu kamenitému splazu.“ Odpoledne dorazil hoch s 
cedrovou snítkou a stařec řekl: „Podal jsi dobrý výkon, dostal ses až 
do poloviny hory.“ O hodinu později přišel hoch s borovou větvičkou. 
Tomu náčelník řekl: „Výborně! Ty jsi vyšplhal až ke třetímu pásmu, 
měl jsi za sebou tři čtvrtiny výstupu.“ Slunce už stálo nízko, když se 
vrátil poslední. Byl to vytáhlý krásný chlapec vznešené povahy. Přichá-
zel k náčelníkovi s prázdnýma rukama, ale oči mu zářily: „Můj otče,“ 
řekl, „dostal jsem se tam, kde nebyly žádné stromy – neviděl jsem 
žádné větvičky, ale spatřil jsem Zářící Moře.“ Také starcova tvář se 
rozzářila, když slavnostním hlasem říkal: „Poznal jsem to! Když jsem ti 
pohlédl do tváře, poznal jsem to. Ty ses dostal až na vrchol. Nepotře-
buješ žádnou větvičku. Je to napsáno v tvých očích, zvoní to v tvém 
hlase. Pocítil jsi nadšení, můj hochu, viděl jsi nádheru hory.“ (preklad 
Miloš Zapletal, woodcraft.cz) 

Toto Setonovo podobenstvo nám môže pomôcť porozumieť Kris-
tovmu Telu, Katolíckej Cirkvi – nakoniec, nie je práve ona predpo-
vedaná v Písme ako hora a veľký vrch1? Predstavme si teda Kato-
lícku Cirkev na zemi ako túto horu – a More ako samo Nebo2, ako 
Oslávenú Cirkev, Manželku Baránkovu3. 

ATEISTI popierajú, že by vôbec Hora a More existovali a usilujú 
sa zo všetkých síl nič z toho nevidieť a veriť si to svoje. 

AGNOSTICI sa tým nezaoberajú a radšej veria, že existenciu ani 
Hory, ani Mora nie je možné s istotou preukázať ani poprieť – čo 
môže byť koniec-koncov pohodlný spôsob nazerania na svet. 

TEISTI More uznávajú, veria, že niekde nejaké existuje – aj keď 

                                                           
1 „Pán zástupov pripravil na tomto vrchu všetkým národom hostinu hojnú, hostinu s 
vínom, hojnosť vyberanú, víno najjemnejšie.  7 A zničí na tomto vrchu závoj, 
rozvinutý nad celým ľudstvom, a prikrývku, čo zakrýva všetky národy.  8 Zničí smrť 
navždy a Pán, Jahve, zotrie slzu z každej tváre a hanbu svojho ľudu odstráni z celej 
zeme, lebo Pán hovoril“ (Iz 25,6-8 SSV); „Takto si sa díval, až sa bez zásahu rúk 
odlúpil kameň, zasiahol sochu do železných a hlinených nôh a rozdrúzgal ich.  35 
Nato sa odrazu rozdrúzgali železo, hlina, kov, striebro i zlato a boli ako pleva z 
letnej holohumnice, uchytil ich vietor a nenašlo sa po nich stopy. Kameň však, ktorý 
zasiahol sochu, stal sa veľkým vrchom a zaplnil celú zem“ (Dan 2,34-35 SSV). 
2 „Videl som čosi ako sklené more, zmiešané s ohňom, i tých, čo zvíťazili nad šelmou, 
nad jej obrazom a nad číslom jej mena, stáť na sklenom mori; mali Božie citary  3 a 
spievali pieseň Mojžiša, Božieho služobníka, a Baránkovu pieseň“ (Zjv 15,2-3 SSV); 
3 „A prišiel jeden zo siedmich anjelov, čo mali sedem čiaš naplnených poslednými 
siedmimi ranami, a povedal mi: "Poď, ukážem ti nevestu, Baránkovu manželku!"  10 
A v duchu ma preniesol na veľký a vysoký vrch a ukázal mi sväté mesto Jeruzalem, 
ako zostupuje z neba od Boha  11 ožiarené Božou slávou“ (Zjv 21,9-11 SSV). 

smerom k Hore nehľadia, veď čo by už len mohlo mať dokonca 
„organizované náboženstvo“ spoločné s Bohom? 

NEKRESŤANIA hľadajú More, ale často bez toho, aby porozu-
meli, čím vlastne toto More je – a všeobecne ani oni neveria, že by 
Hora viedla k Moru a bolo cestou k nemu. Možno preto, že na 
prvý pohľad sa zdá, akoby Hora Moru skôr prekážala, zacláňala 
ho. Čo je nakoniec idea a predstava aj mnohých z tých, ktorí ešte 
len nasledujú. 

„TLOUŠTÍCI“ zvyčajne dorazia po púšť morálnych a etických 
hodnôt. Zhodnú sa, že kresťanské hodnoty a etika sú dobré a 
užitočné – ale aj náročné a podľa nich nudné a keby sme ich 
všetky dodržali, boli by sme niečo ako suchári, neschopní užiť si 
života a jeho radostí. A tak sa často, práve ako onen chlapec z 
príbehu, rýchlo vrátia späť, do pohodlia svojho vigvamu.  

„ŠALVEJOVÍ“ sa často uspokoja s tým prvým, čo na ceste k 
Bohu-Moru zažijú: evanjelizačné znamenia akými sú zázraky a 
uzdravenia. Pán nám ich dal na podporu ohlasovania tej najzá-
kladnejšej prvotnej zvesti o Ňom a o Kráľovstve4. Oni pri tom ale 
často ostanú, nazvúc to „požehnaným životom“ a „plným evanje-
liom“ – ale na námahu výstupu na Horu sa už nikdy nepodujmú, 
sú spokojní s oným „pozemským“, čo im znamenia a prejavy 
Božej moci darovali. 

„VĚTVIČKOVÍ“ po svahoch Hory vystupujú – a dostanú sa rôzne 
vysoko. Niektorí ocenia prvé asketické obrátenie. Ďalší objavia 
dôležitosť a krásu čnostného života podľa Prikázaní. Ďalší objavia 
radosť bohoslužby a liturgie, iní zase dôležitosť modlitby a rozjí-
mania Božieho slova, ďalší zase dôležitosť spoločenstva, či 
dokonca cirkevnej autority a podobne. 

„VYTÁHLY KRÁSNY CHLAPEC“ potom symbolizuje tých, 
ktorí dorazia až na vrchol a porozumejú samotnej Cirkvi ako 
„základnej sviatosti spásy“ a spoznajú v nej samotnú podstatu, 
základ i naplnenie Božieho zámeru spásy všetkých ľudí5. V nej 
objavujú a zhliadajú More – samého Krista Osláveného – pretože 
„prijímajú celé jej zriadenie a všetky v nej ustanovené prostriedky 
spásy, a sú v jej viditeľnom organizme spojení s Kristom – ktorý ju 
spravuje prostredníctvom rímskeho pápeža a biskupov –, a to 
zväzkami vyznania viery, sviatostí a cirkevného vedenia a spolo-
čenstva“ (KKC 837) a ich oči žiaria Božím Životom, Trojičným 
Životom, ktorý do seba prijímajú a nasávajú cez všetky tieto 
nástroje a prostriedky a samú Cirkev, čo všetko Kristus práve na 
to s týmto jasným cieľom a účelom na svete zanechal. 

Takto nejako to v Cirkvi Božej „funguje“. A takto nejako „fungu-
je“ aj jej vzťah s ostatnými kresťanmi, ktorí k nej nie sú plne 
pripojení: niektorí sú vyššie, iní nižšie, niektorí ďalej, niektorí len 
kúsok od planiny, niektorí ani nevedia, že sú na ceste Horou, ktorú 
navonok popierajú a odmietajú – ale stále je to jedna a tá istá 
Božia Hora, odhaľujúca odvážnym a veriacim More Božieho 
Života, samého Boha. 

Váš Inky 

                                                           
4 „Oni sa rozišli a všade kázali. Pán im pomáhal a ich slová potvrdzoval zname-
niami, ktoré ich sprevádzali“ (Mk 16,20 SSV). 
5 „„Svet bol stvorený kvôli Cirkvi,“ hovorili kresťania prvých čias. Boh stvoril svet 
kvôli účasti na svojom božskom živote. Táto účasť či spoločenstvo sa uskutočňuje 
„zhromažďovaním“ ľudí v Kristovi a toto „zhromažďovanie“ je Cirkev. Cirkev je 
cieľom všetkých vecí.“ (KKC 760) 


