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… alebo o sedemtýždňovej výprave na poli duchovného boja 

Problém… 

Ako čeliť pokušeniam? Otázka holt častá, odpoveď už pomenej… 
Na jednej strane Písmo hovorí o nás, kresťanoch, ako o víťazoch 
nad Diablom a nad pokušením – napríklad tu: „Ste silní, Božie 
slovo ostáva vo vás a premohli ste Zlého“ (1 Jn 2,14 SSV), alebo 
„vďaka Bohu, ktorý nám vždy dáva víťazstvo v Kristovi“  (2 Kor 
2,14 SSV) a do tretice: „v tomto všetkom slávne víťazíme skrze 
toho, ktorý nás miluje“ (Rim 8,37 SSV). Na druhej strane jedna z 
najbežnejších skúseností, ktoré v praxi u kresťanov badáme, je 
skúsenosť pádu a zlyhania. Väčšina pokrstených sa ani nenamáha z 
toho pádu nejako povstať – a tá hŕstka ostatných, ktorí sa s tým 
nezmieria, sa znova a znova presviedčajú, že nedokážu premôcť ani 
pokušenie, ani Zlého… V čom to je? Prečo ten rozdiel medzi 
prísľubmi Písma a bežne zažívanou skutočnosťou? 

Niečo nám našepká Jakub vo svojom liste, kde píše: „Nech prosí s 
vierou, bez pochybovania. Lebo kto pochybuje, podobá sa morskej 
vlne, hnanej a zmietanej vetrom.  7 Taký človek nech sa nenazdáva, 
že dostane niečo od Pána;  8 - muž s rozpoltenou mysľou, nestály vo 
všetkom svojom počínaní“  (Jak 1,6-8 SSV).  

Rozpoltenosť ako téma zaznieva aj v Ježišovom podobenstve o 
rozsievačovi, kde Ježiš vysvetľuje: „Keď niekto počúva slovo o 
kráľovstve a nechápe ho, prichádza Zlý a uchytí, čo bolo zasiate do 
jeho srdca. To je ten, u koho bolo zasiate na kraji cesty.  20 U koho 
bolo zasiate do skalnatej pôdy, to je ten, kto počúva slovo a hneď 
ho s radosťou prijíma,  21 ale nemá v sebe koreňa, je chvíľkový. 
Keď nastane pre slovo súženie alebo prenasledovanie, hneď 
odpadne.  22 U koho bolo zasiate do tŕnia, to je ten, kto počúva 
slovo, ale svetské starosti a klam bohatstva slovo udusia a ostane 
bez úžitku.  23 A u koho bolo zasiate do dobrej zeme, to je ten, kto 
počúva slovo a chápe ho a ono prináša úrodu: jedno stonásobnú, 
druhé šesťdesiatnásobnú a iné tridsaťnásobnú.“ (Mt 13,19-23 
SSV).  

Ježiš tu identifikuje tri príčiny Jakubovej nestálosti, ktorá je živnou 
pôdou pre pokušenia: nepochopenie, chvíľkovosť a zbabelosť. A už 
asi aj sami sme zbadali, že tieto tri postoje sú negáciou, opakom 
viery, nádeje a lásky, resp. viery, nádeje a túžby, ako často tieto tri 
božské čnosti interpretuje sv. Augustín. Pokušenie teda útočí na 
vieru, nádej a lásku – a ak nájde v hociktorej z nich trhlinu, prenik-
ne cez ňu – a my padneme!  

V tej chvíli, ako si toto uvedomíme, začíname mať v rukách kľúč 
na vzopretie sa Diablovi aj jeho pokušeniam, ako radí a vyzýva 
Písmo: „Diablovi sa vzoprite a ujde od vás. … Váš protivník, 
diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral.  9 Vzoprite 
sa mu, pevní vo viere!“  (Jak 4,7; 1 Pt 5,8-9  SSV). 

Všeobecné predpoklady 

Tento program je určený kresťanom – teda predpokladá, že jeho 
užívateľ úplne bežne využíva prostriedky svojho posväcovania sa, 
ako sú pravidelná a kvalitná modlitba, pravidelné pristupovanie k 
eucharistii a svätej spovedi a pod.  



1. týždeň: VIERA 

Viera – to je porozumenie, istota a identita. 

POROZUMENIE: Filozof a teológ Claude Tresmontant hovorí, že 
viera, to je porozumenie Bohu a Jeho zámerom. Akým zámerom? V 
prvom rade tomuto: „Nedostali [ste] ducha otroctva, aby ste sa 
museli zasa báť, ale dostali ste Ducha adoptívneho synovstva, v 
ktorom voláme: "Abba, Otče!"  16 Sám Duch spolu s naším duchom 
dosvedčuje, že sme Božie deti.  17 Ale ak sme deti, sme aj dedičia: 
Boží dedičia a Kristovi spoludedičia; pravda, ak s ním trpíme, aby 
sme s ním boli aj oslávení“ (Rim 8,15-17). Alebo Ján, ktorý hovorí: 
„Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec: voláme sa Božími 
deťmi a nimi aj sme“ (1 Jn 3,1). A ešte pred nimi sám Ježiš: „Ani 
Otcom nevolajte nikoho na zemi, lebo len jeden je váš Otec, ten 
nebeský, vy všetci ste bratia“  (porov. Mt 23,8-9). Spása – to je 
Božie synovstvo. Spása, to je Boží akt, kedy nám Boh nielen 
odpustil hriechy, ale nás adoptoval za svojich synov a dcéry a 
urobil nás spoludedičmi Krista. Prijať spásu znamená nechať sa 
Bohom takto adoptovať a stať sa Božím synom či Božou dcérou. 

Čo to v praxi znamená? Pozrime sa najprv na Ježiša Krista, Jedno-
rodeného Syna Nebeského Otca! Čo hovorí sám osebe? „Som Boží 
Syn“ (Jn 10,36); „Vy ste zdola, ja som zhora. Vy ste z tohto sveta, ja 
nie som z tohto sveta“ (Jn 8,23); „Môj Otec ... je väčší od všetkých“ 
(Jn 10,29); „Mojím pokrmom je plniť vôľu toho, ktorý ma poslal, a 
dokonať jeho dielo“ (Jn 4,34); Nakoniec pred svojou smrťou na 
kríži hovorí: „Teraz je Syn človeka oslávený a v ňom je oslávený 
Boh.  32 A … aj Boh jeho v sebe oslávi, a čoskoro ho oslávi“ (Jn 
13,31-32) – a potom dodáva smerom k svojim zarmúteným učení-
kom: „Keby ste ma milovali, radovali by ste sa, že idem k Otcovi“ 
(Jn 14,28)!  

Toto pre Ježiša znamená byť Božím Synom: Som z Neba. Tam je 
môj Domov. Sám Boh je môj Otec. Tu, na zemi, doma nie som. Som 
tu len na služobnej ceste. Pracujem tu na Otcovom Diele. Keď ho 
dokončím, zase sa vrátim späť, domov, k Otcovi. Čaká ma tam 
veľká sláva, viete? Ja som oslávil Otca na Zemi a Otec ma oslávi v 
Nebi svojou večnou slávou! Už sa teším! Tešte sa aj vy so mnou! 

Platí to tak ale aj o nás? Smieme my pozerať na seba takýmto 
spôsobom? Sme predsa len obyčajní smrteľní ľudia a navyše ešte 
hriešnici! Lenže Písmo vraví, že v tom žiaden problém nie je! Počas 
svojho života na zemi predsa aj sám Ježiš „vzal si prirodzenosť 
sluhu, stal sa podobný ľuďom; a podľa vonkajšieho zjavu bol 
pokladaný za človeka“ (Flp 2,7). A čo sa hriechu týka, ten nám už 
predsa Boh vo svojej ohromnej láske dávno úplne všetok bezvý-
hradne a bezpodmienečne odpustil a zmieril nás so sebou! A 
počúvajme, čo Písmo hovorí ďalej! Sme teda ľuďmi? Aj Ježiš je (1 
Tim 2,5)! Je On Synom Boha? Aj my sme! Je Nebo Jeho domo-
vom? Aj našim (Flp 3,20)! Je On dedičom všetkého, čo Boh má a 
čím Boh je? Aj my sme Boží dedičia a Kristovi spoludedičia! Je 
Ježiš naplnený Duchom Svätým? Aj my sme, ako svedčí Písmo: „že 
nám dal zo svojho Ducha“ (1 Jn 4,13). Je Ježiš na tejto zemi iba 
cudzincom, ktorý je „zhora“ a nie z tejto zeme? Aj my sme na zemi 
už iba cudzincami (1Pt 2,11), pretože aj my sme už spolu s Kristom 
občanmi Neba a domácimi samého Boha (Ef 2,19)! Má toto všetko 
Ježiš od Otca už od večnosti darované a nemusel sa o to nijako ešte 
len usilovať, či zápasiť? Ale rovnako aj my to máme všetko od 
Boha už darované v onej zelenej karte, ktorá nám bola osobne 
doručená pri krste! O nič z toho už nijako zápasiť nemusíme, ako 
vraví Písmo: „Veď v … [Kristovi] si nás [Boh] ešte pred stvorením 
sveta vyvolil, … aby sme sa skrze Ježiša Krista stali jeho 
adoptovanými synmi“ (Ef 1,4-5). Všimli ste si to? Boh nás „vma-
névroval“ do úplne rovnakej situácie, v akej je Jeho Syn Ježiš 
Kristus! Čo sa Boha týka, niet medzi nami a Kristom rozdielu, ako 
veľmi dobre pochopili už raní kresťania: „Nielenže ste sa stali 
kresťanmi, ale samým Kristom. Stojte v úžase a radujte sa, stali ste 
sa Kristom!“, hovorí sv. Augustín, – čo znamená, že každý pokrs-
tený, každý jeden z nás sa „stáva milosťou tým, čím je Kristus 
svojou prirodzenosťou“, ako vysvetľuje sv. Ján Damascénsky. 

Alebo ako dosvedčuje Katechizmus: „Celé Kristovo bohatstvo „je 
určené každému človekovi““ (KKC 519) –  a my sme ho už 
dostali, už ho vlastníme, už nám patrí!  

Toto všetko sa už udialo, je to už prítomná realita, už tu a teraz, aj 
v našom vlastnom živote! Z Otcovej milosti sme teda v úplne 
rovnakej situácii a postavení, ako Jeho Jednorodený Syn Ježiš 
Kristus, ktorý tak vzhľadom na nás je „prvorodený medzi 
mnohými bratmi“ (Rim 8,29 SSV), prvý z mnohých. 

*** 

ISTOTA: Je to ale pravda? Nie je to len výmysel? Pekná teória? 
Trúfalosť voči Bohu? 

Hebrejské aj grécke slovo pre vieru (v týchto jazykoch je napísané 
Písmo Sväté) majú obe význam istoty – niečoho, o čom sme sa 
presvedčili, že je to pravdivé a tak to môžeme úplne spoľahlivo a 
bezvýhradne prijímať. Inými slovami – viera je vierou v kresťan-
skom zmysle slova len vtedy, ak je pravdivá. Viera v niečo, čo nie 
je pravda, je bezcenná, dokonca škodlivá – a z pohľadu Písma 
Svätého to preto ani žiadna viera nie je, pretože istota nemôže byť 
klamná ani nepravdivá! Nie je dôležité, že som „veriaci človek“ a 
„v niečo verím“ – musím veriť pravdivo a pravde! Len vtedy je to 
skutočná viera a má cenu – práve kvôli pravde, ktorú ňou prijí-
mam a na ktorej jedinej záleží! 

Investigatívny novinár Peter Seewald píše: „Kresťanstvo je jedi-
ným náboženským posolstvom, ktoré nespočíva na múdrosloví, na 
nejakej idei, ale je jediným historicky podloženým náboženstvom 
ľudstva vôbec. Inými slovami: Kresťanstvo je viera v určité fakty, 
ktoré sa odohrali na istom mieste v istom čase.“ Alebo ešte inými 
slovami: Moslimovia veria v Alaha, ktorého síce nikdy nevideli, 
nestretli, nepočuli, ale uverili človekovi Mohamedovi, ktorý tvrdil, 
že sa mu vraj zjavil anjel a odovzdal mu posolstvo od tohto boha. 
Budhisti zase uverili človekovi Budhovi, že ak sa budú správať 
podľa jeho rád, dosiahnu nirvánu a po smrti sa už viac nebudú 
musieť znova a znova zrodzovať do pozemského života, ale 
dosiahnu vyslobodenie z večného kolobehu samsáry. Nikto z nich 
si ale nič z toho nemôže nijako overiť– len uveriť človekovi 
Budhovi, že vari hovorí pravdu.  

A čo kresťanstvo? Čím sa od nich líši?  

*** 

Dňa 25. decembra roku 1 do tohto sveta vstúpil Boh osobne v 
podobe Ježiša Krista. Žiaden človek. Boh osobne. Teraz by niekto 
namietol: Dobre, my všetci vieme, že naozaj pred zhruba 2 000 
rokmi žil v krajine Júdea a Galilea človek zvaný Ježiš Kristus. O 
tom žiaden seriózny historik nepochybuje, to je fakt. Ale ako viete, 
že je Bohom? Nuž – po prvé preto, že to o sebe sám tvrdil – čo 
ešte, samozrejme, nič neznamená. On to ale aj potvrdil. Zázrakmi, 
ktoré nepopierali a nespochybňovali ani jeho odporcovia a nepria-
telia – nazývali ho preto čarodejníkom. A vstal z mŕtvych. Aj to je 
fakt. Ako hovorí Gerd Lüdemann, historik a osobným vyznaním 
ateista: „Môžeme to považovať za historicky isté, že Peter a 
učeníci zažili po Ježišovej smrti zážitok, v ktorom sa im Ježiš zjavil 
ako vzkriesený Kristus.“ Neexistuje žiadne iné racionálne vysvet-
lenie tohto zážitku, než práve Kristovo zmŕtvychvstanie. Preto 
môže iný historik, Thomas Arnold, bez veľkého nadsadenia 
povedať: „Nepoznám žiadnu skutočnosť v dejinách ľudstva, ktorá 
by bola lepšie dokázaná a mala viac dôkazov, ako je to, že Ježiš 
Kristus zomrel a znova vstal z mŕtvych.“ A to nie je zďaleka 
všetko! Kristus Boh je živý aj dnes, prítomný a dosiahnuteľný. 
Ako konštatuje oxfordský matematik John Lennox: „Je tu osobná 
skúsenosť miliónov ľudí“, skúsenosť nepretržite trvajúce už tisícky 
rokov, skúsenosť, opakujúca sa znova a znova bez ohľadu na 
miesto, čas, vzdelanie, pôvod, národnosť, kultúru, a pohlavie u 
ľudí, ktorí znova a znova celkom osobne stretajú toho istého 
Krista a On veľmi konkrétne mení a uzdravuje ich životy. A aj 
keď každá takáto skúsenosť je nutne subjektívna, dohromady 
tvoria veľmi objektívny fenomén, keď všetci títo ľudia, nezávisle 
na sebe, prežívajú jednu a tú istú zhodnú a porovnateľnú skúse-



nosť stretnutia so Živým Bohom Ježišom Kristom. Kristus takisto 
stále koná zázraky. Deje sa ich aj dnes množstvo po celom svete – a 
znova bez ohľadu na miesto, čas, vzdelanie, pôvod, národnosť, 
kultúru, či pohlavie ľudí, na ktorých či cez ktorých sa dejú, nielen 
asi najčastejšie uzdravenia, ale aj množstvo iných, od lietania až po 
vyskytovanie sa na viacerých miestach súčasne (tzv. bilokácia), či 
desiatky rokov bez jedla a bez pitia (ako Marta Robinová). Tisícky 
z nich ich sú dôkladne zdokumentované, vedecky preskúmané a 
spoľahlivo doložené. Tak ako Ježiš počas svojho života vyháňal 
diablov z posadnutých ľudí, tak koná v Cirkvi aj dnes – za asisten-
cie psychiatrov a modernej vedy, ktorá tu naráža na svoje hranice, 
len aby sme videli, že Meno Ježiš Kristus a Jeho Moc ani tu žiadne 
hranice nepozná.  

Toto všetko sú fakty. Nie domnienky, ale jasné a hmatateľné fakty. 
Nie špekulácie a tvrdenia nejakých ľudí, ale skutočné konanie 
Boha. Pravdu hovorí Peter Seeweald: Kresťanstvo ako jediné je 
založené na faktoch. Nemusíme veriť nejakému človekovi, že sa 
mu vraj zjavil anjel – pretože Boh sám sa objektívne zjavil, prejavil, 
je tu a každý človek, ak splní nutné podmienky, Ho môže stretnúť a 
s Ním žiť. O tom je kresťanstvo. Ak by sme to povedali trochu 
uštipačne: radi prenecháme ničím nepodložené viery moslimom 
alebo ateistom a filozofické dišputy budhistom. My sa držíme 
faktov, suchých a overených faktov, istoty na nich založenej, čiže 
viery, ako sme o nej hovorili už minule. V kresťanstve nie je nič, čo 
by nebolo možné nejakým spôsobom spoľahlivo overiť – od ob-
jektívneho skúmania Božích zázrakov metódami prírodných vied až 
po skúsenosťou a výsledkami podložené učenie Cirkvi, ktoré to, čo 
sľubuje, aj preukázateľne plní a to, čo učí, viditeľne funguje. Preto 
je kresťanstvo výnimočné – a preto sa ho aj držíme. Nie preto, že 
nás tak niekto vychoval. Nie preto, že to nejaký farár povedal. Nie 
preto, že je to napísané kdesi v Biblii. Preto, že je to overený fakt, 
preto, že je to pravda. 

Dve tisícročia kresťanstva, jeho neustále prítomnej a znova a znova 
sa opakujúcej skúsenosti potvrdzujú, že to, čo tvrdí, je naozaj 
pravda: Sme Božie deti, Boží synovia a dcéry, dedičia Kráľovstva a 
súrodenci Krista, povolaní a určení pre Život a to naveky! Je to isté, 
hmatateľne isté, overené a potvrdené miliónykrát samým Bohom.  

To nám potom otvára dvere k poslednej vlastnosti viery: 

*** 

IDENTITA: Je to teda naozaj tak!  

Volám sa M. a bol(a) som vybratý(á) stať sa v Kristovi 
Bohom. Som Boží syn (dcéra). Sám Boh je môj Otec. Ja 

som Jeho dedič(ka). Ježiš Kristus je môj súrodenec. Nebo je 
môj domov a moja vlasť. Cirkev je moja rodina. Touto 

zemou už len prechádzam ako cudzinec. Som tu na služob-
nej ceste, mám tu ešte pre môjho Otca vykonať nejaké 

práce na Jeho Kráľovstve. Hneď, ako ich dokončím, vrátim 
sa domov, do Neba. Už sa teším! 

Boh nám daroval novú identitu Božích synov a dcér. Viera zname-
ná porozumieť tomu a pochopiť to. Pochopiť, že byť kresťanom 
neznamená niečo zachovávať, mať nejaký svetonázor, ale niekým 
sa stať. Viera znamená mať v tom úplnú a dokonalú istotu – pretože 
to nie je domnienka, nie je to teória, nie je to mýtus, nič podobné. 
Je to Bohom opakovane znova a znova potvrdzovaný fakt, overený 
a istý. Viera nakoniec znamená stať sa tým, čím sme. Tak, ako 
románový Tarzan uveril, že nie je dieťaťom opice, ale strateným 
lordom Geystokom a preto sa ním aj naozaj stal a začal podľa toho 
myslieť, žiť, konať, lebo ním jednoducho bol; tak aj byť kresťanom 
a uveriť Bohu znamená to isté: prijať fakt, že som syn (dcéra) Boha 
a začať podľa toho úplne samozrejme žiť, konať, myslieť, správať 
sa, lebo tým jednoducho som. 

*** 

Výsledkom je mentálne presťahovanie sa, radikálne zmena nášho 
myslenia ohľadom nášho „TU“ a „TAM“.  

My, ľudia, všetci žijeme spočiatku v tomto svete svoje svetské 

životy. Našim „TU“ je náš pozemský život a tento pozemský svet. 
Tu sme doma, tu je to, čo milujeme, naše záľuby, naša práca. Tu, 
k pozemským veciam, smerujú aj naše túžby: toto by som chcel 
získať, tamto prestavať a tam sa zase raz niekedy vybrať a užiť si 
to, či aspoň to zdravíčko a chuť do jedla si zachovať. Za toto sa aj 
modlíme: Pane, Bože, pomôž mi tieto veci získať a dopraj mi 
zdravie a života! Boží svet – Nebo – je pre nás čímsi „TAM“, 
veľmi vzdialeným a nekonkrétnym. Je mimo náš bežný život. 
Mimo náš bežný a pre nás reálny svet. Je to niečo, o čom, isteže, 
vieme, že to tam kdesi existuje – ale asi podobne, ako vieme, že 
tam kdesi jestvuje Peking, či planéta Neptún. Raz zomrieme a, ako 
sa spieva na pohreboch, zanecháme tu všetko nám tak drahé a 
odoberieme sa „TAM“, preč, do neznáma, za smútku a plaču 
pozostalých… A aj keď „každý tam raz musíme“, tak dúfame, že 
tento náš odchod preč a zanechanie všetkého hádam až tak skoro 
nepríde a my si tu ešte kúštik požijeme a užijeme si ešte trochu 
života. Tento postoj je do veľkej miery podstatou i dôsledkom 
toho, čo nazývame dedičný hriech: odcudzenie sa Božiemu svetu. 

Ale od okamihu nášho uverenia a obrátenia sa toto úplne a doko-
nale zmenilo. Naše „TU“ je v Nebi. Tu, v Nebi sme doma. Tu, v 
Nebi, sa zariaďujeme (Lk 16,9). Tu, v Nebi, si zhromažďujeme 
svoje poklady a cennosti (Mt 6,20). Tu, v Nebi, je už dnes a teraz 
naše srdce (Mt 6,21). Tu, v Nebi, žije naša Rodina a sem, k Nebu, 
smerujú aj všetky naše túžby, očakávania, sny i všetko naše úsilie 
(1Kor 9,23-27). 

A tento svet? Ten sa zrazu v našom myslení stáva oným „TAM“. 
Už doň nepatríme, ako o nás vraví sám Ježiš: „Nie sú zo sveta, ako 
ani ja nie som zo sveta“ (Jn 17,16). Nič už v tomto svete nemáme. 
Sme na odchode. Nakrátko v ňom síce ešte pre Boha pracujeme, 
ale nie je to viac náš domov – o nič viac, ako sa turista na dovo-
lenke v Maroku považuje za Maročana, či robotník na prácach v 
Rusku sa považuje za Rusa. Nemáme už vo svete žiadne veľké 
ciele, túžby, ani očakávania. Iste, staráme sa o tie bežné maličkos-
ti, týkajúce sa nášho jednoduchého prežitia a pobytu na zemi – asi 
ako keď sa onen robotník v Rusku stará o svoju unimobunku, v 
ktorej prechodne býva či o porciu peľmeňov, ktoré zje na obed, 
aby mal silu urobiť svoju prácu. Zaujímame sa aj o pracovné 
nástroje, ktorými uskutočňujeme na zemi svoju prácu pre Boha – 
a ak to od nás vyžaduje stať sa premiérom alebo prezidentom, tak 
sa ním staneme, čo už… Ale samo osebe nás už nič z toho neláka: 
ani postavenie, ani moc, ani sláva, ani peniaze, dokonca ani dlhý 
život či pevné zdravie… Nemáme viac žiadne pozemské túžby, 
žiadne pozemské sny, niet nič, o čo by sme ešte vo svete stáli. 
Sme na svete už len cudzinci, pútnici (1Pt 2,11), robotníci na 
stáži. Zakrátko skončíme a vrátime sa domov, do vlasti, kde je 
naše „TU“, aby sme už doma, v kruhu našej Rodiny, žili s našim 
Bohom a v Bohu naveky. Na tom nám záleží, o to sa zaujímame, 
pretože svojim srdcom sme už dávno doma, v Nebi. 

A smrť? Už nie je ani „odchodom“, ani „zanechaním“, ani nedú-
fame, že príde „čím neskôr“. Naopak, spolu s Pavlom žijeme onú 
radostnú dilemu, o ktorej Pavol píše, že „pre mňa žiť je Kristus a 
zomrieť zisk.  22 Ale ak žiť v tele znamená pre mňa plodnú prácu, 
neviem, čo si vyvoliť.  23 Oboje na mňa dolieha: túžim zomrieť a 
byť s Kristom, a to by bolo oveľa lepšie,  24 ale zostať v tele je zasa 
potrebnejšie pre vás.  25 A s istotou viem, že zostanem a budem s 
vami všetkými na váš osoh a radosť z viery“  (Flp 1,21-25 SSV). 
Smrť je aj pre nás „príchodom“ a „návratom“ domov, do vytúže-
nej a milovanej Vlasti, k našej Rodine, k Bohu, k tomu, čo celým 
srdcom milujeme. Nie je pre nás žiadnou „stratou“, ale obrovským 
„ziskom“, víťazstvom, triumfom, okamihom slávy – tak ako u 
Ježiša! A najradšej by sme zomreli a vrátili sa domov aj hneď 
teraz, v tejto chvíli! Ale ak pre iných je lepšie, aby sme v tejto 
pozemskej cudzine ešte nakratúčko zotrvali a ešte chvíľu v nej 
pracovali – no čo už? Nezdráhame sa… Ale aj tak vytúžene 
hľadíme na ten okamih, kedy konečne nastane náš fajront a my sa 
z tohto pozemského „TAM“ konečne vrátime domov, do nášho 
nebeského „TU“! 



*** 

Toto je prvý krok k víťazstvu nad pokušením: 
POROZUMENIE tomu, kým som a ISTOTA ohľadom toho, 
kým som: „Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec: voláme 
sa Božími deťmi a nimi aj sme“ (1 Jn 3,1 SSV). Žiadna rozpolte-
nosť, neistota, váhanie, ale istota. Pevná a spoľahlivá istota. 
Čiže viera. Tá je potom prvým kameňom nášho víťazstva nad 
pokušením Diabla: „Veď všetko, čo sa narodilo z Boha, premáha 
svet. A tým víťazstvom, ktoré premohlo svet, je naša viera“ (1 Jn 
5,4 SSV), „bez viery je totiž nemožné páčiť sa Bohu“ (Hebr 11,6 
SSV).  

Prečo bez tejto viery nemôžeme obstáť? 

Predstavme si to na takomto príklade: Hotel President Wilson v 
Ženeve má apartmán Royal Penthouse Suite [Rojal Penthaus Suit]. 
Jedna noc v ňom vyjde aj na 65 000€.  Miliardárovi, ktorého ročné 
príjmy sa pohybujú v stovkách miliónov eur, to je ako nič. Drobný 
výdavok. S ľahkým srdcom ho utratí a tú noc, možno aj viac nocí, si 
parádne užije a ani trochu neoľutuje peniaze, ktoré za to dal. Lenže 
Vy zarábate 600 éčiek mesačne. Uťahujete si opasok. Šetríte. 
Pomaly, euro po eure, si našetríte 70 000€. Trvalo Vám to dvadsať 
rokov tvrdej driny. A teraz Vám niekto povie: Poď a utrať ich za 
noc v najdrahšom apartmáne na svete! Dokázali by ste to? Tech-
nicky isteže hej, ešte by Vám 5 000€ ostalo... Ale v skutočnosti by 
ste to asi neurobili za nič na svete! A keby aj – naozaj by ste si 
tento šialený výdavok vychutnali? Alebo by ste s bolesťou sledovali, 
ako Vaše ťažko ušetrené peniaze miznú?! Chápeme ten rozdiel? 
Bežný človek nie je miliardár. Aj keby ho navonok napodobnil – 
vždy to bude len napodobenie. Navonok. Na chvíľu. Viac nedokáže. 
Ak máte na konte 5 000€, nedokážete nielenže konať, ale ani 
myslieť tak, ako človek, ktorý tam má 5 000 miliónov... 

A presne o toto ide aj u Krista. Kristus je Syn Nebeského Otca, Boh 
sám. Je pre Neho prirodzené, že myslí ako Boh, správa sa ako Boh, 
žije ako Boh, koná ako Boh, veď Ním je – a to aj vtedy, keď sa ako 
človek vyberá na svoju „služobnú cestu“ na zem, aby tu vykonal 
Otcovo Dielo. Evanjelium, ktorému nás vyučoval, nie je nič iné, 
než takýto Boží spôsob života, myslenia a správania sa. Ježiš nám v 
ňom jednoducho odhaľuje svoje vlastné postoje ako Syna Boha v 
podmienkach nášho sveta. 

Tí, ktorí Mu uverili, prijali od Neho krstom a vierou (Mk 16,16) tú 
istú identitu Božích synov a dcér. Zmýšľajú už o sebe rovnako ako 
Ježiš, hľadia na seba rovnako, ako Ježiš. Preto im pripadá úplne 
samozrejmé a normálne aj myslieť ako Ježiš, žiť ako Ježiš, konať 
ako Ježiš. Je to pre nich prirodzené, normálne, samozrejmé, jediné 
rozumné. Ak sme vierou prijali od Krista novú identitu synov a 
dcér Boha, Kristových súrodencov a členov Božej rodiny, občanov 
Neba, dedičov Boha, potom žiť podľa Evanjelia – čiže podľa tejto 
novej identity, ktorú sme prijali – je prirodzené, normálne a ľahké. 

Ak sme ale ešte Bohu neuverili, ak sme ešte od neho neprijali novú 
identitu Božích synov a dcér – potom nám Evanjelium bude pripa-
dať strašne cudzie! Žiť podľa neho bude pre nás rovnako nereálne, 
ako zarábať 600€ mesačne a nútiť sa navonok správať ako milio-
nár, ktorý za noc utratí hriešnych 65 000€! Kristove postoje a 
názory nám budú v situácii, keď sa stále považujeme len za obyčaj-
ných ľudí z tohto sveta, pripadať rovnako bláznivé a „odtrhnuté od 
života“ ako vtedy Petrovi na brehoch Galilejského jazera. Budú nás 
dláviť a ubíjať ako neúnosné bremeno. Nedokážeme ich žiť. Bude-
me stále zlyhávať a padať a vyhovárať sa a vykrúcať sa, prečo ich 
nežijeme a prečo ich ani žiť nedokážeme. Vedeli ste, že podľa 
štatistiky Cirkvi na Slovensku 90% katolíkov toto bremeno už 
dávno zahodilo a nechodia už ani len v nedeľu do kostola? A vedeli 
ste, že podľa iného prieskumu, ktorý robila Katolícka Cirkev v 
anglicky hovoriacich krajinách, iba 5% z návštevníkov kostola sa 
usiluje aj o nejaký vážnejší kresťanský život nad rámec onoho 
„chodenia“? Dajte si to dohromady a vyjde Vám, že 99,5% katolí-
kov pred Kristom a Evanjeliom viac či menej uteká! Prečo? Práve 
preto! Nemôžeme žiť ako synovia a dedičia Boha, kým sa nimi 
najprv vo viere skutočne nestaneme a nezačneme sa za takých 

naozaj považovať! Slovami Krista: „Otrok neostáva v dome 
navždy; navždy ostáva syn“ (Jn 8,35). Bez prijatia tejto novej 
identity je pre nás kresťanstvo bremenom a otroctvom – a bude 
ním aj Nebo po smrti! Preto v ňom neostaneme, sami z neho 
utečieme preč! Až keď vierou prijmeme novú, Bohom darovanú 
identitu synov a dcér Boha, spoludedičov Krista, len ak si vierou 
doslova oblečieme Krista (Rim 13,14) – tak až vtedy nám začne 
kresťanstvo pripadať normálne, prirodzené, logické… ľahké a 
radostné… a svätý život svätých v Nebi krásny, vytúžený a blaže-
ný! 

 

ÚLOHA NA TENTO TÝŽDEŇ: 

 Opíš si text z rámika. Najlepšie sa ho nauč naspamäť – nemalo 
by to byť ťažké…  

 Opísaný text si nalep vedľa zrkadla, ktoré používaš. 

 Kedykoľvek pôjdeš okolo zrkadla, zastav sa, pozri sa v zrkadle 
sám na seba a dôrazne a nahlas si to sám sebe povedz. Usiluj sa o 
čo najväčšie presvedčenie, tak, aby si postupne presvedčil aj svoj 
srdce a svoje vnútro, že je to naozaj tak, aby si tak „srdcom uveril“ 
tomu, čo si teraz ako overenú pravdu a fakt prijal svojim rozu-
mom. 

 Pomôž si svojim telom! Naše myslenie a naše telo sú úzko 
spojené: keď sme vystrašení, zovrie sa nám žalúdok a zrýchli 
dýchanie. Keď sme smutní, nahrbíme sa. Keď sme hrdí a nadšení, 
vystrieme sa. Ale funguje to aj opačne: uvoľni brucho a zhlboka 
dýchaj – a upokojíš sa. Vystri sa – a hneď sa cítiš tak nejako väčší 
a silnejší. Rozvaľ sa v kresle – a aj Tvoja myseľ sa prepne do 
polohy standby a možno aj zadriemeš! Prečo teda nevyužiť aj 
svoje telo na to, aby sme si osvojili svoju novú identitu? Zavri oči 
a predstav si Božieho Syna Ježiša Krista: Ako vyzeral? Ako držal 
telo, Ako sa pohyboval? Aký výraz mal v tvári? Ako hovoril k 
ľuďom, akým hlasom, akým tónom? Ako týmto všetkým vyjadro-
val svoje hlboké vedomie toho, že je Otcov Jednorodený milovaný 
Syn, v ktorom má Otec zaľúbenie? A potom si skús aj takto 
navonok „obliecť“ Krista a dávať aj svojim vonkajškom najavo to, 
čomu si uveril: že aj Ty si synom (dcérou) Boha na obraz Krista a 
teda sa aj tomu primerane správaš, jednáš, vystupuješ, aby si tak aj 
svojim vonkajším zjavom dôstojne a primerane reprezentoval 
svoju novú Rodinu a novú Vlasť a nezneucťoval či dokonca 
nezhadzoval toto všetko! A – aký div, že? – toto vonkajšie vystu-
povanie bude ovplyvňovať Tvoje vnútorné nálady a myšlienky a 
pomôže Ti utvrdzovať sa v Tvojej novej identite! Len si daj pozor, 
aby to, čo napodobníš, bol skutočný Kristus, ako Ho poznáme z 
Písma – nie nejaká povrchná a pokrútená predstava toho, čo si 
niektorí ľudia myslia, že Božím Synom byť znamená…  Nena-
sledujeme Thóra ani Hóra, ale Krista! 

 V rámci modlitby (najlepšie ranného rozjímania) uvažuj nad 
nasledovnými textami z Písma: 

1. deň: „Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na 
svet.  10 Bol na svete a svet povstal skrze neho, a svet ho nepoznal.  
11 Prišiel do svojho vlastného, a vlastní ho neprijali.  12 Ale tým, 
ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi: tým, čo uverili v 
jeho meno,  13 čo sa nenarodili ani z krvi, ani z vôle tela, ani z vôle 
muža, ale z Boha.“ (Jn 1,9-13 SSV) 

2. deň: „Vy sa nedávajte volať Rabbi, lebo len jeden je váš Učiteľ, 
vy všetci ste bratia.  9 Ani Otcom nevolajte nikoho na zemi, lebo 
len jeden je váš Otec, ten nebeský.  10 Ani sa nedávajte volať 
Učiteľmi, lebo len jediný je váš Učiteľ, Kristus.“ (Mt 23,8-10 
SSV) 

3. deň: „Ak niekoho z vás ako otca poprosí syn o rybu, vari mu dá 
namiesto ryby hada?  12 Alebo ak pýta vajce, podá mu škorpiÓna?  
13 Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o 
čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia!“ (Lk 
11,11-13 SSV) 

4. deň: „Všetci, ktorých vedie Boží Duch, sú Božími synmi.  15 



Lebo ste nedostali ducha otroctva, aby ste sa museli zasa báť, ale 
dostali ste Ducha adoptívneho synovstva, v ktorom voláme: "Abba, 
Otče!"  16 Sám Duch spolu s naším duchom dosvedčuje, že sme 
Božie deti.  17 Ale ak sme deti, sme aj dedičia: Boží dedičia a 
Kristovi spoludedičia; pravda, ak s ním trpíme, aby sme s ním boli 
aj oslávení.  18 A myslím, že utrpenia tohoto času nie sú hodny 
porovnávania s budúcou slávou, ktorá sa na nás má zjaviť.“ (Rim 
8,14-18 SSV) 

5. deň: „Nebuďte ustarostení o život, čo budete jesť, ani o telo, čo 
si oblečiete.  23 Veď život je viac ako jedlo a telo viac ako odev.  24 
… toto všetko zháňajú ľudia tohto sveta. Váš Otec predsa vie, že 
toto potrebujete.  31 Ale hľadajte jeho kráľovstvo a toto dostanete 
navyše.“ (Lk 12,22-31 SSV) 

6. deň: „Neboj sa, maličké stádo, lebo vášmu Otcovi sa zapáčilo 
dať vám kráľovstvo.  33 Predajte, čo máte, a rozdajte ako almužnu! 
Robte si mešce, ktoré sa nezoderú, nevyčerpateľný poklad v nebi, 
kde sa zlodej nedostane a kde moľ neničí.“ (Lk 12,32-33 SSV) 

7. deň: „Vzdávame vďaky Bohu, Otcovi nášho Pána Ježiša Krista, 
…  ktorý vás urobil súcimi mať účasť na podiele svätých vo svetle.  
13 On nás vytrhol z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho 
milovaného Syna,  14 v ktorom máme vykúpenie, odpustenie 
hriechov.“  (Kol 1,3-14 SSV) 



2. týždeň: NÁDEJ 

Sme teda Božími synmi a dcérami. Už patríme do Neba, kde je naša 
Vlasť, náš Domov. Vlastne by sme už mali byť s Bohom v nebi, 
nie? Prečo sme teda ešte stále tu, na zemi? 

Na lepšie pochopenie najprv jeden fiktívny príbeh: 

Kde bolo, tam bolo, bol raz jeden kráľ. Kráľ mal syna, ktorý sa 
volal Filip. Jedného dňa Filip spadol z koňa a takmer zomrel v hore 
hladom, na horúčku a od divej zveri. Našiel ho ale syn chudobného 
uhliara Ondrej. Odvliekol blúzniaceho Filipa do chalupy svojich 
rodičov a na druhý deň oznámil na hrad kráľovi, čo sa s princom 
Filipom stalo. Princ sa zachránil a kráľ z vďačnosti adoptoval 
uhliarovho syna Ondreja za svojho syna. A tak Ondrej: 

Na jednej strane je na tej istej úrovni ako princ Filip: Filip je 
princom, aj Ondrej sa doslova cez noc stal princom. Obaja majú za 
otca kráľa. Obaja žijú na zámku. Obaja sú bohatí. Obaja majú 
okolo seba služobníctvo a ľudia sa im klaňajú ako vznešeným 
mužom z kráľovskej krvi. A hoci Filip sa ako princ narodil a Ondrej 
bol z kráľovskej milosti za princa adoptovaný, v praxi tento rozdiel 
medzi nimi nehrá žiadnu rolu. Obaja sú na tom v praxi úplne 
rovnako. ALE… 

… ALE na druhej strane: Ondrej bol až do minulého týždňa synom 
uhliara, kým Filip princom a následníkom trónu. Filip vie plynule 
čítať, písať a hovoriť v troch jazykoch, Ondrej nevie čítať a písať 
vôbec. Filip dokonale ovláda dvorskú etiketu, Ondrej nemá o nej 
ešte ani tušenia. Filip jazdí na koni ako šajtan, Ondrej na koni ešte 
nikdy nesedel. Filip majstrovsky vládne mečom, sekerou aj kopijou, 
Ondrej nič z toho ešte ani v ruke nedržal. Filip je svalnatý a vytré-
novaný, Ondrej je omnoho slabší, tenší, ešte donedávna neraz aj 
hladoval a veru to na ňom vidieť. Filip usilovne študuje umenie 
diplomacie a vládnutia, Ondrej ešte nevie ani čítať a písať. V tomto 
medzi nimi ešte žiadna rovnosť nie je, skôr priepastná nerovnosť – 
a tá ešte len musí byť odstránená! Našťastie, Filip je dobrý a prajný 
starší brat a pod jeho vedením Ondrej začína tvrdo pracovať, aby 
dobehol všetky tieto veci, aby sa naučil všetko potrebné a osvojil si 
všetky zručnosti a schopnosti, ktoré by ako princ mal mať, aby 
napokon, po tvrdom výcviku, sa stal aj po tejto stránke rovným 
svojmu staršiemu bratovi, Filipovi z kráľovskej krvi a bol po 
všetkých stránkam princom nielen podľa mena, ale aj v skutočnosti. 

Toto platí aj o nás a o Kristovi: 

Na jednej strane – z Božej strany – sme Bohom Otcom vyzdvihnutí 
na roveň samého Krista, sme občanmi Neba, princmi Kráľovstva, 
dedičmi samého Boha, vyvolenými a milovanými. 

Na druhej strane – ani v najmenšom sa Kristovi nerovnáme čo sa 
svätosti a dokonalosti týka. V tomto sme ešte strašne, strašne 
pozadu. Ale Ježiš je dobrý a prajný starší brat. Berie nás do učenia, 
dáva nám svojho Ducha, vyučuje nás cez svoju Cirkev, posilňuje 
nás silou sviatostí, aby sme sa naučili a dobehli a osvojili si všetko 
to, čo ako synovia a dcéry Boha mať máme a musíme, aby sme 
mohli naplno žiť a konať v Jeho kráľovstve – až kým v nás nebude 
úplne stvárnený On sám (Gal 4,19) a kým aj my nedosiahneme pod 
Jeho vedením stav dokonalej svätosti a nepoškvrnenosti v láske 
(Jud 1,24; Kol 1,22; Ef 1,4; 5,27). No a tento tréning a učenie sa a 
„dorastanie do Krista“ je samou podstatou kresťanstva, podstatou 
toho, čomu hovoríme „duchovný život“. 

Toto je naša kresťanská NÁDEJ, ktorá sa upiera do budúcnos-
ti, ako o nej hovorí Pavol: „V nádeji sme spasení. Ale nádej, ktorú 
možno vidieť, nie je nádej. Lebo kto dúfa v niečo, čo vidí?  25 Ale ak 
dúfame v niečo, čo nevidíme, trpezlivo to očakávame“ (Rim 8,24-25 
SSV). Slovo „trpezlivo“ znie v slovenčine tak akosi pasívne: 
sedíme a trpezlivo čakáme. V pôvodine tomu tak ale nie je. Grécke 
slovo hypomoné v sebe obsahuje pojem vytrvalosti, sústavnosti, 
ochoty za niečím neústupne a zaryto ísť, usilovať o niečo. Tým 
niečím je práve naše dorastenie do postavenia a hodnosti Božích 
synov a dcér, princov a princezien Kráľovstva, spoluvládcov Krista.  

Aj my trpezlivo smerujeme – či skôr zaryto a neústupne pracujeme 

– na tom, aby sme naplnili slová, ktoré Pavol kedysi dávno napísal 
Timotejovi: „Bojuj dobrý boj viery a zmocni sa večného života; 
veď doň si povolaný“ (1 Tim 6,12 SSV). Povolanie – to je istota 
viery, istota spásy, ktorú nám náš Otec daroval, zadarmo, 
nezvratne, bezvýhradne, bezpodmienečne a naisto. Zmocnenie 
sa je potom vecou našej nádeje, že do tohto daru dorastieme, 
naučíme sa ho žiť a naozaj sa tak staneme a naveky budeme 
tým, čím nás Boh už zo svojej strany urobil. 

*** 

Aby sme nevyhnutnosť tohto dorastenia do Krista a do hodnosti 
Božích synov a dcér pochopili – aj to, prečo bez neho spása možná 
nie je! – skúsme chvíľu spolu uvažovať! 

Všimnime si slová Matky Božej z Fatimy! 13. júna 1917 hovorí: 
„Ježiš chce, aby ho ľudia poznali a milovali, a ty mu máš pri tom 
pomáhať. Chce zaviesť vo svete úctu k môjmu Nepoškvrnenému 
Srdcu.“ O mesiac neskôr hovorí: „Prajem si, aby ste sem prišli 
opäť trinásteho dňa nasledujúceho mesiaca; aby ste sa ďalej 
každý deň modlili ruženec k Panne Márii, Kráľovnej posvätného 
ruženca, aby ste tak vyprosili svetu mier a koniec vojny, lebo len 
ona vám bude môcť pomôcť“ a dodáva: „Ale nakoniec zvíťazí 
moje Nepoškvrnené Srdce“. Nuž, nezdá sa Vám, akoby sa Panna 
Mária nejako „pasovala“ na miesto Ježiša Krista, samého Pána 
Boha? Hovorí o úcte k svojmu srdcu, o hriechoch voči svojmu 
srdcu, o tom, že len ona môže ľudstvu pomôcť i o tom, že jej srdce 
nakoniec zvíťazí. Keby toto všetko hovoril o sebe Kristus Boh, 
znelo by to úplne primerane. Ale Panna Mária? Akokoľvek 
Bohorodička, predsa je len človekom, stvorením, nie je Bohom… 
alebo hej? 

Čo je spása? Písmo vraví a Katechizmus po ňom opakuje a rozvíja 
2 000-ročnú vieru Cirkvi: „Slovo sa stalo telom, aby nás urobilo 
„účastnými na Božej prirodzenosti“ (2Pt 1,4): „Preto sa Božie 
Slovo stalo človekom a Boží Syn sa stal Synom človeka, aby sa 
človek spojil s Božím Slovom a dostal adoptívne synovstvo, a tak 
sa stal Božím synom.“ „Lebo on sa stal človekom, aby sme sa my 
mohli stať Bohom*.“ „Keďže jednorodený Boží Syn chcel, aby 
sme mali účasť na jeho božstve, prijal našu prirodzenosť, stal sa 
človekom, aby ľudí urobil bohmi.““ (KKC 460); „Celé Kristovo 
bohatstvo „je určené každému človekovi a pre každého je dob-
rom““ (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), či „Účasťou v Bohu sa človek stáva milosťou tým, čím 
je Kristus svojou prirodzenosťou“ (sv. Ján Damascénsky).  

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 SSV).  

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 SSV), 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 SSV). 

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 SSV). Nielen prizerať sa na Božie kraľova-
nie (ako nejaký panovníkov dvor), ale skutočne kraľovať! Dokon-
ca ani nie tak nejako „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 Mária 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 a spasenom človekovi v Nebi. 

Odtiaľ potom veľmi pádny, logický a bezpodmienečný dôvod na 
požiadavku svätosti a teda úplnej prepodobnosti, ako hovorí vý-
chodná liturgia, s Bohom. Pretože: 

 Tak, ako šofér nezverí auto niekomu, kto nie je rovnako šofé-
rom 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 všemo-
húcnosť do rúk niekoho, kto nie je ako On? Hovorím to teraz znova 
„po ľudsky“, ale rozumieme tomu, že? Ak nie, pozrime si film 
Bruce všemohúci, ktorý veľmi jemne naznačil, čo by Božia všemo-
húcnosť urobila v rukách niekoho, kto nie je ako Boh. Osobne 
verím, že v skutočnosti by to bolo ešte o pár rádov ničivejšie a 
desivejšie, než v onom odľahčenom filme!  

 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, vševe-
dúcnosti, 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? 

Odpoveď nájdeme v Ježišovom podobenstve o mínach1: „Istý 
človek vznešeného pôvodu odchádzal do ďalekej krajiny prevziať 
kráľovstvo a potom sa mal vrátiť.  13 Zavolal si svojich desiatich 
sluhov, dal im desať mín a povedal im: “Obchodujte, kým sa 
nevrátim!” … 15 Keď sa po prevzatí kráľovstva vrátil, dal si zavolať 
sluhov, ktorým dal peniaze, aby zistil, koľko kto získal.  16 Prišiel 
prvý a vravel: “Pane, tvoja mína získala desať mín.”  17 On mu 
povedal: “Správne, dobrý sluha; pretože si bol verný v maličkosti, 
maj moc nad desiatimi mestami.”  18 Prišiel druhý a vravel: “Pane, 
tvoja mína vyniesla päť mín.”  19 Aj tomuto povedal: “Ty maj moc 
nad piatimi mestami.”  20 Iný prišiel a hovoril: “Pane, hľa, tvoja 
mína. Mal som ju uloženú v šatke;  21 bál som sa ťa, lebo si prísny 
človek: berieš, čo si si neuložil, a žneš, čo si nezasial.”  22 On mu 
povedal: “Zlý sluha! Podľa tvojich vlastných slov ťa súdim. Vedel 
si, že som prísny človek, že beriem, čo som si neuložil, a žnem, čo 
som nezasial?  23 Prečo si teda nedal moje peniaze peňazomencom 
a ja by som si ich bol po návrate vybral aj s úrokmi?”  24 A tým, čo 
tam stáli, povedal: “Vezmite mu mínu a dajte ju tomu, čo má desať 
mín.”  25 Oni mu vraveli: “Pane, veď má desať mín!”  26 Hovorím 
vám: “Každému, kto má, ešte sa pridá, ale kto nemá, tomu sa 
vezme aj to, čo má. … A neužitočného sluhu vyhoďte von do tmy; 
tam bude plač a škrípanie zubami“ (Lk 19,12-26; Mt 25,30  SSV).  

                                                           
1 Mína je suma v hodnote 100 denárov, pričom 1 denár je denná mzda robotníka. 
Dnes by sme povedali, že je to zhruba polročná mzda.  

Musíme sa naučiť byť Bohom. Najprv v malom. To je zmysel 
podobenstva O mínach. 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: „Správ-
ne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím ťa 
nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána“ (Mt 25,21 SSV). Tým 
malým je naše okoli – oikos: rodina, farnosť a obzvlášť malé 
spoločenstvo v nej, priatelia a známi, susedia, spolupracovníci a 
spolužiaci… Ten malý svet, kúsok sveta a obzvlášť Cirkev, ktorá 
je oným Božím majetkom, Božím vlastníctvom v tomto svete, 
Božím kráľovstvom na zemi. Musíme sa naučiť v nej žiť a konať 
ako Boh, skutočný Boh, ktorý sám o sebe povedal, že na zem 
„neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a položiť svoj život ako 
výkupné za mnohých“ (Mt 20,28 SSV). Starať sa o túto svoju malú 
mínu, chrániť ju, rozmnožovať a zveľaďovať, aby rástla do veľko-
sti aj do krásy, aby sme sa naučili a potom na ovocí, ktoré priná-
šame, aj dokázali, že sme sa naučili byť ako Boh, byť synmi a 
dcérami Boha, spolustvoriteľmi Stvoriteľa, spolupracovníkmi na 
spáse sveta, podľa slov Krista: „Ja som si vyvolil vás a ustanovil 
som vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo… 
Môj Otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia a stanete sa 
mojimi učeníkmi“ (Jn 15,16.8 SSV). Toto ovocie – rozmnožená a 
zveľadená a do krásy vybudovaná Cirkev, oná Božia mína na 
tomto svete, Boží majetok uprostred sveta, ktorý nám s dôverou 
zveril (Mt 25,14) – je potom našim triumfom i dôkazom toho, že 
sme opravdivo dorástli do Božieho synovstva, ktoré nám náš Otec 
v Nebi daroval! 

*** 

Toto je naša nádej: že ak chceme a vynaložíme na to svoje sily, 
uspejeme! „Jediné, čo musíš, je chcieť získať spásu – a potom je 
už nemožné, že by si ju nezískal,“ píše sv. Anzelm. A dávno 
pred ním písal to isté sv. Ján Zlatoústy: „K tomu, aby sa človek 
spasil, stačí, aby chcel…“ Alebo o stáročia neskôr sv. Matka 
Tereza: „Je v našej moci, aby sme už teraz boli s ním v nebi, aby 
sme boli s ním práve v tomto okamihu šťastní.“ Prečo je to tak? 
To vysvetľuje sv. Bazil Veľký takto: „Musíme povedať, že sme 
napred dostali od Boha silu a schopnosť zachovávať všetky 
prikázania, ktoré nám dal, aby sme sa nemrzeli, akoby sa od nás 
vyžadovalo niečo nezvyčajné, ani sa nevynášali, akoby sme 
odovzdávali viac, než sme dostali.“ Inými slovami: Boh už veci 
zaistil tak a dal nám všetko to, aby sme mali víťazstvo vopred 
isté a zaručené. Jediné, čo ostáva, je naše chcenie. Ak chceme, 
uspejem. To je isté tak, akože zajtra ráno vyjde Slnko na 
východe a nie na západe – ba ešte istejšie!  

Ak by sme o tomto pochybovali, potom by sme si právom 
mohli zúfať a skleslo vzdať svoje úsilie a poddať sa prvému 
pokušeniu, ktoré na nás príde, pretože ako by sme sa my, malí 
smrteľníci, mohli vyrovnať Bohu a pripodobniť sa Mu, byť 
svätí, ako je On Svätý? Ale Boh nám dal silu svojej milosti, 
svojho Ducha – a v Ňom môžeme, máme tú moc dokázať to! A 
tak aj naša nádej je istá, spoľahlivá, pevná, nie nejaké „dúfa-
nie“, ale pevná istota toho, čo síce ešte nevidíme, ale raz uvi-
díme, čo ešte úplne nevlastníme, ale raz budeme vlastniť 
naveky, v čom ešte bojujeme, ale naše víťazstvo je už u Boha 
isté!  

 



ÚLOHA NA TENTO TÝŽDEŇ: 

 Pokračuj v hovorení pred zrkadlom z minulého týždňa. 

 K textu vedľa zrkadla z minulého týždňa si pridaj tento text: 

Jediným dôvodom môjho pobytu na tejto zemi  
je dorásť do mojej novej hodnosti, funkcie i postavenia  

syna (dcéry) Boha a princa (princeznej)  
Božieho Kráľovstva, aby som bol schopný  

byť tým, čím ma môj Otec v krste už urobil.  
Učím sa byť synom Boha „v malom“ tým,  

že sa starám o časť Otcovho majetku tu, na zemi  
– o časť Cirkvi, v ktorej žijem a ktorá mi bola zverená,  

aby som ju chránil, budoval, zveľaďoval  
a rozvíjal do krásy i veľkosti a tak osvedčil,  

že som hodný byť synom môjho Boha aj „vo veľkom“,  
v Sláve a Vznešenosti Jeho Kráľovstva. 

Žiaden iný dôvod ani cieľ už na tejto zemi nemám.  
Všetko, čo žijem a čo robím, robím pre tento jediný cieľ.  

Môj Otec mi dal všetku silu a moc,  
aby som v tejto kráľovskej úlohe uspel a zvíťazil! 

Každý deň si ho najmenej raz nahlas prečítaj. 

 V rámci modlitby (najlepšie ranného rozjímania) uvažuj nad 
nasledovnými textami z Písma: 

1. deň: „Kedysi ste boli tmou, ale teraz ste svetlom v Pánovi. Žite 
ako deti svetla!  9 Ovocie svetla je v každej dobrote, spravodlivosti 
a pravde.  10 Skúmajte, čo sa páči Pánovi,  11 a nemajte účasť na 
jalových skutkoch tmy, radšej ich odhaľujte,  12 lebo to, čo oni 
potajomky robia, je hanba aj hovoriť.  13 Ale všetko, čo sa odhalí, 
svetlo vynesie najavo,  14 a všetko, čo je zjavné, je svetlo. Preto 
hovorí: "Prebuď sa, ty, čo spíš, vstaň z mŕtvych a bude ti svietiť 
Kristus!"  15 Dávajte si teda veľký pozor, ako máte žiť: nie ako 
nemúdri, ale ako múdri.  16 Využívajte čas, lebo dni sú zlé.  17 Preto 
nebuďte nerozumní, ale pochopte, čo je Pánova vôľa.“ (Ef 5,8-17 
SSV) 

2. deň: „Ako ste teda prijali Krista Ježiša, Pána, v ňom žite:  7 v 
ňom zakorenení a na ňom postavení, upevnení vo viere, ako ste sa 
naučili, a vynikajte vo vzdávaní vďaky!  8 Dajte si pozor, aby vás 
niekto nezviedol filozofiou a prázdnym mámením, založeným na 
ľudských obyčajoch a na živloch sveta, a nie na Kristovi!  9 Veď v 
ňom telesne prebýva celá plnosť božstva.  10 V ňom ste aj vy 
naplnení. On je hlavou každého kniežatstva a mocnosti.  11 V ňom 
ste boli obrezaní obriezkou urobenou nie rukou, ale obriezkou 
Kristovmu, vyzlečením hriešneho tela.  12 S ním ste boli pochovaní v 
krste a v ňom ste boli s ním aj vzkriesení vierou v moc Boha, ktorý 
ho vzkriesil z mŕtvych.“ (Kol 2,6-12 SSV) 

3. deň: „Však viete, aký je čas, že už nadišla hodina, aby ste sa 
prebudili zo sna. Veď teraz je nám spása bližšie, ako vtedy, keď sme 
uverili.  12 Noc pokročila, deň sa priblížil. Zhoďme teda skutky tmy 
a oblečme sa do výzbroje svetla.  13 Žime počestne ako vo dne; nie v 
hýrení a opilstve, nie v smilstve a necudnosti, nie v svároch a 
žiarlivosti,  14 ale oblečte si Pána Ježiša Krista; a o telo sa 
nestarajte podľa jeho žiadostí.“ (Rim 13,11-14 SSV) 

4. deň: „Napokon upevňujte sa v Pánovi a v sile jeho moci.  11 
Oblečte si Božiu výzbroj, aby ste mohli čeliť úkladom diabla.  12 
Lebo nás nečaká zápas s krvou a telom, ale s kniežatstvami a 
mocnosťami, s vládcami tohoto temného sveta, so zloduchmi v 
nebeských sférach.  13 Preto si vezmite Božiu výzbroj, aby ste mohli 
v deň zla odolať, všetko prekonať a obstáť!  14 Stojte teda: bedrá si 
prepášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti  15 a obujte si 
pohotovosť pre evanjelium pokoja!  16 Pri všetkom si vezmite štít 
viery, ktorým môžete uhasiť všetky ohnivé šípy zloducha!  17 A 
zoberte si aj prilbu spásy a meč Ducha, ktorým je Božie slovo!  18 
Vo všetkých modlitbách a prosbách sa modlite v každom čase v 
Duchu! A v ňom vytrvalo bdejte a proste za všetkých svätých!“ (Ef 
6,10-18 SSV) 

5. deň: „Veď sme zomreli hriechu! Ako by sme v ňom ešte mohli 
žiť?  3 Alebo neviete, že všetci, čo sme boli pokrstení v Kristovi 
Ježišovi, v jeho smrť sme boli pokrstení?  4 Krstom sme teda s ním 
boli pochovaní v smrť, aby sme tak, ako bol Kristus vzkriesený z 
mŕtvych Otcovou slávou, aj my žili novým životom.  5 Lebo ak sme 
s ním zrástli a stali sa mu podobnými v smrti, tak mu budeme 
podobní aj v zmŕtvychvstaní.  6 Veď vieme, že náš starý človek bol 
s ním ukrižovaný, aby bolo hriešne telo zničené, aby sme už 
neotročili hriechu.  7 Lebo kto zomrel, je ospravedlnený od 
hriechu.  8 Ale ak sme zomreli s Kristom, veríme, že s ním budeme 
aj žiť.  9 Veď vieme, že Kristus vzkriesený z mŕtvych už neumiera, 
smrť nad ním už nepanuje.  10 Lebo keď zomrel, zomrel raz navždy 
hriechu, ale keď žije, žije Bohu.  11 Tak zmýšľajte o sebe aj vy: že 
ste mŕtvi hriechu a žijete Bohu v Kristovi Ježišovi.  12 Nech teda 
nevládne hriech vo vašom smrteľnom tele, žeby ste sa poddávali 
jeho žiadostiam,  13 ani nevydávajte svoje údy hriechu za nástroj 
neprávosti, ale oddajte sa Bohu ako živí, čo vstali z mŕtvych, a 
svoje údy dajte Bohu za nástroj spravodlivosti.  14 A hriech už 
nebude panovať nad vami.“ (Rim 6,2-14 SSV) 

6. deň: „Veď toto porušiteľné si musí obliecť neporušiteľnosť a 
smrteľné si musí obliecť nesmrteľnosť.  54 A keď si toto porušiteľné 
oblečie neporušiteľnosť a toto smrteľné si oblečie nesmrteľnosť, 
vtedy sa splní, čo je napísané: "Smrť pohltilo víťazstvo.  55 Smrť, 
kde je tvoje víťazstvo? Smrť, kdeže je tvoj osteň?"  56 Ostňom smrti 
je hriech a silou hriechu je zákon.  57 Ale vďaka Bohu, ktorý nám 
dal víťazstvo skrze nášho Pána Ježiša Krista.  58 A tak, moji 
milovaní bratia, buďte pevní, neochvejní, čoraz horlivejší v 
Pánovom diele, veď viete, že vaša námaha nie je daromná v 
Pánovi.“ (1 Kor 15,53-58 SSV) 

7. deň: „Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré; 
tým, čo sú povolaní podľa jeho rozhodnutia.  29 Lebo ktorých 
predpoznal, tých aj predurčil, že sa stanú podobnými obrazu jeho 
Syna, aby on bol prvorodený medzi mnohými bratmi.  30 A tých, 
ktorých predurčil, aj povolal, a ktorých povolal, tých aj 
ospravedlnil, a tých, čo ospravedlnil, aj oslávil.  31 Čo teda na to 
povieme? Ak je Boh za nás, kto je proti nám?  32 Keď on vlastného 
Syna neušetril, ale vydal ho za nás všetkých, akože by nám s ním 
nedaroval všetko!?  33 Kto obžaluje Božích vyvolencov? Boh, ktorý 
ospravedlňuje?  34 A kto ich odsúdi? Kristus Ježiš, ktorý zomrel, 
ba viac - ktorý bol vzkriesený, je po pravici Boha a prihovára sa 
za nás?  35 Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Azda súženie, úzkosť 
alebo prenasledovanie, hlad alebo nahota, nebezpečenstvo alebo 
meč?  36 Ako je napísané: "Pre teba nás usmrcujú deň čo deň, 
pokladajú nás za ovce na zabitie."  37 Ale v tomto všetkom slávne 
víťazíme skrze toho, ktorý nás miluje.  38 A som si istý, že ani smrť, 
ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomnosť, ani 
budúcnosť, ani mocnosti,  39 ani výška, ani hĺbka, ani nijaké iné 
stvorenie nás nebude môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v 
Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.“ (Rim 8,28-39 SSV) 



3. týždeň: LÁSKA 

Sú ľudia, ktorí nemajú vieru a jej porozumenie. Nerozumejú Božím 
veciam, Božiemu Životu, majú z Boha strach a pred Jeho Životom 
sa ukrývajú ako kedysi Adam a Eva v Raji. Ak ale niečo nechápe-
me, nerozumieme tomu, ak nie sme presvedčení, že je to dobré a 
užitočné a želateľné – ako by sme to mohli milovať a túžiť po tom? 
A tak hneď „prichádza Zlý a uchytí, čo bolo zasiate do jeho srdca“ 
(Mt 13,19 SSV)… 

Sú ľudia, ktorí síce veria, ale nemajú nádej. Neveria, že by mohli 
poraziť hriech, že by mohli byť svätí, zdá sa im to nedosiahnuteľné. 
A kto by už len dokázal dychtiť a túžiť po niečom, čo mu pripadá 
nedosiahnuteľné? Možno tak akoby „z povinnosti“ sa formálne 
pokúsia niečo v tomto smere podniknúť – aby mali taký ten pocit, 
že „však sa snažia“ – ale „keď nastane pre slovo súženie alebo 
prenasledovanie, hneď odpadnú“ (porov. Mt 13,21). Veď kto by sa 
už len namáhal, drel, zápasil, obetoval, riskoval, trpel pre niečo, čo 
aj tak nikdy nezíska?  

A nakoniec sú tí, ktorí aj rozumejú, aj veria a prijímajú to, čo Boh 
ponúka ale zlo sa im páči viac – ako diabli, ktorí tiež „veria, a trasú 
sa!“ (Jak 2,19 SSV) – sú v područí sveta a svetské starosti ich 
nakoniec zlákajú svojim smerom, preč od Boha, ako svedčí Ježiš: 
„svetské starosti a klam bohatstva slovo udusia a ostane bez úžitku“ 
(Mt 13,22 SSV) – lebo si myslia, veria, že zlo je lepšie ako čnosť, 
hriech je lepší ako svätosť a Peklo a svet zábavnejšie, než nejaké 
Nebo…  

K VIERE a NÁDEJI, ktoré sú hlavne dielom nášho rozumu a 
poznania, sa teraz musí pridať aj naša vôľa, naše chcenie – a 
tým je LÁSKA, čiže TÚŽBA. Bez viery a nádeje nie sme schop-
ní milovať a túžiť – ale bez lásky a túžby viera i nádej vyjdú 
nazmar! 

*** 

V prvom rade si musíme uvedomiť, že láska nie je cit, ale roz-
hodnutie vôle, ktoré je motivované poznaním. Láska je teda 
rozhodnutie, založené na viere v hodnotu toho, čo milujeme a na 
nádeji, že je v našich silách to obsiahnuť. Túžba potom tiež nie je 
citom. Nadšenie je cit – ale nie túžba! Túžba, to je rozhodnutie sa. 
Rozhodnutie rozumu a vôle, že za niečím ideme, presne s onou 
neústupčivosťou, zarputilosťou a zarytosťou, o ktorej sme už 
hovorili – a to bez ohľadu na nálady a emócie, často dokonca im 
navzdory! 

Na lepšie pochopenie si to predstavme na príklade horolezcov, 
ktorí sa rozhodnú vystúpiť na vysoký a náročný vrchol. Ich rozhod-
nutie nie je pocitoch, o nálade, nejdú hore len vtedy, keď „sa im 
chce“ a nezastavajú sa, keď „sa im nechce“. Idú, lebo túžia, lebo 
chcú, lebo sa tak rozhodli. 

Ak sme predchádzajúce dva týždne riadne trénovali vieru aj nádej, 
potom by v nás malo byť už aj pevné rozhodnutie a túžby vôle ísť 
za tým, čo sme spoznali, že je veľkým, najväčším dobrom a tou 
najželateľnejšou vecou, aká jestvuje – Byť ako Boh! Naveky! – a že 
je vďaka Bohu v našich silách sa tohto ohromného Daru a Príleži-
tosti zmocniť, uspieť, zvíťaziť, získať to!  

Ak v nás túžba a vôľa upadá – a pokušenia na nás začnú úmerne 
tomu doliehať – prvý krok, ktorý musíme urobiť, je upevniť svoju 
vieru i svoju nádej. Kríza vôle a kríza túžby je totiž vo svojej 
podstate vždy krízou viery a nádeje. Môžeme to urobiť napríklad aj 
tak, že sa postavíme pred zrkadlo a naše vyhlásenia z minulých 
dvoch týždňov si nahlas niekoľkokrát pevne, s vierou a veľmi isto 
zopakujeme (Nahlas! Je to dôležité! A fakt nahlas a jasne, nielen 
zamrmlať!) – dovtedy, kým sa v nás znova nerozjasní. To je to, čo 
myslí Písmo, keď hovorí: „Diablovi sa vzoprite a ujde od vás“ (Jak 
4,7 SSV)! 

*** 

Okrem toho ale môžeme svoje odhodlanie vôle upevňovať aj 
zvláštnymi cvičeniami, tréningom vôle – a to nie až vtedy, keď 
príde pokušenie a kríza, ale vopred, aby sme na niečo podobné boli 

už pripravený, keď Diabol zaútočí! 

Jedným z účinných nástrojov je to, čo v kresťanstve nazývame 
meditácia a v profánnom svete sa tomu hovorí vizualizácia: „Máte 
v sebe obrovskú a úžasnú silu, ktorú sa ale väčšinu z nás ešte nikto 
nenaučil použiť. Najlepší športovci ju využívajú. Najbohatší z 
bohatých tiež. Všetci, ktorí sa v akejkoľvek oblasti dostali na 
vrchol, sa ju naučili využívať vo svoj prospech. Táto sila sa nazýva 
vizualizácia. Vizualizácia je naozaj veľmi jednoduchá. Pohodlne si 
sadnite, zatvorte oči a predstavujte si – tak detailne, ako len 
môžete – obraz tej situácie, keď sa už Váš sen splnil. Predstavujte 
si, že ste v tejto situácii reálne prítomný a Vy sám sa pozeráte na 
tento ideálny výsledok“ (mlady-uspesny.sk). Alebo slovami istého 
teenagera: „Objavil som niečo, čo mi fakt pomáha, keď som 
sklamaný, alebo deprimovaný. Idem niekam, kde môžem byť sám, 
zavriem oči a predstavujem si, čím chcem byť a kam sa chcem 
dostať, až budem dospelý. Usilujem sa predstaviť si svoj vysnený 
život so všetkým, čo k nemu patrí – a potom automaticky začnem 
myslieť na to, čo je potrebné na to, aby sa tieto sny naplnili, na to, 
čo je potrebné zmeniť. začal som s tým v deviatej triede a dnes už 
pracujem na tom, aby niektoré z tých predstáv uskutočnili.“ Ako 
synovia a dcéry Boha máme aj my svoj vysnívaný cieľ, pre ktorý 
radi obetujeme a podstúpime čokoľvek. Prečo teda o ňom často a 
sradostným vzrušením nesnívať, už vopred si ho nevychutnávať – 
a teda nevizualizovať svoje definitívne víťazstvo v Kristovi? Je to 
niečo staré ako samo kresťanstvo – a toto vizualizovanie k nám 
zaznieva hoci aj zo slov apoštola Pavla, keď píše: „Dobrý boj som 
bojoval, beh som dokončil, vieru som zachoval.  8 Už mám 
pripravený veniec spravodlivosti, ktorý mi v onen deň dá Pán, 
spravodlivý sudca; a nielen mne, ale aj všetkým, čo milujú jeho 
príchod“  (2 Tim 4,7-8 SSV) – cítite aj Vy, ako Pavol priam vidí 
pred svojim vnútorným zrakom ten slávny okamih svojho triumfu 
a ako ho to posilňuje a povzbudzuje aj v ľudsky najťažších chví-
ľach? Vizualizácia v nás vyvoláva pocity zanietenia a nadšenia – a 
aj keď vôľa a túžby nie sú citmi, predsa ich city vedia posilniť a 
podporiť. A to je dobré! 

*** 

Druhý nástroj je ten, ktorý používame už dva týždne: vyhlasova-
nie, prehlasovanie, modernou rečou afirmácia, utvrdzovanie sa. V 
minulosti existovali celé knihy, ktoré sa volali antirhetikony a v 
nich boli zoznamy biblických veršov, ktorými mal človek odporo-
vať Diablovým pokušeniam. Božia slovo má moc samo v sebe – a 
jeho opakovanie s vierou nás upevňuje a dáva nám silu vzdorovať 
pokušeniu. Je dobré si na najčastejšie pokušenia Diabla vyhľadať 
v Písme takéto odpovede, protirečenia, ktorými sa pokušeniu 
vzoprieme a znova vyhlasujeme nad sebou a nad svojim životom 
Božiu pravdu a Božiu moc. Prípadne si môžeme vytvoriť aj 
vlastné vety – aj keď u tých z Písma je ich sila väčšia. Je dobré pri 
nich potom zachovať zopár jednoduchých pravidiel: 

Formulujte ich v prítomnom čase: NIE „Chcem byť ku každému mi-
lý…“; ALE „Som milý na každého človeka!“ 

Formulujte ich pozitívne – aby vyjadrovali postoj, po ktorom túžite:  
NIE „Nechcem byť zbabelý“ – pretože to bude vtláčať do Vašej mysle 
slovo „zbabelosť“ a pripomínať Vám, že takí (vari) ste; ALE „Som 
odvážny!“, resp. „Nemám strach!“ 

Ak sa dá, zosilnite ich slovom JA: „JA nikdy pred ničím neutekám!“ 

Urobte ich krátke a výstižné – žiadne vety typu: „Za istých okolností a 
vo vhodnej situácii som ochotný zachovať sa primeraným spôsobom k 
určitým ľuďom z môjho širšieho okolia…“!  

Ak ich je viac, sformulujte ich tak, aby na seba nadväzovali a navzájom 
sa podporovali!  

A potom ich už len nahlas, sebavedome a presvedčivo opakujte a nahlas 
si ich vtĺkajte sami sebe do hlavy – až dovtedy, kým im neuveríte, kým 
im neuverí Vaše podvedomie a kým nezbadáte, že sa takým aj skutočne 
stávate! 

*** 

Vizualizácia je predchuťou budúcich víťazstiev. Ale ak kráčame s 
Kristom a v Kristovi, potom – časom stále viac – prichádzajú aj 



skutočné víťazstvá, skutočné skúsenosti Boha, jeho Moci, Jeho 
Života. V profánnom svete tomu hovoríme úspech a úspech je 
jednou z najväčších motivácií, aké existujú. Človek je hneď silnejší 
a odhodlanejší, ak zistí, že sa mu darí. 

V kresťanstve je presne toto oddávna obsiahnuté v postoji vďaky a 
oslavy Boha. Svoje úspechy a víťazstvá neberieme ako nejakú 
maličkosť, ako nejakú samozrejmosť, už vôbec ich nenecháme len 
tak prejsť bez povšimnutia s akými nejasným „No, dnes sami aj 
trochu darilo…“ Namiesto toho ich oslávime, vychutnáme si ich – 
plní vďaky Bohu, ktorý nám dal víťazstvo, plní oslavy Boha, v 
ktorom sme mohli bár aj v maličkosti, ale predsa zvíťaziť! Diabol 
sa nás snaží upriamovať na naše prehry a pády a presvedčiť nás, že 
sme bezmocní a uvrhnúť nás do depresie, skleslosti a zúfalstva. A 
ak mu uveríme, stane sa to pravdou – lebo takto slabí, bez viery a 
nádeje, sme vydaní napospas jeho pokušeniam. Ak miesto toho ale 
pohliadneme na víťazstvá, na Božie milosrdenstvo, na Božiu moc, 
ak namiesto skleslosti oslavujeme Boha a namiesto zúfalstva v 
radosti Bohu ďakujeme – potom nás napĺňa Božia sila, ako o nej 
píše Písmo: „Radosť v Pánovi je vaša sila“ (Neh 8,10 SSV)! Nie 
nadarmo Pavol píše: „Bez prestania sa modlite,  18 pri všetkom 
vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi pre vás! 
… Ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa!“ (1 Sol 
5,17-18; Flp 4,4 SSV). Vďačnosť – vyjadrená aj navonok, nahlas, 
jasom, spevom, vďakou, oslavou Boha – a z nej prúdiaca radosť je 
mocným bojovníkom proti Diablovi, ktorý útočí smútkom a smr-
ťou! 

Ale je v tom ešte viac: je to objavenie dobra a radosti, ktoré nám 
predtým unikali a navyknutie si na ne. Znova príklad na lepšie 
pochopenie: 

Človek vážiaci 150kg považuje beh za utrpenie a šľahačkovú tortu 
za pôžitok. Ak sa aj vyberie zabehať si, bude to pre neho utrpenie – 
rovnako ako zrieknutie sa torty. Ale… ak si uvedomí svoje víťazstvo 
– „Ja som vstal a normálne som zabehol pol okruhu na štadióne!!! 
A premohol som šľahačkovú tortu!“ – tak s trochou snahy a vôle 
(sprvu to treba) si najprv uvedomí a potom aj prežije svoj úspech a 
začne sa z neho tešiť, mať radosť z toho, že uspel a zvíťazil. je to 
nový druh radosti, ktorý dovtedy nepoznal, preto naň musí takto 
vedome samého seba upozorniť. Ak na druhý deň urobí to isté… a 
potom to isté… zrazu po čase zistí, že táto nová radosť a k nej 
dobrý pocit z toho, že jeho telo je zdravé, pružné, dokáže behať, 
skákať, užívať si života… je omnoho väčšia! A o pol roka, o rok ho 
ani nenapadne lehniť na gauči pred telkou a pchať do seba šľahač-
kové torty. Nie preto, že by to bolo zlé, nie je! Ale to, čo objavil, je 
lepšie, omnoho lepšie. A kvôli „lepšiemu“ sa rád zriekne aj toho 
„dobrého“. 

Sv. Augustín hovorí: „Hriech nie je túžba po zlých veciach, ale 
zrieknutie sa lepších.“ Podobne opakuje Katechizmus: „Smrteľný 
hriech … dáva prednosť nejakému nižšiemu dobru pred Bohom“ 
(KKC 1855). Sex nie je zlý – zlé je, ak sa uprednostní pred omnoho 
väčším dobrom (a radosťou) hlbokého sviatostného manželstva a ak 
sa rozkoš, ktorú prináša (a ktorá tiež je dobrá) namiesto využívania 
na budovanie nádhernej manželskej jednoty zneužíva na obyčajné 
sebauspokojenie a pobavenie. Jedlo tiež nie je zlé, je dobré, zlým sa 
stáva vtedy, ak nie je našim sluhom a neprispieva k tomu, aby sme 
boli zdraví a dokonalí, ale začne všetko toto ničiť a spútava nás 
kvôli potešeniu z maškrtnosti.  

Existujú tri veci, ktoré človeka robia naozaj a hlboko šťastným: 
DOKONALOSŤ, kedy sme najlepší, akí len dokážeme byť a stále v 
tejto sebaaktualizácii rastieme – a v kresťanstve tomu hovoríme 
svätosť. ZMYSEL, kedy máme niečo veľké, čomu žijeme, čomu 
slúžime, čo dáva zmysel celému nášmu životu a čo nás pozdvihuje 
vysoko nad nás samotných a dáva nám veľkú vznešenosť a hodnotu 
– a v kresťanstve tomu hovoríme láska k Bohu a v Bohu k ostatným 
ľuďom, prejavujúca sa v službe Božiemu Kráľovstvu, ktoré je tým 
najväčším a súčasnej jediným nesmrteľným v tomto meniacom sa 
svete. A nakoniec ZDIEĽANIE, vzťahy, v ktorých sa spoločne 
delíme o všetku túto krásu a navzájom si v jej napĺňaní pomáhame 

– a v kresťanstve je týmto Cirkev a jej spoločenstvo.  

Ak sa vzopriem Diablovi a odolám jeho pokušeniu, zažijem niečo 
z týchto troch vecí: Víťazstvo na ceste k dokonalosti a svätosti; 
úspech v diele Kráľovstva, ktorým som potešil a oslávil môjho 
Otca v Nebi; radosť z podelenia sa z tohto víťazstva s ostatnými… 
Tým, že si toto všetko uvedomím, vychutnám, zavŕšim vo vďake a 
v oslave Boha, si pomaly navykám na tieto dovtedy pre mňa 
cudzie dobrá a radosti. Postupne zisťujem, že sú krásne, nádherné, 
že sa mi to fakt páči, že by som za nič nemenil… A v tom je 
radikálnosť svätcov: Oni sa nezriekali svetských vecí preto, že by 
boli zlé (mnohí odišli do kláštorov, do pustovní, žili v krajnej 
chudobe a jednoduchosti), ale preto, že objavili veci omnoho 
krajšie a nechceli sa nechať nie nevyhnutnými „menšími dobrami“ 
zbytočne vyrušovať o odvádzať o omnoho „väčších dobier“. 

Zapamätajme si: „Na hriechu nie je nič zaujímavé, ani na zle ako 
takom. Zlo nie je kladný pojem - vo svojej podstate je len vyjadre-
ním nedostatočnej dokonalosti, ktorá sa má dosiahnuť. Hriech ako 
taký je vlastne nudný, lebo je len nedostatok čohosi, čo by malo 
priťahovať našu vôľu aj náš rozum. To, čo ľudí priťahuje k hrieš-
nym činom nie je samotné zlo, ale dobro v nich obsiahnuté, no 
vidia ho z nesprávneho a skresleného uhla pohľadu. Dobro je z 
tohto pohľadu len akousi návnadou v pasci – keď po ňom siahnete, 
pasca sa uzavrie a vy zostanete znechutení, znudení – a nenávistní. 
Hriešnici sú ľudia, ktorí všetko nenávidia, lebo ich svet je plný 
zrady, klamlivých ilúzií a podvodov. Najväčší hriešnici sú najnud-
nejší ľudia na svete, lebo sami sú veľmi znudení a ich život sa im 
zdá nesmierne monotónny“ (Thomas Merton)! Diabol nás vždy 
bude lákať na dobro, ktoré hriech v sebe obsahuje – asi ako keď 
nastavíš zlú pascu, do ktorej sa myš chytí preto, lebo je na nej ako 
návnada dobrá slaninka… Tým, že si uvedomujeme, väčšie 
dobro. hľadáme ho, vychutnávame si ho, keď ho nájdeme, 
tešíme sa z neho, stávame sa schopnými odolávania pokuše-
niam. Boj s hriechom a pokušením už pre nás nie je zapiera-
ním sa a odopieraním si niečoho, ale hľadaním väčšieho dobra, 
väčšej radosti, toho najväčšieho. Sme ako nároční zákazníci, 
ktorí obídu lacný bufet (hoci jedlo v ňom nie je zlé, je dobré) a 
vyhľadajú miesto neho o kilometer ďalej luxusnú reštauráciu (lebo 
prostredie aj jedlo v nej je lepšie a obi túžia po tom najlepšom, čo 
len môžu mať). Kresťanstvo je vskutku pre ambicióznych a 
náročných ľudí, ktorí sa neuspokoja s „odpadkami“ tohto 
sveta (Flp 3,8), ale idú za omnoho väčšou a prenikavejšou 
rozkošou Božieho života svätosti, dokonalosti a jednoty v 
láske. VIERA a NÁDEJ nás k tomu uschopňujú a dávajú nám 
k tomu odvahu – a čím  viac tak žijeme, tým viac to aj 
MILUJEME.  

 

ÚLOHA NA TENTO TÝŽDEŇ: 

 Obidva afirmatívne testy z minulých týždňov si tento týždeň 
zjednoduš tak, aby vyniklo rozhodnutie vôle konať podľa toho, 
čomu sme uverili: 

Môj Nebeský Otče! 

Hoci som bol tak malý, slabý a úbohý,  
Ty si si ma vybral za svojho syna (dcéru) a dediča! 

Ustanovil si ma, aby som sa stal aj ja v Tebe Bohom! 

Ďakujem Ti za to! Prijímam to!  
Chcem to a dychtím po tomto Tvojom dare! 

Všetko ostatné je už pre mňa vedľajšie. 

Urobím čokoľvek, aby som sa ho zmocnil!  
Rád obetujem čokoľvek, podstúpim čokoľvek,  

vydržím čokoľvek, len aby som ho získal! 

Nič ma od toho nedokáže nijako odradiť! 

Čo najviac si túto afirmáciu počas dňa pripomínaj – ak sa dá, tak 
nahlas (už nemusíš pred zrkadlom), jasným a rozhodným hlasom, 
do ktorého vložíš čo najviac samého seba, svoje srdce. Nejde 



pritom o to, aby si to prednášal nejako citovo a nadšene, skôr pevne 
a odhodlane. 

 Začni konať. Myšlienky sú myšlienky, ale skutočnými sa 
stávajú až vtedy, keď sa stanú vonkajším hmatateľným konaním. Je 
to ako s investovaním: Môžeš mať obrovské vedomosti o tom ako 
správne investovať a ako zhodnotiť peniaze a zarobiť na burze, ale 
až keď vezmeš skutočné peniaze a skutočne ich investuješ, bude 
(možno) aj skutočný zisk. To isté platí aj v živote s Bohom: 
„Odložte všetku nečistotu a akúkoľvek zlobu a v tichosti prijmite 
zasiate slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše.  22 A slovo aj 
uskutočňujte, nebuďte len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.  23 
Lebo kto iba počúva slovo a neuskutočňuje ho, podobá sa mužovi, 
čo si v zrkadle prezerá svoju prirodzenú tvár.  24 Pozrie sa na seba, 
odíde a hneď zabudne, aký je.  25 Ale kto sa zahľadí do dokonalého 
zákona slobody a vytrvá, kto nie je zábudlivý poslucháč, ale 
uskutočňovateľ diela, ten bude blahoslavený pre svoje skutky“ (Jak 
1,21-25 SSV).  

Pouvažuj preto v tejto chvíli nie o tom, čo by si nemal robiť, ale čo 
by si ako syn (dcéra) Boha a dedič Kráľovstva na ceste k dokona-
losti a svätosti a k zmocneniu sa Božieho Večného života mal robiť. 
Vyber z toho niekoľko vecí, ktoré sa Ti javia najnaliehavejšie a 
najdôležitejšie a začni ich robiť. Urob z nich dennú a pravidelnú 
rutinu seba ako Božieho syna (dcéry), pevne ich zakomponuj do 
svojho denného rozvrhu dňa, tak, aby na ne bol stabilný čas a 
priestor rovnako, ako ho máš na pravidelné chodenie do školy (do 
roboty), na pravidelné učenie sa, na rôzne krúžky (ak ich máš), na 
pravidelné cvičenie, či chodenie do fitka, na každodenné raňajky, 
obed, večeru a podobne. Konaním sa Tvoja nová identita (= viera) 
aj tvoj nový cieľ (= nádej) stávajú skutočnými a zavŕšenými. Preto 
Jakub apoštol tak naliehavo varuje: „Bratia moji, čo osoží, keď 
niekto hovorí, že má vieru, ale nemá skutky? Môže ho taká viera 
spasiť?  15 Ak je brat alebo sestra bez šiat a chýba im každodenná 
obživa  16 a niekto z vás by im povedal: "Choďte v pokoji! Zohrejte 
sa a najedzte sa!", ale nedali by ste im, čo potrebujú pre telo, čo to 
osoží?!  17 Tak aj viera: ak nemá skutky, je sama v sebe mŕtva.  18 
Ale niekto povie: "Ty máš vieru a ja mám skutky." Ukáž mi svoju 
vieru bez skutkov a ja ti zo svojich skutkov ukážem vieru.  19 Veríš, 
že Boh je jeden? Dobre robíš. Ale aj diabli veria, a trasú sa!  20 
Chceš vedieť, márnivý človeče, že viera bez skutkov je neúčinná?  21 
Nebol náš otec Abrahám ospravedlnený zo skutkov, keď obetoval 
na oltári svojho syna Izáka?  22 Vidíš, že viera spolupôsobila s jeho 
skutkami a že skutkami dosiahla viera dokonalosť.  23 Tak sa splnilo 
Písmo, ktoré hovorí: "Abrahám uveril Bohu a to sa mu počítalo za 
spravodlivosť." A bol nazvaný Božím priateľom.  24 Vidíte, že človek 
je ospravedlnený zo skutkov, a nie iba z viery.  25 A nebola podobne 
ospravedlnená zo skutkov aj neviestka Rachab, keď prijala poslov a 
poslala ich inou cestou?  26 Lebo ako telo bez ducha je mŕtve, tak je 
mŕtva aj viera bez skutkov“ (Jak 2,14-26 SSV). 

 Využi svoje okolie! Čo myslíš, prečo v armáde tak strašne 
trvajú na tom, že vojaci (a obzvlášť nováčikovia) budú mať bez-
chybne upravené postele a skrinky s oblečením a vecami? U tých 
skriniek by sa ešte nejaký zmysel našiel – ale posteľ? Čo už len 
armáde a obranyschopnosti dá alebo uberie to, či má vojak svoju 
posteľ bezchybne upravenú, zbežne ustlanú, alebo úplne rozhádza-
nú? Nič. Dáva to ale veľmi veľa jeho vedomiu identity. Presnosť, 
poriadok, vonkajšia disciplína aj v takýchto vyložene nepodstat-
ných maličkostiach mu znova a znova pripomína – spolu s obleče-
ním, strohým prostredím kasárne, nástupmi, drilom, hláseniami, 
salutovaním a inými vojenskými rituálmi, na nádvoriach vystave-
nými historickými delami a tankami a vlajúcimi vlajkami – že už 
nie je civil, ale vojak. A tak, aj vďaka tomuto všetkému vonkajšie-
mu, si stále lepšie aj vo vnútri osvojuje svoju novú identitu – Som 
vojak námornej pechoty! – a z toho plynúce postoje, uvažovanie, 
konanie… Podobne to funguje aj v kláštoroch: Človeku, ktorý 
začína nový život, pomáha osvojiť si jeho novú identitu celý rad 
vonkajších vecí: Nové rehoľné meno (staré už viac nepoužíva). 
Rehoľný odev (civil už viac nepoužíva a ak, tak len veľmi výni-
močne). Nový domov v kláštore a jeho triezve a na život s Bohom 

zamerané vybavenie. Noví ľudia, nová rehoľná rodina. Vonkajší 
poriadok a rytmus dňa, obsahujúci spoločenstvo, modlitbu, litur-
giu, prácu, učenie sa,… – a všetko v pevnom systéme. Pouvažuj aj 
Ty, ako by si mohol zmenou vonkajších podmienok – zariadenie 
Tvojej izby, spôsob obliekania sa, wallpaper v počítači a v telefó-
ne, svoj denný režim a poriadok, vonkajšie pravidelne sa opakujú-
ce rituály a pod. – napomôcť vkĺznuť do tejto svojej novej identity 
a nádeje, osvojiť si život a myslenie zamerané na tento Tvoj 
podstatný a životný cieľ: dorásť do Božieho synovstva, ktoré Ti 
Boh už daroval v krste, osvojiť si ho a naplniť a tak sa stať schop-
ným Neba! 

 Každý deň (najlepšie ráno počas hlavnej modlitby dňa) uva-
žuj nad dole uvedenými úryvkami z Písma. Hovoria o tom, čo nás 
čaká, ak to nevzdáme a v Božej Sile uspejeme. Hovoria o veciach, 
ktoré sú len veľmi ťažko opísateľné slovom a jazykom. Ich autori 
preto využívajú obrazný jazyk symbolov, ktorých cieľom je 
navodiť v nás určitú náladu, pocit… Preto sa vždy najprv spýtaj, 
aký pocit, akú náladu, akú vlastnosť nášho Nebeského Domova 
chceli v poslucháčovi vzbudiť a vyvolať. Porovnaj so svojou 
vlastnou skúsenosťou, ktorú so stretnutia s bohom a z ponárania sa 
do Božieho sveta už vari máš. A potom vizualizuj to, čo Ti daný 
text odhalil o konečnej cene Tvojho víťazstva, prežívaj v sebe 
pocity „aké to bude, keď to raz naplno obsiahnem a získam“ 
(podobne, ako sa športovec motivuje tým, že zavrie oči a sníva, 
aké to bude, keď zvíťazí na olympiáde a tribúny budú jasať, 
fotoaparáty cvakať, kytice lietať a on bude v strede toho všetkého) 
aby si sa tak motivoval k úsiliu a odhodlaniu získať ho: 

1. deň: „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.  9 A v ten deň 
povedia: "Hľa, toto je náš Boh, v neho sme dúfali, že nás spasí! 
On je Pán, v neho sme dúfali, jasajme a radujme sa z jeho spásy!  
10 Lebo Pánova ruka spočinie na tomto vrchu."“  (Iz 25,6-10 SSV) 

2. deň: „Oj, všetci smädní, poďte k vodám, a ktorí nemáte peňazí, 
poďte, kupujte a jedzte, poďte, kupujte bez peňazí, bezplatne víno 
a mlieko!  2 Čo vážite striebro za to, čo nie je chlieb, a svoju 
robotu za to, čo nesýti? Počúvajte ma [, svojho Boha] a budete 
jesť dobroty, v hojnosti sa bude kochať vaša duša.  3 Nakloňte si 
ucho a poďte ku mne, poslúchajte, aby vaša duša žila; a uzavriem 
s vami večnú zmluvuI“ (Iz 55,1-3 SSV) 

3. deň: „Syn človeka pošle svojich anjelov a vyzbierajú z jeho 
kráľovstva všetky pohoršenia a tých, čo pášu neprávosť,  42 a 
hodia ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami.  43 
Vtedy sa spravodliví zaskvejú ako slnko v kráľovstve svojho Otca. 
Kto má uši, nech počúva!  44 Nebeské kráľovstvo sa podobá 
pokladu ukrytému v poli. Keď ho človek nájde, skryje ho a od 
radosti z neho ide, predá všetko, čo má, a pole kúpi.  45 Nebeské 
kráľovstvo sa podobá aj kupcovi, ktorý hľadá vzácne perly.  46 
Keď nájde veľmi cennú perlu, ide, predá všetko, čo má, a kúpi ju.“ 
(Mt 13,41-46 SSV) 

4. deň: „3 Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, 
ktorý nás vo svojom veľkom milosrdenstve vzkriesením Ježiša 
Krista z mŕtvych znovuzrodil pre živú nádej,  4 pre neporušiteľné, 
nepoškvrnené a nevädnúce dedičstvo. Ono sa uchováva pre vás v 
nebi.  5 Vás Božia moc vierou chráni pre spásu, ktorá je 
pripravená zjaviť sa v poslednom čase.  6 Preto sa radujete, hoci 
sa teraz, ak treba, trochu aj rmútite pre rozličné skúšky,  7 aby 
vám vaša vyskúšaná viera, omnoho vzácnejšia ako pominuteľné 
zlato, ktoré sa tiež skúša ohňom, bola na chválu, slávu a česť 
vtedy, keď sa zjaví Ježiš Kristus.  8 Vy ho milujete, hoci ste ho 
nevideli. Ani teraz ho nevidíte, ale veríte a jasáte nevýslovnou 
radosťou, plnou slávy,  9 že dosahujete cieľ svojej viery - spásu 
duší.  10 Túto spásu hľadali a skúmali proroci, ktorí prorokovali o 
milosti, pripravenej pre vás.  11 Skúmali, na ktorý čas a na aké 



okolnosti ukazuje Kristov Duch, ktorý bol v nich, keď vopred 
svedčil o Kristových utrpeniach a o sláve, ktorá po nich 
nasledovala.  12 A bolo im zjavené, že nie sebe, ale vám poslúžili 
tým, čo vám teraz zvestujú hlásatelia evanjelia v Duchu Svätom, 
zoslanom z neba, na čo túžia hľadieť aj anjeli.  13 Preto si prepášte 
bedrá mysle, buďte triezvi a celú svoju nádej uprite na milosť, ktorú 
dostanete, keď sa zjaví Ježiš Kristus.“ (1 Pt 1,3-13 SSV) 

5. deň: „Videl som nové nebo a novú zem, lebo prvé nebo a prvá 
zem sa pominuli a ani mora už niet.  2 A videl som, ako z neba od 
Boha zostupuje sväté mesto, nový Jeruzalem, vystrojené ako 
nevesta, ozdobená pre svojho ženícha.  3 A počul som mohutný hlas 
od trÓnu hovoriť: "Hľa, Boží stánok je medzi ľuďmi! A bude medzi 
nimi prebývať; oni budú jeho ľudom a sám Boh - ich Boh - bude s 
nimi.  4 Zotrie im z očí každú slzu a už nebude smrti ani žiaľu; ani 
náreku, ani bolesti viac nebude, lebo prvé sa pominulo."  5 A ten, čo 
sedel na trÓne, povedal: "Hľa, všetko robím nové." A hovoril: "Píš: 
Tieto slová sú verné a pravdivé."  6 A povedal mi: "Stalo sa! Ja som 
Alfa a Omega, Počiatok i Koniec. Smädnému dám zadarmo z 
prameňa živej vody.  7 Kto zvíťazí, zdedí toto; a ja budem jeho 
Bohom a on bude mojím synom.  8 Ale zbabelci, neveriaci, 
poškvrnení, vrahovia, smilníci, traviči, modloslužobníci a všetci 
luhári budú mať podiel v jazere horiacom ohňom a sírou; to je tá 
druhá smrť."“  (Zjv 21,1-8 SSV) 

6. deň: „9 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. 
Jeho jas bol podobný najdrahšiemu kameňu, akoby krištáľovo 
čistému kameňu jaspisu.  12 Malo veľké a vysoké hradby. Malo 
dvanásť brán a na bránach dvanásť anjelov a napísané mená 
dvanástich kmeňov synov Izraela.  13 Tri brány boli od východu, tri 
brány od severu, tri brány od juhu a tri brány od západu.  14 
Hradby mesta mali dvanásť základných kameňov a na nich dvanásť 
mien dvanástich Baránkových apoštolov.  15 Ten, čo so mnou 
hovoril, mal mieru zo zlatej trstiny na premeranie mesta, jeho brán 
a jeho hradieb.  16 Mesto je postavené do štvorca: jeho dĺžka je taká 
istá ako šírka. Trstinou odmeral mesto a malo dvanásťtisíc stadií. 
Jeho dĺžka, šírka i výška sú rovnaké.  17 Zmeral aj jeho hradby; 
mali stoštyridsaťštyri lakťov podľa ľudskej miery, ktorú anjel mal.  
18 Jeho hradby boli postavené z jaspisu a mesto samo bolo z 
rýdzeho zlata podobného čistému sklu.  19 Základné kamene hradieb 
mesta boli ozdobené všelijakými drahými kameňmi: prvý základný 
kameň jaspis, druhý zafír, tretí chalcedÓn, štvrtý smaragd,  20 piaty 
sardonyx, šiesty sardion, siedmy chryzolit, ôsmy beryl, deviaty 
topás, desiaty chryzopras, jedenásty hyacint, dvanásty ametyst.  21 
Dvanásť brán je dvanásť perál; každá brána bola z jednej perly. A 
námestie mesta bolo z rýdzeho zlata, takého ako priezračné sklo.  22 
Ale chrám som v ňom nevidel, lebo jeho chrámom je Pán, 
všemohúci Boh, a Baránok.  23 A mesto nepotrebuje ani slnko, ani 
mesiac, aby mu svietili, lebo ho ožiaruje Božia sláva a jeho lampou 
je Baránok.  24 V jeho svetle budú kráčať národy a králi zeme doň 
prinesú svoju slávu.  25 Jeho brány sa cez deň nezavrú a noci tam 
nebude.  26 A budú doň prinášať slávu a bohatstvo národov.  27 Ale 
nič poškvrnené, nik, kto sa dopúšťa ohavnosti a lži, doň nevojde, 
iba tí, čo sú zapísaní v Baránkovej knihe života.“ (Zjv 21,9-27 
SSV) 

7. deň: „Potom som videl, a hľa, Baránok stál na vrchu Sion a s 
ním stoštyridsaťštyritisíc tých, čo mali na čele napísané jeho meno 
a meno jeho Otca2.  2 A počul som hlas z neba; bol ako hukot 
veľkých vôd a rachot mocného hromobitia. Hlas, ktorý som počul, 
znel, ako keď citaristi hrajú na svojich citarách.  3 A spievali čosi 
ako novú pieseň pred Trónom, pred štyrmi bytosťami a pred 
starcami. A tú pieseň sa nemohol nik naučiť, iba tých 
stoštyridsaťštyritisíc vykúpených zo zeme.  4 To sú tí, čo sa 

                                                           
2 čiže Cirkev 

nepoškvrnili so ženami, lebo sú panici. Tí nasledujú Baránka, 
kamkoľvek ide. Oni sú vykúpení z ľudí ako prvotiny Bohu a 
Baránkovi.  5 V ich ústach sa nenašla lož: sú bez škvrny.“  (Zjv 
14,1-5 SSV) 

 Každý deň večer pri spytovaní svedomia si uvedom, vychut-
naj, osláv a poďakuj za všetky svoje úspechy a víťazstvá, ktoré si 
v Božej Sile v tento deň vydobyl! Pokojne si na stenu zaves arch 
papiera a tak, ako stíhací piloti si na trupy lietadiel značia všetky 
svoje vzdušné víťazstvá, aj Ty si naň zaznač všetky svoje triumfy 
nad Zlým! Oľutuj pády (ak k nejakému náhodou došlo), odpros za 
ne svojho Otca v Nebi (a neskôr sa z nich vyspovedaj), ale nezotr-
vávaj pri nich. Diablovi by sa to iste veľmi páčilo, keby si stále 
mal na mysli svoje pády a bol skleslý a ustrašený (a preto Ti bude 
Tvoje pády a neúspechy stále znova a znova vyhadzovať na oči a 
posmievať sa Ti nimi). Ty ale namiesto toho osláv Boha za Jeho 
milosrdenstvo a otcovský súcit i láskyplnú starostlivosť keď 
spadneš – a ži víťazstvami, ktoré Ti darovala Božia Moc, v ktorej 
si ich na Diablovi vydobyl! 



4. týždeň: HESYCHIA a APATHEIA 

Božie slovo hovorí priam zázračné veci! Počúvajme: „[Kristus] sa 
zjavil, aby sňal hriechy, a v ňom hriechu niet.  6 Kto ostáva v ňom, 
nehreší; kto hreší, ten ho nevidel, ani nepoznal.“  (1 Jn 3,5-6 SSV); 
„Vieme, že nik, kto sa narodil z Boha, nehreší, ale chráni ho ten, 
ktorý sa narodil z Boha, a Zlý sa ho nedotkne … Kto sa narodil z 
Boha, nepácha hriech, lebo v ňom ostáva jeho semeno; a nemôže 
hrešiť, pretože sa narodil z Boha“ (1 Jn 5,18; 3,9  SSV).  

Základom je „byť v Kristovi“. Čo presne to znamená a ako to 
docieliť? Táto požiadavka má viacero rovín, od zotrvávania v 
Kristovom Tele (Jn 15,5), ktorým je Cirkev (Ef 1,22n) cez rozhod-
nutie zotrvať v Kristovom slove (Jn 14,23n; 15,7) a žiť tak podľa 
Jeho príkazov a teda v láske, ktorá nás s Bohom zjednocuje (1Jn 
4,16) až po požiadavku bdelosti, na ktorú sa teraz pozrieme pozor-
nejšie. 

*** 

„Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia!“ (Mt 26,41 
SSV), hovorí Ježiš a potom ešte raz: „Bdejte celý čas a modlite sa, 
aby ste mohli uniknúť všetkému tomu, čo má prísť, a postaviť sa 
pred Syna človeka“ (Lk 21,36 SSV).  

Bdieť znamená nespať a nesnívať. Spiaci človek sa pohybuje v 
neexistujúcom vysnívanom nereálnom svete. Keď bdie, pohybuje 
sa v skutočnom fyzickom svete. Hoci… a tu je práve jadro onej 
výzvy k bdelosti. 

Kým nežijeme vo viere a v nádeji, máme sklony unikať pred 
skutočnou prítomnou realitou. Prítomnosť je väčšinou pre nás 
nezaujímavá. Upierame sa skôr do budúcnosti – keby už konečne 
zvonilo na koniec hodiny, keby už skončila šichta, keby som už bol 
doma, keby som už bol dospelý, keby som už mal dostavaný dom, 
keby… keby… keby… – pretože veríme, že potom – po škole, po 
robote, v dospelosti, v novom dome, na dovolenke, pri jedle, pri 
televízii,… – bude lepšie. Sme nenaplnení (a bez Boha ani nemô-
žeme naplnení byť) a teda automaticky hľadíme k budúcnosti s 
nádejou, že tam nejaké naplnenie nájdeme. Občas naozaj príde 
okamih, ktorý nás na chvíľu naplní, uchváti, na okamih sme šťastní 
– a k tomu sa potom zase vraciame v spomienkach. Výsledkom je, 
že aj keď telesne bdieme, v skutočnosti stále žijeme v neskutočnom 
svete. Svojou mysľou sme väčšinu nášho života alebo v budúcnosti, 
ktorá ešte nenastala, alebo v minulosti, ktorá už je nenávratne preč, 
alebo vo svete snívania a fantázie, ktoré sa zväčša nestanú realitou 
ani v budúcnosti a dnes ňou nie sú ani náhodou. V tomto blúdení 
nám potom uniká jediná skutočná realita: prítomný okamih, to, čo si 
ja sám pre seba volám „4T“: TY, TO, TU, TERAZ: Naše pravé ja, 
plne prítomné na tom mieste, kde práve sme, v tom okamihu, ktorý 
práve plynie a v tom diele, ktoré práve konáme. To je obsah staro-
bylej kresťanskej zásady duchovného života „Rob, čo robíš!“, či v 
opisnej podobe: „Keď jem, jem; keď idem, idem; keď pracujem, 
pracuje;…“ – namiesto omnoho bežnejšieho: „Keď jem, myslím na 
to, ako pôjdem do roboty, keď idem, som mysľou pri tom, čo 
budem v robote robiť, pri práci myslím na to, ako už budem doma“ 
a pod. 

Je to problém? Veď prítomnosť je zvyčajne tak nudná a nezáživ-
ná... – povedal by niekto. Lenže… náš život, my sami, existujeme 
naozaj len v tom jedinom nekonečne krátkom a prítomnom TU a 
TERAZ. Nikde inde. Nikdy inokedy. To napríklad znamená, že 
alebo sme šťastní tu a teraz, alebo šťastní nijako nie sme a ani 
nebudeme. Ale je to ešte jedna vec: Boh je Bohom reality. je 
skutočný, nie vysnívaný. Boh sa nachádza len na jednom-
jedinom mieste v našom živote: práve TU a práve TERAZ. Na 
tomto istom mieste sa odohráva aj náš duchovný boj, náš rast 
pre Božie kráľovstvo, náš život, naše všetko. Zvíťaziť môžeme 
len TU a TERAZ, nikde inde. Spasiť sa môžeme len TU a 
TERAZ, tiež nikde inde či nikdy inokedy. Ak teda nežijeme TU 
a TERAZ – potom sa míňame s životom, so sebou, míňame sa s 
Bohom, míňame sa s príležitosťou zvíťaziť, so všetkým. Sme 
porazení a vydaní napospas Diablovi, ktorý „zvádzal celý svet“ 

(Zjv 12,9 SSV), „lebo je luhár a otec lži“ (Jn 8,44 SSV) – a čo iné 
je lož, než niečo neskutočné, niečo čo neexistuje, opak pravdy, 
ktorá je v biblickom ponímaní nielen výrokom o realite, ale 
realitou samotnou? Diabol vymýšľa nereálne svety a láka nás do 
nich – ako v Raji, kde vykreslil pred Evou nereálny fiktívny svet 
„budete ako Boh“. Boh je Bohom skutočného, Diabol je bohom 
nereálneho a neexistujúceho. Ak opustíme realitu a ponoríme sa 
do nereality – sme porazení. Práve sme prehrali. Diabol nás zlákal 
do svojho „sveta“ a my sa mu v ňom nemáme ako a čím vzoprieť, 
pretože sme práve prestali „byť v Kristovi“…  

*** 

Teraz by sme si možno pomysleli, že cestou k odstráneniu tohto 
nedostatku je naučiť sa sústredenosti. Ale nie je to tak. Bránou k 
opravdivej bdelosti nie je sústredenosť, ale hesychia.  

Hesychia je pokoj. Hlboký vnútorný pokoj duše. Ako vzniká? Ako 
ovocie viery, nádeje a lásky. 

VIERA znamená, že sme uverili novej identite synov a dcér Boha, 
ktorú nám náš Otec daroval, ako aj svojmu Dedičstvu, Nebeskej 
Vlasti a všetkému ostatnému. Nič väčšie od toho nejestvuje. Nič 
väčšie od toho si ani nevieme predstaviť. Aj keby sme si v našom 
malom obmedzenom ľudskom rozumčeku predstavili to najväčšie, 
čo si predstaviť dokážeme – Boží Dar synovstva a Neba je stále 
nekonečne väčší! Viac už niet o čom snívať, pretože všetky naše 
sny a túžby sa naplnili. A, áno, už teraz. Všetko toto mi môj Otec 
už dal, už daroval, nezvratne, neodňateľne, neodvolateľne, „lebo 
Božie dary a povolanie sú neodvolateľné“ (Rim 11,29 SSV). Ba 
viac, všetko toto je už teraz prítomné v mojom živote! Niet viac 
za čím sa naháňať, o čo iné usilovať, o čom ďalšom snívať, 
pretože našim Otcom darovaná realita je omnoho, omnoho krajšia 
než aj to najbujnejšie snívanie! 

NÁDEJ znamená, že aj keď musím ešte do plnosti tohto všetkého 
dorásť, viem, že to dokážem. Ak to ja sám nevzdám, dokážem to – 
a ja to nevzdám, lebo nemám kvôli čomu, nemám žiaden dôvod 
zrieknuť sa tak veľkých a skvelých vecí od môjho Otca! Nemám 
preto viac z ničoho strach. Ježiš ma od neho oslobodil. Jeho 
pravda ma oslobodila. Pravda o tom, kto sme a čo v Bohu máme. 
Sme totiž nekonečne bohatí – veď sme dedičmi samého Boha! 
Sme nekonečne vzácni a slávni – sám Boh nás zahaľuje svojou 
Večnou Slávou! Sme aj nekonečne milovaní, dôležití a vzácni – 
veď sme synmi a dcérami Kráľa nad kráľmi a Pána nad pánmi! 
Diera v nás je konečne naplnená, zaplnená Bohom samotným. Po 
čom by sme ešte mohli túžiť? Nič viac už neexistuje! A strach? 
Čoho by sme sa už len mohli báť? Kto by nás mohol akokoľvek 
obrať o ktorýkoľvek z týchto darov? „Môj Otec, … je väčší od 
všetkých a nik ich nemôže Otcovi vytrhnúť z ruky“ (Jn 10,29) 
hovorí o nás Ježiš. „Som si istý, že ani smrť, ani život, ani anjeli, 
ani kniežatstvá, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, 39 
ani výška, ani hĺbka, ani nijaké iné stvorenie nás nebude môcť 
odlúčiť od Božej lásky“ (Rim 8,38-39), volá Pavol rozšafne a 
bezstarostne. „Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť 
nemôžu“ (Mt 10,28), vraví znova Ježiš – pretože nám už ani 
zabitie nijako ublížiť nemôže! Naopak, len nám otvorí Bránu Neba 
a získa Veniec víťazstva! V celom svete niet ničoho, čo by mohlo 
akokoľvek ublížiť synom a dcéram Boha! Tak čoho by som sa už 
len, prosím vás, mal báť? Nemusím preto nikam utekať, do 
žiadnych vymyslených a vysnívaných svetov. Môžem bez obáv 
ostať tu a teraz, v prítomnom okamihu – v ktorom na mňa čaká 
Boh, v ktorom jedinom som ja Jeho synom, kde už teraz ochutná-
vam Nebo. 

Výsledkom je životný pocit, ktorý možno lepšie pochopíme na 
jednom malom príklade: 

Kde bolo, tam bolo, bol raz chlapec, ktorý túžil po veľkej, ale fakt 
veľkej motorke, s ktorou by mohol ísť na preteky cross-country. 
Kedysi sa na takej motorke zviezol – a dodnes na to rád spomínal: 
zavrel oči a znova a znova sa vracal k tomu úžasnému pocitu sily a 
rýchlosti a vetra vo vlasoch… šetrí si na ňu, zarába a pri práci 
často sníva o tom, aké to bude, keď raz tú motorku bude mať a 



namiesto nudnej práce sa bude môcť na nej preháňať, voľný. 
nespútaný, plný adrenalínu. A potom zrazu, jedného dňa, je motor-
ka tu. V tej chvíli sa všetko mení. Už to nie je ani minulosť, ani 
budúcnosť, ale prítomnosť. Už viac nesníva, ani nespomína, pretože 
celá jeho pozornosť je upnutá k prítomnosti: k motorke, ktorú práve 
hladí, obzerá, kochá sa v nej. Je pravda, že tu ešte sú preteky cross 
country, na ktoré sa prihlásil. Ale o tých nie je dôvod uvažovať. 
Budú presne o tri mesiace, to je isté, nič sa na tom nijako nezmení. 
Bude na nich štartovať, aj to je isté, je už prihlásený a zaregistro-
vaný. Kedykoľvek na ne pomyslí, neodvádzajú ho od prítomného 
okamihu, pretože ohľadom samých pretekov niet ani po čom túžiť, 
ani čoho sa báť. Proste budú a on na nich bude. Pomyslenie na ne 
ho preto ešte viac upriamuje na prítomný okamih: TU a TERAZ 
musí trénovať, plne, sústredene, s vynaložením všetkých síl, všetké-
ho umu, všetkej šikovnosti a celej svojej pozornosti, pretože jestvuje 
už len jediná neistota: Ako na pretekoch dopadne? Ako bude na 
nich pripravený? A tá sa dá odstrániť a prekonať nikde inde a 
nijako inak len tréningom tu a teraz, tým najlepším možným! A tak, 
sústredený v prítomnom okamihu, plný radosti a vzrušenia trénuje 
na svoje veľký deň, ktorý s neodvratnou istotou nastane presne o tri 
mesiace! 

Toto je presne to, čo ako kresťania prežívame. Boží Dar v nás 
utíšil, uspokojil a naplnil všetky sny a túžby, aké sme kedy mali – 
presne tak, ako to Ježiš povedal: „Ja som chlieb života. Kto 
prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať, a kto verí vo mňa, nikdy 
nebude žízniť“ (Jn 6,35 SSV). Rozhostil sa v nás hlboký pokoj, 
hlboká istota, hlboká vnútorná radosť. Niet za čím dychtiť, niet za 
čím sa naháňať, niet čoho sa báť, niet pred čím utekať… Sme v 
hlbokom pokoji – a presne toto je hesychia. Možno najlepšie 
vyjadruje pocit a stav hesychie slovo žalmu: „Ako nasýtené dieťa v 
matkinom náručí, ako nasýtené dieťa, tak je moja duša vo mne“ (Ž 
131,2 SSV). 

Existuje len jedna-jediná neistota: Keď príde čas a môj Otec mi 
otvorí Bránu Neba, aby som sa ňou vrátil Domov, do Neba a ujal sa 
tam svojho Dedičstva a Kráľovstva – budem v ten deň pripravený? 
Budem schopný tento ohromný Dar prijať a pojať? Viem, že môj 
Otec mi dal všetku Silu svojho Svätého Ducha, všetku Moc doká-
zať to a uspieť, takže v skutočnosti aj táto neistota v sebe nesie 
jasný prvom istoty. Jediný neistý prvok som ja sám – moja ochota 
vložiť všetko, celého seba, do tohto tréningu a vydať sa nekom-
promisne na cestu. Bez viery v Boží Dar a bez tejto nádeje by som 
azda aj zakolísal… ale takto? Ani náhodou! 

A tak celá táto neistota ma ešte viac upriamuje na prítomný 
okamih – presne ako u onoho chlapca s motorkou aj my už svoj 
Dar synovstva máme a už len trénujeme, aby sme boli pripravení, 
keď pre nás nastane onen „cross country“ trip Domov, do Kráľov-
stva! 

 TU a TERAZ: Sme tým, čím sme: Božími synmi a dcérami. 
Máme všetko, po čom sme kedy túžili a neexistuje už nič viac, po 
čom by sme ešte mohli túžiť. Všetko je v nás už skrze Boha a v 
Bohu dokončené a zavŕšené. Teraz už len si to vychutnávame, už sa 
len ako ono dieťa z príkladu do toho stále viac a viac ponárame, 
stále viac a viac sa tým napĺňame, stále viac a viac sa tým nechá-
vame pohlcovať a uchvacovať v čírej radosti a rozkoši z darované-
ho. Ako náš tréner z príkladu už netúžime po ničom inom. Všetky 
ostatné túžby navždy zhasli v tejto jedinej, ktorú Pán dokonale 
naplnil. Presne podľa svojich slov: „Kto prichádza ku mne, nikdy 
nebude hladovať, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť“ 
(Jn 6,35 SSV). Všetko toto sa odohráva TU a TERAZ: TU je Boh, 
TU je Duch Svätý, TU je Božia Radosť, TU je život, ktorý nám 
Boh dáva… Nemáme viac dôvod nikam unikať, ani do budúcnosti, 
ani k spomienkam v minulosti, ani do ríše snívania, pretože realita 
je lepšia, ako snívanie. S veľkou radosťou si vychutnávame prítom-
ný okamih, ktorý sa pre nás vo všetkom stáva analógiou zázraku: 
od zázraku dýchania a tlkotu slnka, od zázraku slnečných lúčov a 
zelenej trávy a vetra a kvetov a vtákov a ľudí dookola až po zázrak 
Boha, ktorý v tomto okamihu vstupuje do nášho života, napĺňa ho, 

nesie nás, vedie nás, vyučuje a vychováva…  

 TO, čo ROBÍM: Ako náš chlapec s motorkou, aj my už svoju 
„motorku“ – Boží Dar synovstva a zbožštenia – už máme. A tak, 
ako pre neho raz nastane deň pretekov, na ktoré už je prihlásený, 
aj pre nás raz s rovnakou úplnou istotou nastane čas nášho návratu 
do Vlasti v Nebi, aby sme tam žili a kraľovali s Kristom už na-
vždy. A tak, ako chlapec sa dovtedy musí naučiť na svojej motorke 
perfektne jazdiť a ovládnuť ju, aj my sa dovtedy musíme naučiť 
dorásť do Božieho synovstva, ktoré nám bolo darované, „ovlád-
nuť“ Boží Dar, ktorý sme dostali, osvojiť si ho a tak sa na ten 
veľký okamih slávy v našom živote pripraviť. Nemusíme sa báť, 
sám Boh je našim trénerom. Len si musíme uvedomiť, že tento 
život na tomto svete nie je hotel, ale výcvikový camp. Zmyslom 
nášho života na zemi nie je v pohodlí a pokoji utratiť svoj život – 
to robia tí, ktorých „bohom je brucho“ (Flp 3,19 SSV). Zmyslom 
nášho života je tréning, tvrdý tréning Božieho synovstva. Boh ako 
dobrý Otec a Tréner nás vedie našim životom a rovnako ako na 
armádnej dráhe aj On nám stavia do cesty najrôznejšie nástroje a 
prekážky: situácie, ľudí, úlohy,… Nič z toho nie je problém. 
Všetko je len a len príležitosť, príležitosť meniť sa, odhaľovať 
svoje chyby a nedostatky, zanechávať ich a miesto nich trénovať 
postoje synov a dcér Boha, Božích detí. Preto sa nesťažujeme na 
nepríjemných ľudí. Nefrfleme na ťažkú robotu. Nesťažujeme sa na 
nepriateľské prostredie. Ani na choroby či prenasledovanie. 
Namiesto toho všetko využívame ako nástroje nášho rastu v 
Kristovi. Tak, ako o tom vraví Písmo: „Je na vašu nápravu, čo 
znášate. Boh s vami zaobchádza ako so synmi. A ktorého syna by 
otec nekarhal?  8 Ak ste mimo výchovy, na ktorej dostali účasť 
všetci, potom ste nemanželské deti, a nie synovia!  9 A potom aj 
naši telesní otcovia nás vychovávali a vážili sme si ich. 
Nepodriadime sa tým viac Otcovi duchov a budeme žiť?!  10 A oni 
nás karhali na krátky čas a tak, ako sa im videlo, on však kvôli 
tomu, čo je užitočné, aby sme mali účasť na jeho svätosti.  11 
Pravda, každá výchova v prítomnosti sa nezdá radostná, ale 
krušná; neskôr však prináša upokojujúce ovocie spravodlivosti 
tým, ktorých ona vycvičila.  12 Preto vzpružte ochabnuté ruky a 
podlomené kolená!  13 A vaše nohy nech kráčajú rovno, aby sa to, 
čo je chromé, nevykĺbilo, ale skôr aby sa uzdravilo.  14 Usilujte sa 
o pokoj so všetkými a o svätosť, bez ktorej nik neuvidí Pána“ 
(Hebr 12,7-14 SSV). Chlapec z nášho príbehu bude trénovať na 
svojej motorke tiež tvrdo a tiež si nebude vyberať príjemné a 
pohodlné cesty, ale náročné trasy, na hranici svojich schopností, 
lebo len tak sa naučí niečo nové a zdokonalí v jazdení na motorke. 
A čím ťažšie to bude, tým väčšiu radosť a väčšie vzrušenie bude 
pociťovať! To isté prežívame aj my! „Radujte sa, keď máte účasť 
na Kristových utrpeniach“ (1 Pt 4,13 SSV), radí nám apoštol Peter 
a my sa naozaj radujeme, užívame si to, tešíme sa z toho, lebo čím 
ťažší tréning, tým väčšia dokonalosť, tým väčšie a slávnejšie 
víťazstvo: „Chválime sa aj súženiami, veď vieme, že súženie 
prináša trpezlivosť,  4 trpezlivosť osvedčenú čnosť a osvedčená 
čnosť zasa nádej.  5 A nádej nezahanbuje, lebo Božia láska je 
rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme 
dostali“ (Rim 5,3-5 SSV).  

 JEDNO po DRUHOM: Diabol sa nás niekedy pokúša zlomiť 
tým, že nám ukazuje všetko (možné) bremeno a námahu, ktorá nás 
čaká v budúcnosti, akoby sme ju museli naraz uniesť dnes teraz 
celú. To je ale lož! Tak, ako stavbár si nezúfa, keď vidí projekty 
nového mrakodrapu, ale deň za dňom urobí maličký kúsok práce, 
až kým sa z tisíca maličkostí nezrodí obrovský a krásny dom, aj my 
sme pozvaní na cestu, na ktorej dokonalosť a svätosť dosahujeme 
pomaly a postupne, krok za krokom. Preto nás Ježiš varuje a 
upozorňuje: „nebuďte ustarostení o zajtrajšok; zajtrajší deň sa 
postará sám o seba. Každý deň má dosť svojho trápenia“ (Mt 6,34 
SSV)! Dnes nemusíme uniesť bremeno celého života, ani nemu-
síme do obeda dosiahnuť všetku svätosť a dokonalosť. To, čo 
musíme robiť, je jedno po druhom, vec za vecou, človeka za 
človekom, vždy urobiť len tú jednu vec, ten jeden krok, jediný čin, 
ktorý na nás čaká TU a TERAZ a neumárať sa v starostiach a 



strachu z milióna ďalších krokov, ktoré na nás čakajú, ktoré ale 
nemusíme uniesť naraz ako zdrvujúce bremeno, ale po kúskoch ich 
zvládnuť jeden po druhom. Čo je ďalší dôvod, prečo žiť prítomný 
okamih, prečo byť sústredený na TU a TERAZ a na TO, čo práve 
robím a to celou svojou pozornosťou a bez zbytočných starostí a 
pochybností a neistoty, ktoré by v nás Diabol svojim pokušením rád 
rozdúchal! Toto mal na mysli veľký Michelangelo Buonarroti, keď 
vyhlásil: „Maličkosťami sa dosahuje dokonalosť, ale dokonalosť 
nie je maličkosť.“ Alebo mystik majster Ján Eckhart, ktorý vysvet-
ľuje: „Najdôležitejším časom je vždy prítomnosť. Najvýznamnejším 
človekom je ten, ktorý práve stojí pred tebou. Ale najnevyhnutnej-
šou činnosťou je vždy láska.“ Ani na cvičisku voja nemusí naraz 
zdolať všetky prekážky a preto si nesadne na zem a neplače v 
zúfalstve, že to nikdy nedokáže. Vie, že ich bude zdolávať jednu za 
druhou a to už možné je – a čo nezvládne na prvý raz, zvládne na 
druhý či na tretí raz. Tak čoho sa báť a nad čím si zúfať? Tak 
zmýšľajme a žime aj my – v radosti, v živej prítomnosti, jedno po 
druhom, až kým nezvíťazíme! 

 SÚSTREDENOSŤ je UVOĽNENOSŤ: Výsledkom je sústrede-
nosť, kedy sme celou svojou pozornosťou pri tom, čo práve žijeme 
a čo robíme. A, ako sme už isto pochopili, táto sústredenosť nie je 
výsledkom nejakého namáhavého a kŕčovitého úsilia sústrediť sa a 
nenechať sa ničím rozptýliť. Je presným opakom. Je uvoľnením sa, 
slobodou od všetkého, čo nás dovtedy rozptyľovalo a odvádzalo od 
prítomného okamihu. Je to ako keď z miestnosti s nádhernou 
sochou vyhádžete všetky haraburdy a smeti, až nakoniec ostane už 
len socha a vy, bez toho, aby niečo iné od nej odvádzalo Vašu 
pozornosť, sa v nej v pokoji kocháte. Tak aj my v našom živote s 
Bohom: keď zmiznú veci a strachy a žiadostivosti a neistota a 
rozbúrené vášne a splašené emócie a všetko ostatné, čo nás rozpty-
ľovalo a odvádzalo preč a vyrušovalo, zrazu ostaneme voľní, 
slobodní, uvoľnení a naša schopnosť byť plne prítomní TU a 
TERAZ a dokonca v radosti je výsledkom tohto uvoľnenia a 
pokoja. Nie námahy, ale uvoľnenia. 

*** 

Byť kresťanom teda znamená ako správny bojovník Boží ŽIŤ 
NEOHROZENE, TU a TERAZ, bez strachu, vediac, že svet je 
bojisko, život je boj a víťazstvo je vstupnou bránou do Siení Slávy 
Nebeského Jeruzalema! 

KTO ZVÍŤAZÍ Duchom nad telom; láskou nad sebectvom; dobrom 
nad zlom; vernosťou nad svetom… – ten vstúpi medzi Víťazov v 
Nebeskom Jeruzaleme. 

A PRETO TOTO JE NÁŠ ŽIVOT: 

VIERA – bol som vybratý stať sa Bohom. Boh je môj Otec, Nebo 
je môj domov, Sláva je mojim dedičstvom. 

NÁDEJ – keď Duchom porazím telo, Dobrom zlo, keď zvíťazím 
nad svetom i Diablom, dedičstvo bude naveky moje. 

ŽIVOT – jeho zmyslom je bojovať, zvíťaziť a zmocniť sa Večného 
Života. O nič iné v ňom nejde. 

SVET – je bojiskom, kolbišťom, cudzinou, v ktorej vybojujem svoj 
boj a vrátim sa v sláve domov, do Nebeského Jeruzalema. O nič iné 
vo svete nejde, ničím iným nie je. 

APATHEIA – Nič iné ma už netrápi, po ničom inom netúžim, 
všetko ostatné zakryl oblak zabudnutia. 

VOĽNOSŤ – nič ma nepúta, som voľný a unášaný Duchom po 
Božích cestách a do Božích bojov, som slobodný. 

LÁSKA – so všetkými, ktorí žijú to isté, mojimi bratmi a sestrami, 
súrodencami v Bohu, ma spája hlboký cit lásky a jednoty. Sme 
jeden Nový Ľud, jedna Božia Rodina, jediná Cirkev, Bojovníci 
Boží. 

RADOSŤ – a toto všetko ma napĺňa veľkou radosťou, ktorá tryská 
z môjho vnútra, je vo mne a so mnou a nič vonkajšie na tom nič 
nezmení – ani sláva a pocty sveta ju nezväčšia, ani námaha a 
utrpenie ju nezmenšia! Tak, ako to o boji napísal ctihodný rytier 
Jeane De Brueil v roku 1465: „Bitka je plná radosti. Počas boja nás 

všetkých spája hlboký cit. Keď sme presvedčení, že bojujeme za 
spravodlivú vec, a vidíme, ako sa naši druhovia odvážne bijú, do 
očí sa nám derú slzy. Z pocitu nefalšovanej vzájomnej oddanosti 
vyviera sladká radosť. Keď vidíme, ako náš druh odvážne vlastné 
telo vystavuje nebezpečenstvu, aby splnil prikázania nášho Stvori-
teľa, rozhodujeme sa vyraziť vpred a v mene lásky s ním alebo 
zahynúť, alebo prežiť. Plynie z toho taká rozkoš, ktorej nádheru 
nedokáže pochopiť nikto, kto ju neokúsil. Či si myslíte, že ten, kto 
túto rozkoš pocítil, sa bojí smrti? Ani v najmenšom! Taký človek je 
tak posilnený a tak nadšený, že stráca predstavu o tom, kde je. 
Nebojí sa potom vskutku ničoho na celom svete!“ 

 

ÚLOHA NA TENTO TÝŽDEŇ: 

 Pokračuj v afirmácii týmto textom: 

Môj Nebeský Otče! 

Hoci som bol tak malý, slabý a úbohý,  
Ty si si ma vybral za svojho syna (dcéru) a dediča! 

Ustanovil si ma, aby som sa stal aj ja v Tebe Bohom! 

Ďakujem Ti za to! Prijímam to!  
Chcem to a dychtím po tomto Tvojom dare! 

Trénuj ma! Netúžim po pohodlnom živote, ale po raste! 
S radostným vzrušením  

prijmem ako Tvoj dar a veľkú príležitosť všetko,  
čo mi postavíš do cesty ako nástroj môjho tréningu.  

Námaha mi bude vítanou spoločníčkou,  
bolesť drahou družkou  

a obeta vzácnou priateľkou,  
lebo práve vtedy, keď sú so mnou, rastiem a dorastám  

do svojho Dedičstva v Nebi! 

Už mám u Teba, Otče, pripravený svoj Víťazný Veniec  
– a ja oň v nijakom prípade neprídem! 

Čo najviac si túto afirmáciu počas dňa pripomínaj – ak sa dá, tak 
nahlas (už nemusíš pred zrkadlom), jasným a rozhodným hlasom, 
do ktorého vložíš čo najviac samého seba, svoje srdce. Nejde 
pritom o to, aby si to prednášal nejako citovo a nadšene, skôr 
pevne a odhodlane. 

 Denne si vyhraď najmenej pol hodiny, najlepšie však aj 
hodinu na rannú modlitbu s rozjímaním, čítaním Písma,… a so 
všetkým, čo Ti pomáha hneď ráno sa naladiť na Božiu vlnu a byť 
TU a TERAZ s BOHOM, ktorý Ťa sprevádza, vedie, trénuje a 
pripravuje na Život v Nebi. Prítomný okamih má totiž svoj zmysel 
len vtedy, ak je sám osebe nástrojom života s Bohom – kedy 
naozaj vedome s Bohom žiješ, konáš, počúvaš Ho a nechávaš sa 
Ním viesť a vyučovať! 

 Počas dňa sa usiluj byť TU a TERAZ, trénuj svoju pozornosť, 
uč sa vnímať to, čo práve vidíš, žiješ, robíš, žasnúť nad tým, tešiť 
sa z toho – uvedomiť si a spoznať, že aj obyčajné dýchanie je 
zázrak a chôdza môže byť vzrušujúcim zážitkom a bežné úkony 
radosťou zo samého bytia, konania,…! Rob veci jednu po druhej a 
usiluj sa naplniť zásadu „Rob, čo robíš!“  

 Uč sa umeniu prúdenia: Mihaly Csikszentmihalyi, americký 
psychológ maďarského pôvodu je pôvodcom tvrdenia, že v sa-
mom jadre stavu šťastia je tzv. „prúdenie“ (angl. flow), ktoré 
popisuje ako stav, „ve kterém jsou lidé tak ponořeni do určité 
činnosti, že nic jiného se jim nezdá důležité. Tento prožitek sám je 
tak radostný, že se ho lidé snaží dosáhnout dokonce i za velkou 
cenu, pro pouhé potěšení, které jim přináší.“ Prúdenie je teda stav 
maximálnej sústredenosti, maximálneho uchvátenia, ponorenia sa 
do toho, čo robíme, takže celé naše bytie je zrazu zjednotené a 
upriamené jedným-jediným smerom k tomu, čo robíme. Je jasné, 
že bez tohto sústredenia na jednu jedinú vec nie je prúdenie 
možné. Ak je naša pozornosť – a naša túžba! – roztrieštená, 



výsledkom je nie flow, ale povrchnosť, možno dokonca nervozita, 
podráždenosť, dokonca hnev, keď protichodné túžby v nás kolidu-
jú. Skúste si teraz predstaviť, že toto prúdenie sa netýka len nejakej 
jednotlivosti, ktorú robíte, ale preniká celý Váš život, Vašu existen-
ciu, je spôsobom Vášho bytia – a dostanete predstavu o tom, čo 
sám v sebe žije Trojjediný Boh: Dokonalý stav nekonečne inten-
zívneho prúdenia, prameniaceho z dokonalej a nekonečne intenzív-
nej lásky troch božských Osôb, spojených v kruhu Trojice. Sme 
stvorení na to, aby sme spoločne s Bohom prežívali tento život, stav 
dokonalého, nekonečne intenzívneho a nekonečne blaženého 
prúdenia lásky v kruhu Trojice. To od nás ale vyžaduje hneď od 
samého začiatku rovnaký stupeň sústredenosti. Skús v sebe navodiť 
tento stav prúdenia práve tým, že sa budeš učiť a navykať si robiť 
to, čo robíš, plne bdelo a sústredene, neunikať mysľou od toho preč, 
miesto toho objavovať krásu toho, čo robíš (v samej podstate aj 
kydanie hnoja a pucovanie záchodov je krásne, fakt!) a učiť sa tým 
všetkým prúdiť. 

 Staré návyky budú spôsobovať, že Ti zo začiatku takýto život 
môže pripadať nezvyklý a Ty budeš mimovoľne unikať po starých 
chodníčkoch preč z reality. Ak je to potrebné, nájdi si spôsob 
upozornení, ktoré Ti v takomto prípade pomôžu vrátiť sa späť do 
prítomnej reality – napríklad appka v mobile, ktorá Ti každú hodinu 
cinkne, alebo nápis na peračníku, magnetka nad stolom, čokoľvek.  

 Rozostav si počas dňa niekoľko záchytných bodov, ktoré Ti 
pomôžu znovu obnoviť vedomie Božej prítomnosti v Tvojom 
živote a zotrvávať tak v Kristovi: ranná modlitba a rozjímanie, o 
9:00 (nastav si na to hoci aj budík) desiatok ruženca, alebo nejaká 
modlitba, o 12:00 krátke (tzv. partikulárne) spytovanie svedomia a 
zhodnotenie prvej polovice dňa, 15:00 znova krátka modlitba, 
18:00 večerná sv. omša, pred spaním exámen podľa sv. Ignáca z 
Loyoly… alebo niečo podobné.  

 Každý deň (najlepšie ráno počas hlavnej modlitby dňa) uvažuj 
nad dole uvedenými úryvkami z Písma. Ak sa dá, na záver vizuali-
zuj to, čo Ti daný text odhalil: 

1. deň: „Pane, ty ma skúmaš a vieš o mne všetko;  2 ty vieš, či sedím 
a či stojím. Už zďaleka vnímaš moje myšlienky:  3 či kráčam a či 
odpočívam, ty ma sleduješ. A všetky moje cesty sú ti známe.  4 Hoci 
ešte slovo nemám ani na jazyku, ty, Pane, už vieš, čo chcem 
povedať.  5 Obklopuješ ma spredu i zozadu a kladieš na mňa svoju 
ruku.  6 Obdivuhodná pre mňa je tvoja múdrosť; je taká veľká, že ju 
nemôžem pochopiť.  7 Kam môžem ujsť pred tvojím duchom a kam 
utiecť pred tvojou tvárou?  8 Ak vystúpim na nebesia, ty si tam; ak 
zostúpim do podsvetia, aj tam si.  9 I keby som si pripäl krídla 
zorničky a ocitol sa na najvzdialenejšom mori,  10 ešte aj tam ma 
tvoja ruka povedie a podchytí ma tvoja pravica.  11 Keby som si 
povedal: "Azda ma tma ukryje a namiesto svetla ma zahalí noc,"  12 
pre teba ani tmy tmavé nebudú a noc sa rozjasní ako deň. Tebe je 
tma ako svetlo.  13 Veď ty si stvoril moje útroby, utkal si ma v živote 
mojej matky.  14 Chválim ťa, že si ma utvoril tak zázračne; všetky 
tvoje diela sú hodny obdivu a ja to veľmi dobre viem.  15 Moje údy 
neboli utajené pred tebou, keď som vznikal v skrytosti, utkávaný v 
hlbinách zeme.  16 Tvoje oči ma videli, keď som ešte nebol 
stvárnený, a v tvojej knihe boli zapísané všetky moje dni, len 
pomyselné, lebo som ešte ani jeden neprežil.“ (Ž 139,1-16 SSV) 

2. deň: „Nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť, ani o 
svoje telo, čím sa zaodejete. Či život nie je viac ako jedlo a telo viac 
ako odev?  26 Pozrite sa na nebeské vtáky: nesejú, ani nežnú, ani do 
stodôl nezhromažďujú, a váš nebeský Otec ich živí. Nie ste vy oveľa 
viac ako ony?  27 A kto z vás si môže starosťami pridať čo len lakeť 
k svojmu životu?  28 A čo sa tak staráte o svoj odev? Pozrite sa na 
poľné ľalie, ako rastú: nepracujú, nepradú;  29 a hovorím vám, že 
ani Šalamún v celej svojej sláve nebol oblečený tak ako jediná z 
nich.  30 Keď teda Boh takto oblieka poľnú bylinu, ktorá dnes je tu a 
zajtra ju hodia do pece, o čo skôr vás, vy maloverní?!  31 Nebuďte 
teda ustarostení a nehovorte: “Čo budeme jesť?” alebo: “Čo 
budeme piť?” alebo: “Čo si oblečieme?”!  32 Veď po tomto všetkom 
sa zháňajú pohania. Váš nebeský Otec predsa vie, že toto všetko 

potrebujete.  33 Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho 
spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše.  34 Preto nebuďte 
ustarostení o zajtrajšok; zajtrajší deň sa postará sám o seba. 
Každý deň má dosť svojho trápenia.“ (Mt 6,25-34 SSV) 

3. deň: „Ak sme deti, sme aj dedičia: Boží dedičia a Kristovi 
spoludedičia; pravda, ak s ním trpíme, aby sme s ním boli aj 
oslávení.  18 A myslím, že utrpenia tohoto času nie sú hodny 
porovnávania s budúcou slávou, ktorá sa na nás má zjaviť.  19 Veď 
stvorenie túžobne očakáva, že sa zjavia Boží synovia.  20 Lebo 
stvorenie bolo podrobené márnosti - nie z vlastnej vôle, ale z vôle 
toho, ktorý ho podrobil a dal mu nádej,  21 že aj samo stvorenie 
bude vyslobodené z otroctva skazy, aby malo účasť na slobode a 
sláve Božích detí.  22 Veď vieme, že celé stvorenie spoločne 
vzdychá a zvíja sa v pôrodných bolestiach až doteraz.  23 A nielen 
ono, ale aj my sami, čo máme prvotiny Ducha, aj my vo svojom 
vnútri vzdycháme a očakávame adoptívne synovstvo, vykúpenie 
svojho tela.“  (Rim 8,17-23 SSV) 

4. deň: „Z Antiochie a Ikónia [prišli] Židia, naviedli zástupy a 
Pavla kameňovali. Potom ho vyvliekli za mesto v domnení, že je 
mŕtvy.  20 Ale keď ho obstúpili učeníci, vstal a vošiel do mesta. Na 
druhý deň odišiel s Barnabášom do Derbe.  21 Aj tomu mestu 
hlásali evanjelium a získali mnoho učeníkov. Potom sa vrátili do 
Lystry, Ikónia a Antiochie.  22 Posilňovali srdcia učeníkov a 
povzbudzovali ich, aby vytrvali vo viere a že do Božieho 
kráľovstva máme vojsť cez mnohé súženia.  23 A keď im po 
jednotlivých cirkvách ustanovili starších, modlili sa a postili a 
odporúčali ich Pánovi, v ktorého uverili.“  (Sk 14,19-23 SSV) 

5. deň: „Vy sa však majte na pozore. Vydajú vás súdom, budú vás 
biť v synagógach a pre mňa budete stáť pred vladármi a kráľmi, 
aby ste im vydali svedectvo.  10 Ale najprv sa musí hlásať 
evanjelium všetkým národom.  11 Až vás povedú, aby vás vydali, 
nestarajte sa dopredu, čo budete hovoriť, ale hovorte, čo vám 
bude dané v tú hodinu. Veď to už nie vy budete hovoriť, ale Duch 
Svätý.  12 Brat vydá na smrť brata a otec dieťa. Deti povstanú proti 
rodičom a pripravia ich o život.  13 Všetci vás budú nenávidieť pre 
moje meno. Ale kto vytrvá do konca, bude spasený.“  (Mk 13,9-13 
SSV) 

6. deň: „Vám, ktorí ma počúvate, hovorím: Milujte svojich 
nepriateľov, robte dobre tým, čo vás nenávidia,  28 žehnajte tým, 
čo vás preklínajú, a modlite sa za tých, čo vás potupujú!  29 Tomu, 
kto ťa udrie po líci, nadstav aj druhé. A tomu, kto ti berie plášť, 
neodopri ani šaty.  30 Každému, kto ťa prosí, daj a ak ti niekto 
niečo vezme, nežiadaj to naspäť.  31 Ako chcete, aby ľudia robili 
vám, tak robte aj vy im!  32 Ak milujete tých, ktorí vás milujú, 
akúže máte zásluhu? Veď aj hriešnici milujú tých, čo ich milujú.  33 
Ak robíte dobre tým, čo vám dobre robia, akúže máte zásluhu? 
Veď to isté robia aj hriešnici.  34 A ak požičiavate tým, od ktorých 
to dúfate dostať naspäť, akúže máte zásluhu? Veď aj hriešnici 
požičiavajú hriešnikom, aby dostali naspäť to isté.  35 Ale milujte 
svojich nepriateľov, dobre robte, požičiavajte a nič za to 
nečakajte! Tak bude vaša odmena veľká a budete synmi 
Najvyššieho, lebo on je dobrý aj k nevďačným a zlým.  36 Buďte 
milosrdní, ako je milosrdný váš Otec!  37 Nesúďte a nebudete 
súdení. Neodsudzujte a nebudete odsúdení! Odpúšťajte a odpustí 
sa vám.  38 Dávajte a dajú vám: mieru dobrú, natlačenú, 
natrasenú, vrchovatú vám dajú do lona. Lebo akou mierou budete 
merať vy, takou sa nameria aj vám."“ (Lk 6,27-38 SSV) 

7. deň: „Potom som videl; a hľa, veľký zástup, ktorý nik nemohol 
spočítať, zo všetkých národov, kmeňov, plemien a jazykov. Stáli 
pred trónom a pred Baránkom, oblečení do bieleho rúcha, v 
rukách mali palmy  10 a mohutným hlasom volali: "Spása nášmu 
Bohu, ktorý sedí na tróne, a Baránkovi!"  11 Všetci anjeli stáli 
okolo trÓnu, starcov a štyroch bytostí, padli na tvár pred trÓnom, 
klaňali sa Bohu  12 a volali: "Amen! Dobrorečenie a sláva, 
múdrosť a vďaka, česť a moc i sila nášmu Bohu na veky vekov. 
Amen."  13 I prehovoril jeden zo starcov a povedal mi: "Kto sú títo 
oblečení do bieleho rúcha a odkiaľ prišli?"  14 Povedal som mu: 



"Pán môj, ty to vieš." A on mi povedal: "To sú tí, čo prichádzajú z 
veľkého súženia: oprali si rúcha a zbielili ich v Baránkovej krvi.  15 
Preto sú pred Božím trónom a dňom i nocou mu slúžia v jeho 
chráme. A ten, čo sedí na tróne, bude prebývať nad nimi.  16 Už 
nebudú hladovať ani žízniť, nebude na nich dorážať ani slnko, ani 
iná horúčosť,  17 lebo Baránok, čo je v strede pred trónom, bude ich 
pásť a privedie ich k prameňom vôd života. A Boh im zotrie z očí 
každú slzu."“  (Zjv 7,9-17 SSV) 



5. týždeň: ODDELENOSŤ 

Čo je to pokušenie a odkiaľ sa berie? Máme sklon považovať 
pokušenie za niečo, čo na nás prichádza zvonka, od Diabla, je to 
strašne mocné, my tomu nedokážeme odolať – a proste padneme… 
Nezvládneme to a padneme… To je ale veľmi veľký klam! A hneď 
si vysvetlíme, prečo je to tak! 

Predstavme si, že sme sa práve rozhodli postiť sa na nejaký úmysel. 
Od rána nebudeme nič jesť, piť len čistú vodu a až večer si dáme 
jedno jedlo, žiadne orgie, len tak, bežne do sýta. Rána začneme plní 
nadšenia, na aký veľký čin sme sa to podujali. Okolo obeda sa 
objaví hlad a s ním pokušenie. Odkiaľ sa to berie? 

 Hlad – čo to vlastne je? Nie je to žiaden tlak. Žiadna bolesť. Je 
to len, prinajmenšom v tomto prípade, veľmi jemný nepríjemný 
pocit v oblasti žalúdka, nič veľké, nič tragické. Keď sa naň sústre-
díme a pokúsime sa ho nejako lokalizovať, takmer nám to robí 
problémy, tak jemný pocit to je. Nemá v sebe navyše žiadnu silu, 
nič, čím by nás k niečomu dokázal proti našej vôli tlačiť. Je to 
obyčajný pocit, podobný tomu, keď sedíme na tvrdšej lavičke, 
alebo keď ideme na bicykli a cítime pritom zadok na sedle a občas 
nás trochu pália nohy od ťahania do kopca. Prečo má potom na nás 
taký mocný vplyv? 

 Odpoveď nám dáva Ježiš, keď hovorí: „Znútra, z ľudského 
srdca, vychádzajú zlé myšlienky, smilstvá, krádeže, vraždy,  22 
cudzoložstvá, chamtivosť, zlomyseľnosť, klamstvo, necudnosť, 
závisť, rúhanie, pýcha, hlúposť.  23 Všetky tieto zlá vychádzajú 
znútra a poškvrňujú človeka“ (Mk 7,21-23 SSV). Bližšie to potom 
definuje Jakub: „Každého pokúša vlastná žiadostivosť, ktorá ho 
zachvacuje a zvádza“ (Jak 1,14 SSV). Pokušenie teda nie je niečo, 
čo na nás príde odkiaľsi zvonka, nie je to ani nejaký pocit, ktorý sa 
v nás objaví a my sme jeho bezmocnou obetou. Pokušenie vlastne 
ani nejestvuje. Jestvujeme len my – naša vlastná vôľa! – ktorí 
pokúšame a zvádzame samých seba! Ukázané na našom príklade 
s pôstom: 

Objaví sa pocit hladu. Na pocit hladu je naviazaný možno desiatky 
rokov budovaný návyk: Treba ísť jesť. Tento návyk sa teraz prebudí 
a v nás sa úplne automaticky objaví myšlienka (či skôr pud): Som 
hladný! Poplach! Rýchlo! Treba jesť! Jedlo je super! Jedlo je 
dobré! Ale aby tento návyk niečo znamenal – aj on je v skutočnosti 
sám osebe bezmocný – musí sa k nemu pridať aj naša vôľa. A teraz 
začína to hlavné a zaujímavé! 

Ak máme jasný cieľ, nie sme rozpoltení, vieme čo chceme a prečo to 
chceme – teda ak sme pevní vo viere a v nádeji! – prejdeme cez to 
úplne poľahky. Športovec, ktorý potrebuje do rána zhodiť dve kilá, 
aby sa zmestil do svojej váhovej kategórie, nevesta, ktorá potrebuje 
do týždňa niečo zhodiť, aby sa vošla do svadobných šiat,… – obaja 
majú veľmi jasne utrasené, čo chcú. Ani vo sne ich nenapadne 
niečo do seba hodiť. Naopak, v skutočnosti sa budú z pocitu hladu 
tešiť, lebo je to signál, že pracujú na svojom cieli a blížia sa k 
nemu! Tento cieľ bezpodmienečne chcú a vôbec nepochybujú o tom, 
že pôst je účinný nástroj jeho dosiahnutia a jedenie, naopak, jeho 
smrteľnou prekážkou. 

Ak ale jasný cieľ nemáme, ak kolíšeme vo viera a nádeji a chýba 
nám láska – potom je preč aj hesychia a bdelosť. Potom sa môžu 
stať dve veci: 

Alebo si ani neuvedomíme, čo robíme a proste si zo zvyku automa-
ticky niečo vezmeme a zjeme, lebo mysľou vôbec nie sme ani tu ani 
teraz. Skauti by vedeli rozprávať o tom, ako sa dá takýmto spôso-
bom pokaziť získavanie bobríka hladu, či ešte viac bobríka mlčania 
a pod.  

Alebo si pokušenie uvedomíme, ale „nemáme silu“ mu odporovať. 
Prečo? Pretože v mysli začneme uvažovať nejako takto: No, čo ja 
viem, je ten pôst nutný? Nedalo by sa to aj bez pôstu? Veď to je 
nakoniec len taký nejaký stredoveký prežitok, nie? Bez jedla mi 
navyše bude zle. Budem slabý. Nebudem môcť dobre pracovať. 
Vlastne je ten pôst škodlivý! A pritom vôbec nie je dôležitý. Veď sa 

pomodlím, to by malo stačiť. Úprimne – aj keď si to sám pred 
sebou veľmi nepriznávam – mi ten cieľ, za ktorý sa postím, vlastne 
za to nepohodlie pôstu ani veľmi nestojí. A potom – jedlo je super. 
Je skvelé. Chutné. Príjemné. Potešenie, ktoré nestojí žiadnu 
námahu a je po ruke hneď tu a teraz… Nebo a Boh a svätosť, to sú 
isto veci omnoho väčšie, ako jedlo – ale na tie treba makať a hneď 
sa to len tak neobjaví. Zato také dobručké a chutnučké jedlo… A 
vôbec! Jedno jedlo ma predsa nijako nezatratí. Dám si ho. Len 
dnes. Nič strašné sa nestane, nie? Veď sa za to Bohu poďakujeme, 
nakoniec, jedlo je Jeho dar, nie? Je to dobrá vec! A keď budem 
najedený, budem radostnejší a svojou radosťou oslávim Boha! To 
je určite lepšie, než byť strhaný a zachmúrený od pôstu! 

V tej chvíli sa naša vôľa začína od pôstu obracať smerom k jedlu. 
To preto, lebo sme v tejto samej konkrétnej chvíli prestali veriť, že 
pôst je dobrý, stratili sme nádej, že je užitočný – a namiesto toho 
sme začali veriť na dôležitosť jedla a utvrdili sme sa v nádeji, že 
jedlo do nášho života prinesie viac dobra, než postenie a zapiera-
nie sa. Nakoniec „padneme“ a keď sa najeme, tak, s plným bru-
chom, si zahanbene povieme: Ach jaj, zase som padol! Zase ma 
pokušenie premohlo! Ale až takú vinu necítime – sme práve po 
dobrom jedle! – a okrem toho: my za to nemôžeme, že? Na vine je 
pokušenie, Diabol a naša vlastná slabosť a krehkosť! 

Rozumieme už? 

 Predchádzajúce štyri týždne nás pripravili na to, čo práve 
teraz ideme urobiť: 

JASNÁ VIERA – viem, kto som. Nemám o tom žiadne pochyb-
nosti. Tak, ako manžel si je dokonale istý a vedomý toho, že je 
manželom, vojak, že je vojakom, prezident, že je prezidentom a 
športovec, že je športovcom, ja som si rovnako jasne istý samým 
sebou, že som synom (dcérou) Boha, bratom a najbližším druhom 
Krista, občanom Neba a dedičom celého Božieho Kráľovstva a tu, 
na zemi, som preto, aby som dorástol do tohto svojho postavenia, 
vyučil sa, vyškolil a vytrénoval a potom sa naplno ujal svojho 
Dedičstva.  

JASNÁ NÁDEJ – viem, že je v mojich silách to dokázať. Doká-
žem to. Verím v úspech a víťazstvo, pretože sám Boh všetko 
urobil tak, aby som uspel a zvíťazil. Nemám ani najmenšie po-
chybnosti o tom, že budem svätý a zbožštený v Bohu a to naveky. 
Je to moja budúcnosť, s ktorou rátam a na ktorej pracujem tak 
automaticky a samozrejme, ako farmár vie, že v lete bude žatva a 
chystá sa na ňu, alebo hokejista vie, že na jeseň vypukne liga, v 
ktorej bude hrať a trénuje na ňu. Súčasne – úplne rovnako ako 
onen farmár a hokejista – viem aj to, čo v rámci tohto cieľa urobiť 
a nadobudnúť musím a čo, naopak, musím zanechať, lebo mi to 
prekáža. Viem, aké nástroje sú užitočné, vhodné a potrebné na to, 
aby som oboje uskutočnil a aj v tomto mám úplne jasno.  

LÁSKA a TÚŽBA – Nakoniec, chcem to. Jasne som sa rozhodol a 
je to moje rozhodnutie. Nie je pocit. Nie je to nálada. je to môj 
jasný postoj, s ktorým som stotožnený, táto túžba a toto rozhodnu-
tie je súčasťou mojej identity, je jej vyjadrením: tak, ako vojak 
bojuje, športovec trénuje, prezident lieta na medzištátne návštevy 
a farmár obrába zem, ja som kresťan, syn (dcéra) Boha a preto 
konám Božie veci, žijem Boží život a učím sa s pomocou Božích 
nástrojov Božím zručnostiam a vlastnostiam. „Tak stojím a inak 
nemôžem“, povedal by Martin Luther (len škoda, že to povedal na 
adresu pokušenia a nie Božieho života, ale veta je to pekná…)! 

BDELOSŤ a HESYCHIA potom umožňuje, aby som mal plnú 
kontrolu nad sebou, nad svojim životom, aby som nielen naplno 
žil a prúdil svojim životom, ale aby som súčasne konal to, čo 
chcem a nie to, k čomu ma podvedome a automaticky navádzajú 
zlozvyky, ktoré som si v minulosti nerozumne vybudoval, či 
dokonca živočíšne pudy a inštinkty. 

*** 

A teraz si urobíme malý pokus! 

BDEJ. 

V okamihu, keď sa u Teba objaví akékoľvek pokušenie – ísť na 



facebook, hodiť do seba nejakú nezdravú sladkosť, ísť na nejakú 
pochybnú internetovú stránku, dať stranou učenie a leňošiť pred 
telkou,… ZASTAV SA! 

ODDEĽ SA od tohto pocitu a nutkania – akoby si „vystúpil“ z 
tohto pocitu (nutkania, nálady,…) von a pozrel sa na neho „zvonka“ 
ako nejaký pozorovateľ, nie jeho účastník! 

PRESKÚMAJ zvonku ten pocit, ktorý Ťa akože tiahne k onej veci. 
Kde je? Aký je? Ako sa prejavuje? Stavím sa, že keď sa naň sústre-
díš, budeš mať problém ho vôbec nájsť. A ak, tak len ako niečo 
sotva vnímateľné, slabé a bezmocné – asi ako oblak pary, prelud, 
zdrap hmly – kdesi v pozadí Tvojej mysle. Alebo, v prípade hladu, 
pocit, trochu možno nepríjemný (ale aj to je len vec pohľadu), ale 
nič tragické, už vôbec nie neznesiteľné! 

SKÚMAJ, prečo potom vlastne v Tebe je nejaká túžba ísť za tou 
vecou. A zistíš – že je to v Tvojej hlave. Že je to Tvoj rozum, ktorý 
kolíše vo viere a vôľa, ktorú Ty sám k tej veci upriamuješ. V 
skutočnosti žiadne pokušenie. Len Tvoja neistota, nejasnosť ohľa-
dom toho, čo chceš a následne vôľa, ktorou sa Ty sám „naťahuješ“ 
za niečím, o čom v tejto chvíli veríš, že je to dobré (alebo aspoň nie 
až tak zlé, rozhodne nie tragické – veď mi to Pán Boh odpustí a iní 
to robia tiež a veď ma to nezabije a nič strašné sa nestane) a isto 
príjemné.  

ZMEŇ TO! Toto je okamih Tvojej slobodne vôle! „City nejsou nic, 
co by na vás jen tak přicházelo. City jsou reakce, které si sami 
vybíráte. Pokud své city ovládáte, nemusíte si vybírat takové reak-
ce, které vám ubližují. … Můžete si myslet cokoli, co vás napadne. 
Jestliže se vám něco v hlavě jen tak „vynoří“ (rozhodli jste se na to 
myslet, i když si možná neuvědomujete proč), máte stále možnost to 
z hlavy vyhnat, a tím dokážete svůj myšlenkový svět ovládat. Mohu 
vás vyzvat, abyste mysleli na růžovou antilopu, a vy si představíte 
zelenou antilopu, normálního jelena nebo cokoliv, co si budete chtít 
představit. To, co se ve vaší hlavě objeví v podobě myšlenky, 
určujete jen vy sami. Pokud tomu nevěříte, odpovězte na tuhle 
otázku: „Pokud své myšlenky neovládáte vy, kdo je tedy ovládá?“ 
Váš partner, šéf nebo maminka? Jestliže vaše myšlenky ovládají 
oni, stačí, když je pošlete na terapii, a hned se budete cítit lépe. 
Sami víte, že tomu tak není. Svůj myšlenkový aparát ovládáte pouze 
vy a nikdo jiný. Vaše myšlenky jsou jenom vaše a vy si je můžete 
ponechat, měnit je, sdělovat druhým nebo je rozvíjet. Nikdo vám 
nemůže vlézt do hlavy a přejmout vaše myšlenky v té podobě, v jaké 
je zažíváte vy. Své myšlenky skutečně ovládáte a svůj mozek můžete 
používat podle svého vlastního uvážení. … Jestliže ovládáte své 
myšlenky a vaše pocity vycházejí z myšlenek, dokážete ovládat své 
pocity. Tyto pocity pak ovládáte tak, že ovládnete myšlenky, které 
jim předcházejí. … Stát se svobodným a zdravým člověkem zname-
ná naučit se myslet jinak. Jakmile dokážete změnit své myšlenky, 
začnou se objevovat i nové pocity a vy vykročíte na cestu k osobní 
svobodě.“ (Wayne Walter Dyer, filozof). To znamená zmeniť svoje 
myslenie ohľadom svojej VIERY a NÁDEJE a znova si ujasniť ono 
základné: KTO SOM? (= viera) a ČO CHCEM? (= nádej + láska). 
Ak je v tomto jasno, ono „pokušenie“ spľasne samo od seba, 
rozplynie sa, zmizne ako závan dymu – a je preč. Nezostalo po ňom 
nič. Ako keď pozeráte na na pohľad hrozivý tieň na stene –  a 
potom zažnete svetlo a tieň je preč a miestnosť prázdna… 

Na tento fakt nadväzuje odborníčka na emočnú inteligenciu, Tara 
Bennett-Goleman: „Řetězec symbolizuje nejzákladnější souvislost 
příčiny a následku v lidské mysli a nabízí nápadné paralely s 
moderní kognitivní vědou. První články řetězce se objeví, když se 
smysly setkají s nějakým vjemem: obrazem, zvukem, chutí. Jeden 
článek v řetězci vede k tvorbě dalšího: vjem vyvolá kontakt, který 
následně vede k pocitu. Naše pocity, pokud jsou příjemné, vedou k 
větší touze a poté lpění na prožitku a zkušenosti. Fixace nás vede k 
akci - obvykle k vyhledávání dalších požitků nebo ke zbavení se 
bolesti. … Naše emocionální návyky se upevňují opakováním 
určitého sledu, od vnímání k pocitům a dále k fixaci a k jednání. … 
V jádru každé emoce je pobídka k jednání. Impuls spočívá v emo-
cích. Často jednáme na základě emocionálních impulsů, bez sebe-

menšího uvažování: Cítíme a podle toho jednáme, aniž bychom se 
zamysleli. Hněv se změní ve výbuch, strach v ústup, bolest v slzy. 
Vědomé vnímání nás může emocionálně osvobodit: Přináší aktivní 
vědomí do našich jinak automatických emočních vzorců chování a 
tím vkládá racionální vědomí mezi emocionální impuls a jednání. 
Tak je možné přerušit řetězec emocionálního návyku. … Vědomé 
vnímání nám nabízí způsob přístupu k mezeře mezi záměrem a 
jednáním a k použití práva veta k přerušení řetězce návyku. 
Neviditelný řetězec automatické souslednosti, který nás obvykle 
provází životem, vstupuje do našeho vědomí a nabízí nám možnost 
volby tam, kde jsme žádnou nenacházeli. Nemusíme tento impuls k 
jednání následovat: Můžeme ho odmítnout. Nejjednodušší příklad 
toho, jak nám vědomé vnímání dává sílu nejednat podle impulsu, 
je jako svěděni: Pokud o tom nepřemýšlíte, automaticky se po-
škrábete; pokud si impuls uvědomíte dřív, než podle něj začnete 
jednat, máte možnost se nepoškrábat. Pokud máte třeba vyrážku z 
jedovatého břečťanu, je rozhodnutí nepoškrábat se rozumnou 
volbou. Tolik tedy k emocím.“ Povedané polopaticky: < Idem 
okolo počítača – napadne ma pozrieť, čo je na FB, je to zábavné, 
príjemné a na okamih tým oddialim nudné učenie sa – bezmyš-
lienkovite ostanem na FB dve hodiny – na konci mám z toho zlý 
pocit, ale nie až taký veľkým veď nič zlé som nerobil a nič strašné 
sa nestalo, celkovo to bolo vlastne dobré >. Postupne sa z toho 
stane reťazec, čiže návyk. Čím je silnejší, tým automatickejšie a 
bezmyšlienkovitejšie podľa neho konám. navonok to vnímam ako 
pokušenie. Ale nie je to tak. Ak si tento reťazec uvedomím – 
môžem v okamihu, keď sa spúšťa, doň vstúpiť a prerušiť ho. Je to 
len a jedine v mojej mysli. Nikde inde. Tvoju myseľ ovládaš Ty 
sám. Môžeš to zmeniť. Neurobiť to.  

Samozrejme, ten reťazec môžeš prerušiť aj inde – napríklad 
sprataním notebooku zo stola. Odinštalovaním aplikácie… Spo-
mínaš si ešte na armádu a kláštor z 3. týždňa? Čo myslíš, koľko 
takýchto spúšťačov zlozvykov sa zmenou vonkajšieho prostredia 
naraz odstránilo? Úžasné, že? 

*** 

Zásadným problémom pokušenia sú teda tri veci: 

 ROZPOLTENOSŤ, ako o nej píše znova a znova Písmo: „Nik 
nemôže slúžiť dvom pánom; pretože buď jedného bude nenávidieť 
a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým bude 
opovrhovať. Nemôžete slúžiť aj Bohu, aj mamone“ (Mt 6,24 SSV); 
„Priblížte sa k Bohu a on sa priblíži k vám. Obmyte si ruky, 
hriešnici, a očistite si srdcia, vy, čo máte rozpoltenú myseľ“ (Jak 
4,8 SSV); „Kto pochybuje, podobá sa morskej vlne, hnanej a 
zmietanej vetrom.  7 Taký človek nech sa nenazdáva, že dostane 
niečo od Pána;  8 - muž s rozpoltenou mysľou, nestály vo všetkom 
svojom počínaní“  (Jak 1,6-8 SSV); „Peter … [Ježišovi] povedal: 
"Pane, ak si to ty, rozkáž, aby som prišiel k tebe po vode."  29 On 
povedal: "Poď!" Peter vystúpil z loďky, vykročil po vode a šiel k 
Ježišovi.  30 Ale keď videl silný vietor, naľakal sa. Začal sa topiť a 
vykríkol: "Pane, zachráň ma!"  31 Ježiš hneď vystrel ruku, zachytil 
ho a povedal mu: "Maloverný, prečo si pochyboval?"“ (Mt 14,28-
31 SSV) a pod. Ak som si nie istý, ak chcem aj s Bohom žiť, aj 
nie, ak chcem patriť aj Bohu aj svetu, ak nie som jasne rozhodnu-
tý, potom sám seba pokúšam a sám seba zvádzam k zlým veciam a 
nedokážem takémuto „pokušeniu“ odolať, pretože v skutočnosti ja 
sám si volím a ja sám chcem to, k čomu ma to „pokúša“ a teda ani 
nedokážem sám sebe protirečiť.  

 NESÚSREDENOSŤ, kedy nie som tu a teraz, nežijem (neprú-
dim) prítomným okamihom a mnohé veci urobím bezmyšlienkovi-
te a automaticky, pretože som si ani neuvedomujem, ako ich 
robím, zo zvyku, ktorý som si v minulosti sám vybudoval. 

 NEPRIJATIE ZODPOVEDNOSTI, kedy namiesto toho, aby 
som si jasne povedal: „Teraz chcem a idem zhrešiť voči Bohu, 
uraziť a zarmútiť Ho a sebe ublížiť – ale keby som chcel, tak to 
môžem rovnako aj neurobiť, je to len a jedine na mne!“ – sa 
vyhováram: „To nie ja… to pokušenie… bolo na mňa prisilné… aj 
som sa snažil… ale spadol som… neodolal som… ja za to fakt 



nemôžem… tak hádam sa nado mnou Pán Boh zmiluje a odpustí 
mi… nakoniec (medzi nami, tíško a v súkromí) – je to vlastne Jeho 
vina, lebo ma nestvoril silnejším ani mi nedal silu a milosť vzoprieť 
sa hriechu, tak musí aj rátať s tým, že padám a isto aj do budúcnos-
ti padnem, čo už…“ Čo je ale lož! 

*** 

Predstavte si, že sa na seba pozerajú Nebo a Peklo a prekrikujú sa 
ponad tú ohromnú priepasť, ktorá ich oddeľuje3.  

„Pekelníci“ hľadia na Nebo a hovoria si: „Čože? Žiadne hostiny, 
žiadne jedlo, nič? Žiadne pitie – víno, koňak, slivovica, ba ani len 
obyčajná kola? Žiaden sex? Žiaden luxus, žiadne tablety, mobily, 
prehrávače, HiFi, 4KTV, 5D, nič? Žiadne súťaže? Futbal? Ho-
kej? Ani len šach? Žiadna kariéra? Žiadna nezávislosť jeden na 
druhom? To je des! To je strašné! Peklo teda nie je nič moc, to 
nie... čakali sme niečo lepšie... ale Nebo? No, chválabohu, že sme 
v Pekle a nie v tej strašlivej mŕtvej nude Neba!“4  

No a „Nebešťania“ hľadia na Peklo, zhrozene a zdesene nad jeho 
prázdnotou... a keď počujú pokrikovanie Pekelníkov, hľadia jeden 
na druhého a vravia si: „Čo? Hodovanie? Pitky? Kratochvíle? 
Súperenie? Majetok? Bohatstvo? Kto by už len po niečom takom 
túžil? Kto by už len po niečom takom vôbec mohol túžiť? Vari sa 
nájde na svete hlupák, ktorý by mohol hľadieť na Boha v Jeho 
nádhere, žiť Jeho nekonečne vzrušujúci Život, užívať si ho v pre-
kypujúcej intenzite, – a on by sa nechal z tohto všetkého vyrušiť, 
vytrhnúť a odviesť kvôli niečomu takémuto???5 

A presne v tom tá „Priepasť“ medzi Nebom a Peklo spočíva: Obe 
strany urobili voľbu. Obe strany podľa tejto voľby stvárnili svoje 
životy. Peklo je teraz úplne cudzie a nepochopiteľné pre Nebo – a 
Nebo je zase úplne cudzie a nepochopiteľné pre Peklo. Nebešťania 
by radšej zomreli (ak by mohli), než by opustili kvôli Peklu Nebo. 
A Pekelníci by takisto radšej zomreli (keby mohli), než by opustili 
Peklo kvôli Nebu. Alea iacta est, kocky sú hodené... 

Vieme už aj niečo o ceste, ktorá k týmto stavom vedie: 

Hriech nahrádza Boha svetskými, časnými vecami, ktorými pláta 
prázdno, ktoré v nás bez Boha ostáva. A časom si na tie záplaty 
zvykneme tak, že už bez nich nevieme žiť, túžime po nich, sú v 
nás usadené, zabetónované – a Boh je definitívne vystrnadený 
von, pretože pre Neho (ako kedysi dávno na istom mieste) niet v 
nás a našom živote miesta. 

Viera (kresťanská) zase ide opačným smerom. Rozbíja tieto „be-
tónové bloky“ závislostí kladivom Ducha a askézy, láme putá, 
ktoré nás k nim viažu, aj za cenu agónie, námahy a bolesti znova 
otvára diery a všetku tú prázdnotu v našom živote – aby umožnila 
Bohu vstúpiť a naplniť nás. A keď je dielo dokonané, putá zlo-
mené, závislosti odstránené a náš život i my sami Bohom naplne-
ní a preplnení – je dokonané. Sme spasení. 

Takže, krátko a stručne: Hriech nahradil Boha svetom a splodil 
Peklo. Viera nahrádza svet Bohom a otvára tak cestu k Nebu. 

V oboch prípadoch sa jedná o proces nahrádzania. Nie proces 
potláčania niečoho. Je nezmyslom niečo potláčať. Ľudia, ktorí sa 
snažia potlačiť hriech, dosahujú len to, že po jeho potlačení v nás 
ostane prázdno. Nedokážeme žiť s prázdnom. Ak aj príroda sa 
nedesí vákua, my hej. A ak ho nenaplníme alternatívou – Bohom – 
tak nakoniec kapitulujeme, podľahneme,... a hriech sa vráti späť, s 

                                                           
3 „A okrem toho je medzi nami a vami veľká priepasť, takže nik - čo ako by chcel - 
nemôže prejsť odtiaľto k vám ani odtiaľ prekročiť k nám“ (Lk 16,26 SSV) 
4 porov.: „Lebo mnohí, o ktorých som vám často hovoril a teraz aj s plačom hovorím, 
žijú ako nepriatelia Kristovho kríža.  19 Ich koniec je záhuba, ich bohom je brucho a 
hanba je slávou tých, čo zmýšľajú pozemsky.“  (Flp 3,18-19 SSV) 
5 porov.: „Ale čo mi bolo ziskom, kvôli Kristovi pokladám za stratu.  8 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 SSV) 

ešte väčšou silou, pretože my sme oslabení pádom a porážkou. 
Presne ako hovorí Ježiš: „Keď nečistý duch vyjde z človeka, blúdi 
po vyschnutých miestach a hľadá odpočinok, ale nenájde.  44 Vtedy 
si povie: “Vrátim sa do svojho domu, odkiaľ som vyšiel.” Keď ta 
príde, nájde ho prázdny, vymetený a vyzdobený.  45 Tu odíde, 
vezme so sebou sedem iných duchov, horších, ako je sám, vojdú 
dnu a usídlia sa tam. A stav takého človeka je nakoniec horší, ako 
bol predtým“  (Mt 12,43-45 SSV).  

Preto v praxi my neodstraňujeme zlé veci z nášho života – pretože 
potom by po nich ostalo prázdne miesto. Ak napríklad nepôjdem 
na dve hodiny na FB, tak mi ostanú dve hodiny, ktoré ak nezapl-
ním niečím iným, zmysluplným, dobrým,… tak čo? Budem dve 
hodiny sedieť na kresle a čumieť do steny? To isteže nie! 

Miesto toho teda ako kresťania a synovia (dcéry) Boha nahrá-
dzame svetské ciele v našom živote tým jediným cieľom, na 
ktorom záleží, a tým je Boh a život s Bohom, jednota s Bohom, 
naše zbožštenie sa v Bohu – s teda konkrétnymi dobrými vecami, 
ktoré nás k tomuto cieľu posúvajú. Toto je dôležité! Samotné 
odstraňovanie nestačí. Musíme zlozvyky v našom živote nahradiť 
dobrými návykmi, čiže čnosťami! 

 

ÚLOHA NA TENTO TÝŽDEŇ: 

 Pokračuj v afirmácii z minulého týždňa, ak treba, uprav si ju. 

 Preskúmaj svoje najčastejšie pokušenia a rozanalyzuj si ich: 
Čo mi ten konkrétny hriech dáva? Prečo za ním idem? Čo ho 
spúšťa? Pred čím týmto hriechom unikám? Prečo je zlý a prečo ho 
už viac konať nebudem? Čo urobím, aby som to zmenil? Akým 
pozítívnym návykom nahradím svoj zlozvyk, akou dobrou vecou 
nahradím onen hriech? Aby si v tomto mal úplne jasno!  

Napríklad: <Flákanie sa po FB mi dáva nenáročné odreagovanie 
sa, trochu pobavenia sa… súčasne ním unikám pred tým, čo 
považujem za nepríjemné: učenie sa, upratovanie,… Je to zlé, lebo 
tým márnim zbytočne čas, ktorý sa mi už nikdy nevráti, som z toho 
potom ešte dlho unavený a oťapený, neviem sa dobre sústrediť na 
učenie, učím sa do noci, nemám v škole dobré výsledky, flákam 
modlitbu, lebo mi na ňu neostane čas, alebo je už neskoro a 
zaspávam pri nej… to ničí môj vzťah s Bohom – a to ma môže 
úplne spoľahlivo zatratiť! Preto to viac robiť nebudem. A tento 
návyk, reťazec, preruším takto: Odinštalujem si FB na mobile, aby 
som tam nebehal cez deň. Denne tam pôjdem len raz, na počítači, 
večer, keď mám všetko spravené – a po skončení sa riadne odhlá-
sim, aby som pri novom prihlásení musel zadať ručne heslo, aby 
som tam nechodil tak podvedome a automaticky.>  

Vypracuj si takýto plán na jedno-dve najzávažnejšie. 

 Ži bdelo, v hesychii a prúdení – vytrvalo tento stav trénuj! 
Vedome vnímaj sám seba, svoje pocity, hnutia, všímaj si, čo robíš 
a prečo to robíš! „Vědomé vnímání nám pomůže identifikovat 
skryté emoční vzorce, vynese je na světlo uvědomění, abychom se 
mohli začít vyprošťovat z jejich sevření. … Naše pozornost obvyk-
le divoce přeskakuje z jedné oblasti na druhou vlivem náhodných 
myšlenek, probleskujících vzpomínek, zajímavých nápadů, zábles-
ků něčeho, co jsme právě viděli, slyšeli nebo vnímali nějakým 
jiným způsobem. Vědomé vnímání je naopak velmi odolné vůči 
jakémukoliv rozptylování, je to vytrvalé soustředění na pohyb, 
který se odehrává přímo v mysli. Vědomé vnímání není zachváce-
no a uneseno náhlou myšlenkou nebo pocitem, ale vytrvale sleduje 
myšlenky a pocity v takovém sledu, v jakém přicházejí. Vědomé 
vnímání ve své podstatě představuje nový způsob soustředění, 
způsob, jak rozšířit možnost uvědomění a zdokonalit jeho přesnost. 
V procesu cvičení myslí se naučíme opustit myšlenky a pocity, 
které nás odvádějí od současnosti, naučíme se soustředit svou 
pozornost na bezprostřední zkušenost. Pokud nesoustředěnost 
vyvolává emoční chaos, schopnost vytrvale sledovat okolí může 
přinést lepší pochopení a náhled.“ (Tara Bennett-Goleman) – 
alebo slovami Písma: „Bdelosť“.  



 Keď sa „pokušenie“ objaví, vnímaj ho ako svoje vlastné 
rozhodnutie, niečo, čo vychádza z Teba, z Tvojej mysle („srdca“), 
Tvojich návykov a odráža to v Tebe pretrvávajúce postoje, viery, 
túžby, nádeje starého života.  

 Prijmi zodpovednosť! Uvedom si, že máš nad ním moc, ako 
hovorí Biblia už na samom začiatku: „Či nie je to takto: Ak robíš 
dobre, môžeš sa vystrieť, ale ak dobre nerobíš, číha hriech pri 
dverách a sleduje ťa jeho žiadostivosť, a predsa ty ju máš ovlá-
dať?“ (Gn 4,7 SSV). 

 Vedome to zmeň – Preruš „reťazec“ pokušenia! Ak máš vopred 
pripravený plán, o to lepšie, konaj podľa neho! 

 Nahraď onú vec, ku ktorej Ťa „pokušenie“ viedlo, niečím 
iným. Môže to byť nejaká jednoduchá činnosť, ktorú hneď tam 
namiesto toho vykonáš, napríklad namiesto zapnutia FB vstanem 
od počítača, urobím tridsať klikov a potom idem robiť niečo úplne 
iné. Pomôže Ti to odpútať sa od onej veci a vydať sa novým sme-
rom, ktorým ísť chceš. 

 Zamiluje si námahu a bolesť. Znie to vari divne, ale možno 
poznáš príslovie amerických mariňákov: Bolesť je slabosť, ktorá 
opúšťa telo. Nie je dôvodom radosti, keď silnieme? Keď nás opúšťa 
slabosť? A ak je znakom toho bolesť – nie je to dôvod zamilovať si 
pocit bolesti a tešiť sa z neho: „Teraz slabosť opúšťa moje telo!“? 
Tak to chápal aj legendárny kulturista Arnold Schwarzenegger, 
ktorý spomína: „Trénovali jsme až za hranici bolesti, abychom 
svalstvo zešokovali. Tehdy jsem si uvědomil, že bolest může být 
celkem příjemná a jaksi instinktivně jsem se na tréninkovou bolest 
začal těšit. Prorážel jsem bariéru bolesti a šokoval svalstvo. Mo-
hutnění z bolesti, to byl pro mne nový zážitek, ale veřejně jsem to 
říct nemohl. Věděl jsem totiž, že by to nepochopili ani moji trénin-
koví partneři a mysleli by si, že jsem masochista. Já jsem proměnil 
bolest na něco příjemného, ale ne pro nic za nic - nýbrž proto, že 
znamenala pokrok, růst, vývoj mých svalů!“ Ak sa rozhodneš 
postiť, nesedieť na FB, neleniť pred telkou, ráno hneď vstať,… 
všetko toto bude sprevádzať onen nepríjemný pocit. Už si zistil, že 
nijak veľký ani nijak tragický, často úplne iluzórny. Ale – prečo z 
neho samotného neurobiť niečo príjemné? Prečo si nezamilovať 
napríklad pocit hladu, pretože je to známka toho, že práve teraz 
silniem, rastiem, víťazím? Dá sa to! Ako hovorí Dyer – sú to Tvoje 
pocity. Ak sa rozhodneš milovať hlad, milovať drinu a námahu, 
milovať bolesť – tak to milovať budeš! A ďalší problém v tej chvíli 
padne a to, čo by si musel prekonávať, ťa ešte bude posilňovať a 
napĺňať radosťou! Len na to musíš mať dôvod – a tým je Tvoja 
VEIRA, NÁDEJ a TÚŽBA – a potom na to pozerať tým správnym 
spôsobom: namiesto „Ach, aký som hladný…“ vidieť „Super, ale 
rastiem a silniem!“  

 Vychutnaj si víťazstvo! Poďakuj zaň Bohu a spolu s Ním ho 
osláv! 

 Odmeň sa prípadne za toto víťazstvo niečím iným prijemným a 
dobrým – pomôže Ti to rýchlejšie a lepšie zafixovať v sebe nový, 
dobrý návyk, čiže čnosť. Spojí totiž Tvoje úsilie s ďalšou príjemnou 
vecou. Napríklad: Ak za celý deň budem na FB iba večer a nie viac 
ako pol hodiny, doprajem si za tým nejakú malú maškrtku, ktorú 
mám rád… len pozor, aby sa z toho potom nechtiac nevytvoril 
nový zvyk maškrtnosti…  

*** 

 Každý deň (najlepšie ráno počas hlavnej modlitby dňa) uvažuj 
nad dole uvedenými úryvkami z Písma a hľadaj v nich tému, o 
ktorej sme tento týždeň uvažovali. Ak sa dá, na záver vizualizuj to 
pozitívne a povzbudivé, čo Ti daný text odhalil: 

1. deň: „Blahoslavený muž, ktorý vydrží skúšku, lebo keď sa 
osvedčí, dostane veniec života, ktorý Boh prisľúbil tým, čo ho 
milujú.  13 Nech nik v pokušení nehovorí: "Boh ma pokúša." Veď 
Boha nemožno pokúšať na zlé a ani on sám nikoho nepokúša.  14 
Ale každého pokúša vlastná žiadostivosť, ktorá ho zachvacuje a 
zvádza.  15 Žiadostivosť potom, keď počne, porodí hriech a keď je 
hriech dokonaný, splodí smrť.“  (Jak 1,11-15 SSV) 

2. deň: „Nerozumiete, že človeka nemôže poškvrniť nič, čo 
vchádza doň zvonka,  19 veď to nevchádza do jeho srdca, ale do 
brucha a vychádza do stoky?" Tým vyhlásil všetky jedlá za čisté.  
20 A pokračoval: "Čo z človeka vychádza, to poškvrňuje človeka.  
21 Lebo znútra, z ľudského srdca, vychádzajú zlé myšlienky, 
smilstvá, krádeže, vraždy,  22 cudzoložstvá, chamtivosť, 
zlomyseľnosť, klamstvo, necudnosť, závisť, rúhanie, pýcha, 
hlúposť.  23 Všetky tieto zlá vychádzajú znútra a poškvrňujú 
človeka."“ (Mk 7,18-23 SSV) 

3. deň: „Za svedkov proti vám volám nebo i zem: Predložil som 
vám život i smrť, požehnanie i kliatbu! Vyvoľ si život, aby si zostal 
nažive ty aj tvoje potomstvo,  20 keď budeš milovať Pána, svojho 
Boha, a poslušne a verne sa vinúť k nemu; lebo pre teba to 
znamená život.“ (Dt 30,19-20 SSV) 

4. deň: „Buďte triezvi a bdejte! Váš protivník, diabol, obchádza 
ako revúci lev a hľadá, koho by zožral.  9 Vzoprite sa mu, pevní vo 
viere, a vedzte, že také isté utrpenie dolieha na vašich bratov po 
celom svete.  10 A Boh všetkej milosti, ktorý vás v Kristovi Ježišovi 
povolal do svojej večnej slávy, on sám vás po krátkom utrpení 
zdokonalí, posilní, utvrdí a upevní.  11 Jemu vláda na veky vekov. 
Amen.“ (1 Pt 5,8-11 SSV) 

5. deň: „Podriaďte sa teda Bohu; diablovi sa vzoprite a ujde od 
vás.  8 Priblížte sa k Bohu a on sa priblíži k vám. Obmyte si ruky, 
hriešnici, a očistite si srdcia, vy, čo máte rozpoltenú myseľ.“  (Jak 
4,7-8 SSV) 

6. deň: „No had bol ľstivejší ako všetky poľné zvieratá, ktoré 
urobil Pán, Boh, a vravel žene: "Naozaj povedal Boh: "Nesmiete 
jesť z nijakého rajského stromu!"?"  2 Žena odpovedala hadovi: "Z 
ovocia rajských stromov môžeme jesť,  3 ale o ovocí stromu, ktorý 
je v strede raja, nám Boh povedal: "Nejedzte z neho, ani sa ho 
nedotýkajte, aby ste nezomreli!""  4 - Tu povedal had žene: "Nie, 
nezomriete,  5 ale Boh vie, že v deň, keď budete z neho jesť, otvoria 
sa vám oči a vy budete ako Boh, budete poznať dobro a zlo." -  6 A 
žena videla, že strom je na jedenie chutný, na pohľad krásny a na 
poznanie vábivý, nuž vzala z jeho ovocia a jedla, dala aj svojmu 
mužovi, čo bol s ňou, a on tiež jedol.  7 I otvorili sa obom oči a 
spoznali, že sú nahí. Zošili figové listy a urobili si zásterky.  8 A 
potom, keď počuli hlas Pána, Boha, ktorý sa za denného vánku 
prechádzal po záhrade, skryl sa Adam i jeho žena pred Pánom, 
Bohom, medzi stromami záhrady.“ (Gn 3,1-8 SSV) 

7. deň: „Napísal som vám, deti: Poznali ste Otca. Napísal som 
vám, otcovia: Poznali ste toho, ktorý je od počiatku. Napísal som 
vám, mládenci: Ste silní, Božie slovo ostáva vo vás a premohli ste 
Zlého.  15 Nemilujte svet, ani to, čo je vo svete. Ak niekto miluje 
svet, nie je v ňom Otcova láska.  16 Veď nič z toho, čo je vo svete, 
ani žiadostivosť tela, ani žiadostivosť očí, ani honosenie sa 
bohatstvom, nie je z Otca, ale zo sveta.  17 A svet sa pominie, aj 
jeho žiadostivosť. Kto však plní Božiu vôľu, ostáva naveky.“ (1 Jn 
2,14-17 SSV) 

 



6. týždeň: PRESMEROVANIE 

Dnes máme na pláne ďalšiu techniku a tou je presmerovávanie.  

Existuje legenda o svätom Prokopovi, na ktorú naráža nasledovný 
text: „Občas je lépe čerta zapřáhnout do pluhu než s ním bojovat. 
Než vyvíjet obrovskou energii k boji proti zlu, je lépe použít jeho 
vlastní energie k dosažení námi žádaných cílů; postavit na rozbou-
řenou řeku mlýn místo marné snahy proud odstranit. Tak postupo-
val i svatý Prokop v českých legendách - čerta, který mu zlomyslně 
polámal kolo od vozu, přinutil, aby se sám smotal do klubíčka a 
posloužil světci jako hnací síla pro vůz.“ (Tomáš Sedláček, eko-
nóm).  

Na stránke magazinzdravie.sk sa dočítate niečo podobné – a už k 
praxi: „Jedným z krokov k úspechu je sexuálna transmutácia. Aj 
napriek tomu, že vyznie veľmi zložito, je veľmi jednoduchá. Spočíta 
v prepnutí mysle z myšlienok na telesné uspokojenie na myšlienky 
vyššieho charakteru. Využitie sily vôle na presmerovanie sexuálnej 
energie niekam inam než len do postele je  veľmi dôležité pre 
dosiahnutie úspechu.“ Má to logiku. Túžba zaplniť prázdnotu v nás 
tu je. Je ako rozbehnutý kamión. Je omnoho ľahšie pokrútiť 
volantom a presmerovať rútiaci sa kamión niekam inam, než ho 
s vynaložením ohromnej energie skúšať zastaviť. A okrem toho 
– my ho predsa potrebujeme v pohybe, že? Našim cieľom predsa 
nie je človek vyhasnutý, troska, handra, ktorej je všetko jedno, po 
ničom netúži, sedí ako kus dreva a necháva sa ľahostajne napospas 
osudu. Nakoniec, ani to možné nie je. Vďaka prázdnote v našom 
vnútri v nás vždy bude hlad, smäd po jej naplnení. V tomto sa 
podobáme kamiónu rútiacemu sa nie po rovinke, ale dole dobre 
strmým kopcom. Nemáme šancu ho zabrzdiť a ak sa o to pokúsime, 
iba nás zvalcuje. Kopec prázdnoty spôsobí, že sa kamión našej 
túžby vždy znova a znova rozbehne, bez ohľadu na snahu zastaviť 
ho. Môžeme ho nanajvýš presmerovať: aby jeho energia namiesto 
tohto smerovala k tamtomu. Tak to píše v jednej svojej knihe 
Napoleon Hill, keď vysvetľuje ľuďom dychtivým po bohatstve, aké 
je dôležité vedieť túto energiu valiaceho sa kamiónu nie zabrzdiť, 
ale presmerovať a využiť – zhodou okolností zase konkrétne o 
sexe: „Pohlavní žádost je nejmocnější lidskou touhou. … Je-li 
spoutána a odvedena jiným směrem, zachovává si tato motivační 
síla všechny své schopnosti vyvolat intenzívní obrazotvornost, 
odvahu atd., kterých lze použít jako mocných tvůrčích sil v literatu-
ře, umění či v jakékoli jiné profesi či povolání, samozřejmě včetně 
akumulace bohatství.“ Platí to ale, prirodzene, nielen o sexe. 
Nakoniec, túžba po sexe je len jednou formou všeobecnej túžby po 
naplnení prázdnoty v nás. Preto môže Alexandre Havard, ktorý pre 
zmenu píše o líderstve, radiť už všeobecne: „Udržiavať vášne na 
uzde popieraním hmotnej skutočnosti nie je cesta. Čo sa namiesto 
toho vyžaduje, je podriadenie vášní rozumu prostredníctvom cnosti 
sebaovládania. Vášne sú prameňom, ktorý udržiava a oživuje 
ľudskú prirodzenosť. Ľudské cnosti predpokladajú vášne. …  Preto 
vášne nesmú byť potláčané, ale usmerňované, a tým podriadené 
mysli. Sebaovládanie sa tak stáva, slovami J. Piepera, „pevným 
brehom, ktorý usmerňuje tok, aby nenarážal na prekážky, a ktorý 
mu dodáva silu, spád a rýchlosť."“ Povedané polopaticky, je to 
umenie nasledovného: „Fúha, tak strašne by som si dal niečo 
sladké, že si naskutku idem zacvičiť... som tak nadržaný, že sa 
naskutku idem učiť biológiu... som tak napajedený, že si nafľaku 
idem poupratovať izbu...“ a pod. Kapišto? Energia zostáva, len cieľ 
sa vedome mení. Presne k tomuto umeniu nás pozýva aj Katechiz-
mus svojim konštatovaním: „Čistota predpokladá naučiť sa seba-
ovládaniu, ktoré je výchovou k ľudskej slobode. Alternatíva je 
zrejmá: alebo človek ovláda svoje vášne a nadobudne pokoj, alebo 
sa nechá nimi zotročiť a stane sa nešťastným.“ (KKC 2339). 

Kresťan je potom len človekom, ktorý potom už len porozumel, že 
riešením mizérie nášho života nie je ani presmerovanie sexuálnej 
túžby na biznis a hromadenie bohatstva, ani presmerovanie maškrt-
nosti na tvrdú makačku v posilovni, ale celkové presmerovanie 
všetkej energie v našom živote smerom k jedinému cieľu, ktorý za 

to stojí a tým je Boh6 – aj keď služba Bohu môže a často aj vyža-
duje aj kondičku, aj zháňanie peňazí a narábanie nimi ako ná-
strojmi uskutočňovania nášho Božieho synovstva.  

Takže v praxi  

PRESMEROVÁVAME svoju žiadostivosť. My sa nesnažíme 
svoju žiadostivosť potlačiť. Ani vyhasiť. Veď dokonca aj túžba 
vyhasiť všetky túžby by zase bola iba túžbou... nedá sa z toho 
uniknúť.7 To ani možné nie je. My svoju žiadostivosť, svoj 
smäd, svoju túžbu iba presmerovávame: aby všetka jej mocná 
energia nesmerovala proti Bohu8, ale smerom k Bohu9. Aby On 
bol jej cieľom10. Aby všetka jej energia sa naplno realizovala v 
službe Bohu a s Bohom, aby sa menila na lásku, opravdivú lásku 
k Bohu a k tomu, čím Boh je. Že je to sebecké? Samozrejme... Je 
už na Bohu, aby túto lásku v závere celého dobrodružstva očistil 
od tohto sebectva, pretože to už je nad naše sily. Ale kým k tomu 
príde, je táto žiadostivosť, smäd po Bohu, zásadnou silou nášho 
duchovného života11. Tá istá žiadostivosť, ktorá sa slepá, neov-
ládaná a neusmernená stáva deštruktívnou silou hriechu, sa po 
ovládnutí a presmerovaní stáva silou čnosti12 a rastu k dokona-
losti.  

Toto je teda návod. Boh nás stvoril a stvoril nás dobre a dob-
rých13. Nič v nás nie je zlé a nič preto nemusíme ničiť, či 
potláčať. Zlým sa to stáva len vtedy, ak to smeruje k nespráv-
nym cieľom14. Ale ak je cieľ dobrý – a ním je Boh – potom sa 
všetko zladí okolo tohto cieľa a naše ja, zladené ako struny na 
harfe, v sile túžby a žiadostivosti po Bohu vystrelí k netušeným 
výšinám dokonalosti, svätosti a opravdivého Života. Nato do nás 
Boh túto mocnú silu vložil. Je vždy lepšie silného koňa ovládať, 

                                                           
6 „Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal, a seba samého by stratil alebo 
poškodil?!“ (Lk 9,25 SSV); „...A keď som pri tebe, nič pozemské ma neteší.  26 
Hynie mi telo i srdce, no Boh je Boh môjho srdca a podiel večitý.  27 Hľa, ako hynú 
všetci, čo sa vzďaľujú od teba, zatracuješ všetkých, čo sú ti neverní.  28 Pre mňa je 
slasťou byť v Božej blízkosti a v Pánu Bohu svoju nádej mať a ohlasovať všetky 
jeho diela v bránach dcéry sionskej.“ (Ž 73,25-28 SSV) 
7 „Poté jsem se zeptal já jeho: „Co ti přinesla tvá samota a meditace? Buddha 
neučil nic o Bohu, k němuž se můžeme modlit. Ke komu se tedy modlíš?" Odpově-
děl: modlím se k Buddhovi, ale nedoufám, že bych modlitbou a životem v samotě 
něco získal. Právě naopak, usiluji se oprostit od veškerých myšlenek na zisk. 
Hledám niroánu, odstranění všech pocitů a veškerých tužeb -jak bolesti, tak pokoje. 
Dosud ovšem žiji v duchovní temnotě. Nevím, jaký bude konec, ale jsem si jist, že 
všeho,  

čeho se mi nyní nedostává, dosáhnu v jiném životě. Na to jsem mu řekl: Tvé touhy a 
pocity zajisté pocházejí od Boha, který tě stvořil. Jistě byly stvořeny proto, aby byly 
naplněny, nikoli rozdrceny. Zničení veškerých tužeb nevede k oproštění, ale jen k 
se-bevraždě. Což se naše touhy neoddělitelně neproplétají s pokračováním života? 
Dokonce i myšlenka na zničení touhy je marná. Touha zničit všechny touhy je sama 
o sobě také touhou. Jak můžeme nalézt uvolnění a pokoj tím, že jednu touhu 
nahradíme jinou? Pokoj zajisté nenalezneme tak, že odstraníme touhu, nýbrž tak, 
zeji naplníme a uspokojíme v Tom, který ji stvořil.“ (Sundar Singh) 
8 „Hriech je ...  priestupok proti opravdivej láske k Bohu a k blížnemu, zapríčinený 
zvráteným lipnutím na určitých dobrách.“ (KKC 1849) 
9 porov.: „Ale pevný Boží základ stojí a má túto pečať: Pán pozná svojich a: Nech 
sa odvráti od neprávosti každý, kto vyznáva meno Pánovo“ (2 Tim 2,19 SSV) 
10 „Či teda jete, či pijete, či čokoľvek iné robíte, všetko robte na Božiu slávu“ (1 
Kor 10,31 SSV) 
11 „V posledný, veľký deň sviatkov Ježiš vstal a zvolal: "Ak je niekto smädný a verí 
vo mňa, nech príde ku mne a nech pije.  38 Ako hovorí Písmo, z jeho vnútra potečú 
prúdy živej vody."  39 To povedal o Duchu, ktorého mali dostať tí, čo v neho 
uverili“ (Jn 7,37-39 SSV); „Kto je smädný, nech príde, a kto chce, nech si naberie 
zadarmo vody života“ (Zjv 22,17 SSV); „Usilujte sa o lásku, dychtite po 
duchovných daroch, zvlášť aby ste prorokovali“ (1 Kor 14,1 SSV) a pod. 
12 už spomenutý Alexandre Havard: „Ľudské cnosti predpokladajú vášne.“ 
13 „Prvý človek nielenže bol stvorený dobrý, ale bol aj ustanovený v priateľstve so 
svojím Stvoriteľom a v súlade so sebou samým a so stvorením, ktoré ho obklopuje. 
Tento stav prevýšila iba sláva nového stvorenia v Kristovi.“ (KKC 374) 
14 „Skutočnosť hriechu a najmä prvotného hriechu možno objasniť jedine vo svetle 
Božieho zjavenia. Bez poznania Boha, ktoré nám dáva Zjavenie, nemôžeme hriech 
jasne poznať a sme pokúšaní vysvetľovať ho len ako nedostatok rastu, ako psychic-
kú slabosť, omyl, nevyhnutný následok neprimeraného spoločenského zriadenia 
atď. Iba keď poznáme Boží plán s človekom, môžeme pochopiť, že hriech je 
zneužitie slobody, ktorú Boh dáva stvoreným osobám, aby ho mohli milovať a aby 
sa mohli milovať aj navzájom.“ (KKC 387) 



viezť sa na ňom a cválať, kam chceme, než s ním zápasiť a brzdiť 
ho – alebo aj ako nechať ho tak, ujsť a ísť kam chceme, ale pešo. 
Prečo nevyužiť to, čo sa nám ponúka, energiu emócií? 

Vôľa nie je emócia – to už vieme. Bolo by márne a tragické 
nahrádzať vôľu a rozhodnutie náladami a pocitmi. Vôľa ale môže 
využiť pocity a emócie i nálady ako svoje nástroje. A vtedy je to 
dobré a správne – a je v tom už aj kus majstrovstva! 

 

ÚLOHA NA TENTO TÝŽDEŇ: 

 Pokračuj v afirmácii z minulého týždňa, ak treba, uprav si ju. 

 V čelní pokušeniam Ti teraz pribudla druhá možnosť: ALEBO 
sa môžeš (tak, ako si to trénoval minulý týždeň) zastaviť, uvedomiť 
si bezmocnosť pocitov, nálad, pokušení, odstrihnúť ich od svojej 
vôle – a potom ich nechať vypariť sa do bezmocného zabudnutia; 
ALEBO – a to je dnešná lekcia – využiť energiu vôle a emócií, 
ktorú v Tebe „pokušenie“ nabudilo a len ju presmerovať smerom, 
ktorým chceš, aby išla. Skús to! A možno je dobré, ak si vopred 
určíš, ktorým smerom energiu pokušenia nasmeruješ, aby si sa 
mohol rozhodnúť dostatočne rýchlo, kým emócia neopadne, alebo 
ťa nestrhne kam nechceš. 

 Každý deň (najlepšie ráno počas hlavnej modlitby dňa) uvažuj 
nad dole uvedenými úryvkami z Písma a hľadaj v nich tému, o 
ktorej sme tento týždeň uvažovali. Ak sa dá, na záver vizualizuj to 
pozitívne a povzbudivé, čo Ti daný text odhalil: 

1. deň: „Neviete, že tí, čo bežia na štadióne, bežia síce všetci, ale 
iba jeden dosiahne víťaznú cenu? Bežte tak, aby ste sa jej zmocnili.  
25 A každý, kto závodí, zdržuje sa všetkého; oni preto, aby dosiahli 
porušiteľný veniec, my však neporušiteľný.  26 Ja teda tak bežím, nie 
ako na neisto, tak bojujem, nie akoby som bil do vetra.  27 Ale 
krotím svoje telo a podrobujem si ho, aby som azda, kým iným 
kážem, sám nebol zavrhnutý.“  (1 Kor 9,24-27 SSV) 

2. deň: „V Damasku bol istý učeník menom Ananiáš, a Pán ho vo 
videní oslovil: "Ananiáš!" On povedal: "Tu som, Pane."  11 A Pán 
jemu: "Vstaň a choď do ulice, ktorá sa volá Rovná, a v Júdovom 
dome vyhľadaj Šavla prímením Tarzského; práve sa modlí  12 a vidí 
muža menom Ananiáša, ako vchádza a vkladá naň ruky, aby sa mu 
vrátil zrak."  13 No Ananiáš odpovedal: "Pane, od mnohých som 
počul o tomto mužovi, koľko zla narobil tvojim svätým v 
Jeruzaleme.  14 Aj tu má moc od veľkňazov poviazať všetkých, čo 
vzývajú tvoje meno."  15 Ale Pán mu povedal: "Len choď, lebo jeho 
som si vyvolil za nádobu, aby zaniesol moje meno pohanom aj 
kráľom i synom Izraela;  16 a ja mu ukážem, koľko musí trpieť pre 
moje meno."  17 Ananiáš teda šiel a vošiel do domu, vložil naň ruky 
a povedal: "Brat Šavol, poslal ma Pán Ježiš, ktorý sa ti zjavil na 
ceste, keď si šiel sem, aby si zasa videl a aby ťa naplnil Duch 
Svätý."  18 Hneď mu spadli z očí akoby lupiny a vrátil sa mu zrak. 
Tu vstal a dal sa pokrstiť.  19 Potom prijal pokrm a zosilnel. 
Niekoľko dní zostal s učeníkmi v Damasku  20 a hneď v synagógach 
ohlasoval Ježiša, že je Božím Synom.  21 Všetci, čo počúvali, žasli a 
vraveli: "Nie je to ten, čo v Jeruzaleme prenasledoval tých, čo 
vzývali toto meno? A neprišiel sem na to, aby ich v putách odviedol 
k veľkňazom?"  22 Ale Šavol bol čoraz silnejší a miatol Židov, čo 
bývali v Damasku, lebo dokazoval, že toto je Mesiáš.“ (Sk 9,10-22 
SSV) 

3. deň: „Veď ste počuli, ako som si kedysi počínal v židovstve: že 
som veľmi prenasledoval Božiu Cirkev a nivočil som ju.  14 V 
židovstve som prevýšil mnohých vrstovníkov vo svojom rode, lebo 
som viac horlil za obyčaje svojich otcov.  15 Ale keď sa Bohu, ktorý 
si ma už v lone matky vybral a svojou milosťou povolal, zapáčilo  16 
zjaviť vo mne svojho Syna, aby som ho zvestoval medzi pohanmi, už 
som sa neradil s telom a krvou,  17 ani som nešiel do Jeruzalema za 
tými, čo boli apoštolmi prv ako ja, ale odišiel som do Arábie a opäť 
som sa vrátil do Damasku.  18 Až po troch rokoch som šiel do 
Jeruzalema, aby som videl Kéfasa, a zostal som uňho pätnásť dní.  
19 Iného z apoštolov som nevidel, iba Jakuba, Pánovho brata.  20 A 
čo vám píšem, hovorím pred Bohom, že neklamem.  21 Potom som 

išiel do končín Sýrie a Cilície.  22 Ale Kristovým cirkvám v Judei 
som bol osobne neznámy,  23 ibaže počuli: "Ten, čo nás kedysi 
prenasledoval, teraz hlása vieru, ktorú predtým nivočil,"  24 a 
oslavovali Boha za mňa.“  (Gal 1,13-24 SSV) 

4. deň: „Tu prišiel Pánov anjel a sadol si pod dub pri Efre, ktorý 
patril Abiezerovcovi Joasovi, keď práve jeho syn Gedeon mlátil 
pšenicu na lise, aby ju zachránil pred Madiánčanmi.  12 Pánov 
anjel sa mu zjavil a prihovoril sa mu: "Pán s tebou, udatný 
hrdina!"  13 Gedeon mu odpovedal: "Prepáč, môj pane! Keď je 
Pán s nami, prečo nás toto všetko postihlo? A kde sú všetky jeho 
divy, o ktorých nám rozprávali naši otcovia, keď hovorili: “Pán 
nás vyviedol z Egypta”? Teraz nás Pán opustil a vydal do ruky 
Madiánčanov."  14 Pán sa k nemu obrátil a povedal: "Choď s touto 
svojou silou a vysloboď Izrael z ruky Madiánčanov! Posielam 
ťa!"“ (Sdc 6,11-14 SSV) 

5. deň: „Ty si najkrajší z ľudských synov. Z tvojich perí plynie 
milota. Preto ťa Boh požehnal naveky.  4 Ty, najmocnejší, pripáš si 
meč na bedrá; svoju velebu a dôstojnosť.  5 Vo svojej dôstojnosti 
šťastne vytiahni, nasadni na voz a bojuj za pravdu, lásku a 
spravodlivosť. Nech ťa tvoja pravica učí konať úžasné skutky.“ (Ž 
45,3-5 SSV) 

6. deň: „Vyvolil si [, Bože] svojho sluhu Dávida, od čriedy oviec 
ho vyzdvihol,  71 vzal si ho od oviec, čo majú mláďatá, aby pásol 
Jakuba, jeho ľud, a Izraela, jeho dedičstvo.  72 A on ich pásol so 
srdcom bez úhony a viedol ich rukou skúsenou.  (Ž 78,70-72 SSV) 

 7. deň: „Oslavujte Pána, koľko len vládzete, on je ešte väčší, 
lebo obdivuhodná je jeho velebnosť.  33 Dobrorečte Pánovi a 
zvelebujte ho podľa svojej schopnosti, je väčší nad všetku chválu.  
34 Pri jeho zvelebovaní vynaložte všetku svoju silu, aby to nebolo 
nedostatočné, ani tak ho nemôžete vystihnúť.“  (Sir 43,32-34 SSV) 

 Na konci týždňa vyhodnoť, ako sa Ti podarilo uspieť. Ak nie 
veľmi – v čom bol problém? V pevnosti viery a nádeje? V nedos-
tatočnej bdelosti? V niečom inom? Čo urobíš, aby si tieto prekáž-
ky odstránil – alebo, ak je to niečo mimo Teba, čo zmeniť nemô-
žeš, aby si ich buď ovplyvnil vo svoj prospech, alebo využil a 
zmenil ich z problému na príležitosť, na niečo, čo Ti dokonca 
prospeje? 



7. týždeň: POVINNOSŤ 

Vráťme sa ešte raz k vyznaniu od rytiera Jeana de Brueil z roku 
1465: „Bitka je plná radosti. Počas boja nás všetkých spája hlboký 
cit. Keď sme presvedčení, že bojujeme za spravodlivú vec, a vidíme, 
ako sa naši druhovia odvážne bijú, do očí sa nám derú slzy. Z 
pocitu nefalšovanej vzájomnej oddanosti vyviera sladká radosť. 
Keď vidíme, ako náš druh odvážne vlastné telo vystavuje nebezpe-
čenstvu, aby splnil prikázania nášho Stvoriteľa, rozhodujeme sa 
vyraziť vpred a v mene lásky s ním alebo zahynúť, alebo prežiť. 
Plynie z toho taká rozkoš, ktorej nádheru nedokáže pochopiť nikto, 
kto ju neokúsil. Či si myslíte, že ten, kto túto rozkoš pocítil, sa bojí 
smrti? Ani v najmenšom! Taký človek je tak posilnený a tak nadše-
ný, že stráca predstavu o tom, kde je. Nebojí sa potom vskutku 
ničoho na celom svete!“ Okrem toho, že tento text popisuje stav 
komunity (porov. M. S. Peck) a to na veľmi na prvý pohľad nety-
pickom mieste a situácii, objavuje sa v ňom ešte niečo veľmi 
dôležité. 

DNES žijeme, aj v kresťanstve, v postupnosti: POCITY a následne 
POVINNOSTI. Ak mám chuť a náladu, urobím to. Ak nemám chuť 
a náladu, neurobím to, lebo sa mi nechce. „Týždeň po spovedi som 
ešte taký nabudený, darí sa mi, ale potom to opadne a ja zase 
upadnem do starých hriechov,“ počúvame znova a znova v spove-
delniciach. „Dnes som sa nemodlil, lebo mi to vôbec nešlo, bol som 
taký nejaký deprimovaný, znechutený…“ hovoria iní. „Dnes sme 
neboli v kostole, lebo sa nám nechcelo“ a inokedy „Dnes sme mali 
takú náladu, tak sme sa vybrali do kostola.“ „Toto sa nám páči, tam 
budeme chodiť.“ To je ono „pocitové kresťanstvo“, hľadanie 
pozitívnych nálad a zážitkov. Vie nás uniesť koncert Godzone, lebo 
atmoška ako na rockovom koncerte a navyše so skvelým pocitom, 
že „Ježíííš! Amééén!“ Ale už nás až tak neunáša omša, či dokonca 
práca vo farnosti, lebo „ten farár si strašne mrmle pre seba a neni 
ho počuť“ a „to ma nebaví“. Lenže, ako vidieť, nakoniec sa neobja-
vujú ani tie pocity, ktoré hľadáme. Nič také, ako zažíval Jean de 
Brueil vo svojej rytierskej kompánii, vo farnosti nijakovsky nezaží-
vame, ani na našich „stretkách“, ani nikde inde, vari trochu a iba na 
chvíľu na oných „náboženských estrádach“. Tie sa množia, pretože 
emóciami nahrádzajú skutočný mystický zážitok a opravdivé 
hlboké city, ktoré prináša dnes už neexistujúce spoločenstvo.  

A tu nás môže Jean de Brueil niečo naučiť. On totiž, chlap starej 
školy, ide na vec presne opačne. Prvá je POVINNOSŤ a až potom 
CITY. Rytier nie je človek, ktorý si hovorí: „Teraz to idem natrieť 
Tatárom, lebo som taký nažhavený z poslednej pitky s kráľom 
Sobieským!“, ani o tri dni „Dnes nejdem brániť Viedeň, som nejaký 
taký deprimovaný a je to dlhá cesta a nuda… radšej behnem 
niekam na turnaj, tam je vzrúšo!“ Nie, rytier žije pre povinnosť. 
Nie je v tom nič „mystické“, žiadne „pocity“, nijaké „vnútorné 
zážitky“ ani nič podobné. Proste povinnosť. Záväzok. Niečo, na 
čom pracuje a pritom kašle na to, aké nálady práve má. A tu sa 
stáva zázrak! Pretože práve táto jasná, nediskutovaná oddanosť 
záväzku a z neho plynúcej povinnosti vytvára komunitu, spoločen-
stvo ľudí, ktorí žijú pre to isté. A komunita prináša presne oné 
mocné pocity a nálady a hlboký pocit jednoty a súzvuku a harmó-
nie, až sa do očí slzy derú a srdcia sa roztekajú ako med. A my 
môžeme parafrázovať Čiangove slová z Čajky Jonathana Livin-
gstona: „Tí, ktorí sa zrieknu povinnosti kvôli pocitom, nakoniec 
žiadne pocity nezažívajú. A tí, ktorí nehľadia na pocity kvôli povin-
nosti, zažívajú naplnenie, o akom sa iným ani nesníva!“ 

POVINNOSŤ. To je kľúč. Pretože sama láska je povinnosťou. Nie 
v tom zmysle, že by bola nanútená a „povinná“, nie, nie. Ale 
povinnosť je podstatou lásky. Keď Boh miluje, zaväzuje sa človeku 
zmluvou. V tejto zmluve sám seba zaväzuje povinnosťou voči 
človeku. Jeho vzťah nie je, že „Dnes mám dobrú náladu, odpustím 
Jeruzalemu, nech si žijú,“ ale inokedy zase „dnes nemám na nič 
chuť, asi tú Sodomu zničím, lebo mi už lezú na nervy!“ Boží postoj 
je istý a stály, lebo je založený na zmluve a na z nej plynúcej 
povinnosti – akokoľvek nám toto slovo v súvislosti s Bohom znie 

divno. Ale je to tak: Boh sa k niečomu zaviazal a tým sám slobod-
ne na seba prijal povinnosť, ktorá z tohto záväzku plynie.. Preto sa 
dokonca my, ľudia, môžeme voči Bohu na túto Jeho povinnosť 
voči nám, ku ktorej sa slobodne a dobrovoľne zaviazal, odvolávať: 
„Teraz teda, Pane, Bože Izraela, splň svojmu sluhovi, môjmu 
otcovi Dávidovi, čo si mu sľúbil“ (2 Krn 6,16 SSV), či „Nezavrhni 
nás pre svoje meno, neznevažuj trón svojej slávy; pamätaj a 
nezruš svoju zmluvu s nami!“ (Jer 14,21 SSV).  

Láska nie je pocit ani nálada. Láska je záväzok. A záväzok rovná 
sa povinnosť. Láska znamená prijať na seba povinnosť voči 
milovanému a verne ju plniť, nálada-nenálada, pocit-nepocit, 
chuť-nechuť. A až táto láska, čiže verne splnená a naplnená 
povinnosť, prináša ako odmenu aj oné kýžené opojné pocity: pocit 
správnosti, súzvuk a spolupatričnosť komunity, triumf víťazstva 
ducha nad telom… Preto je Nebo blažené. Je totiž výsledkom, je 
triumfom víťazov, nie východiskom. Nie je najprv nebeská 
blaženosť, ktorá nás „motivuje“ byť vernými Bohu a ľuďom, ale je 
to naopak, najprv je vernosť povinnosti lásky a až potom blaže-
nosť neba: „To sú tí, čo sa nepoškvrnili so ženami, lebo sú panici. 
Tí nasledujú Baránka, kamkoľvek ide. … zvíťazili pre Baránkovu 
krv a pre slovo svojho svedectva; a nemilovali svoj život až na 
smrť“ (Zjv 14,4; 12,11 SSV). 

*** 

To nás privádza k poslednému paradoxu. Často používame slová 
„vnútorný človek“, „vnútorný život“ – a myslíme si, že leží naozaj 
niekde v nás, vo vnútri. Odtiaľ je len krok k chápaniu duchovného 
života ako „uvnútorňovania sa“, ako nejakej „meditácie“ so 
zatvorenými očami (a vari dokonca pri vznosnej hudbe), ako o 
hľadaní vnútorných pocitov a nálad, ktoré keď sú, tak sme OK a 
nabudení a keď nie sú, sme „opustení“ a v „temnej noci“ a „skles-
lí“, „v kríze“ a padáme. Ale ono je to presne naopak! Toto naše 
akože „vnútro“ je presne oným „vonkajším“ a „starým“ človekom, 
ako o ňom píše Pavol. Jeho znakom je hriech a podstatou hriechu 
je sebastrednosť (filautia) – a presne o tom tento náš zdanlivý 
„vnútorný život“ je: o hľadaní seba, svojich zážitkov, svojich 
pocitov, svojich nálad… Skutočný vnútorný človek je ten, ktorý z 
lásky vychádza zo seba, v akte apatheie zabúda na seba15, aby sa 
upnul smerom von, k milovanému – práve formou zmluvy, formou 
prijatia záväzku voči Bohu, blížnym, Cirkvi, Kráľovstvu, ľud-
stvu… a následne zasvätenia sa povinnosti z toho plynúcej.  

Moja rada teda znie: UŽ SA Z TOHO ZOBUĎME! Prestaňme sa 
vŕtať v sebe. Kašlime na nálady. Kašlime na pocity. Vyjdime zo 
seba ako z tesného, temného väzenia plného mámení a šeliem. 
Svet je vonku, nie v nás. Čím viac sa pozeráme dovnútra, do seba, 
tým viac strácame vnútorného človeka i Boha i Cirkev – i pocity a 
nálady a zážitky, po ktorých dychtíme. Nie nadarmo mystici 
opakujú, že ani v modlitbe nemáme si nijako všímať ani sledovať 
vnútorné pocity a zážitky, lebo keby sme tak robili, už nehľadáme 
Boha ale seba – a to je koniec kresťanstva a mystiky. Postavme 
svoj život na povinnosti, na oddanosti a vernosti – čiže na láske, 
bez pátosu, jednoducho, prosto a vecne – a budeme prekvapení, že 
zrazu bude aj spoločenstvo, aj radosť, aj triumf v Duchu Svätom, 
plnosť života! 

*** 

VÔĽA, ktorá smeruje k splneniu POVINNOSTI, ktorá vyplý-
va z toho KÝM SME a ČO CHCEME – a teda z našej viery, 
nádeje a lásky, čiže túžby – by mala byť základným postojom 
nášho života. Pocity – jedno, či je to pocit hladu, bolesti zo 
zlomenej nohy či zo svalovice po tréningu, alebo pocit nejakej 
„nechuti“, lenivosti, pohodlnosti, radosti, smútku, hnevu, nadše-
nia, radosti, sklamania, podobne ako rôzne nálady a tak – sú veci 
druhotné. Ak chceme, využijeme ich (presmerovanie). Ak nie, 

                                                           
15 … a nesnaží sa dosiahnuť apatheiu tak, že hľadí na seba a „do seba“ ako do 
zrkadla, pýta sa samého seba: „už som slobodný?“ a sám seba ako narcis obdivu-
je… 



necháme ich tak, odstrihneme od nich svoju vôľu a svoje ja a 
necháme ich spľasnúť (oddelenosť). Ale nikdy, nikde ani nijako už 
viac nebudú ovplyvňovať samo naše rozhodovanie čo urobíme, či 
dokonca vytvárať ilúziu, že sú nejakým „neodolateľným pokuše-
ním“, ktorému my, chudáci bezmocní, znova a znova „podlieha-
me“. Bodka. 

 

ÚLOHA NA TENTO TÝŽDEŇ: 

 Pokračuj v afirmácii týmto textom: 

Som synom Boha. 

Som slobodný. 

Nie som otrokom svojich pocitov.  
Nie som otrokom svojich nálad.  

Neovládajú ma.  
Nemajú nado mnou žiadnu moc. 

Svoj život staviam na slobodne prijatej povinnosti,  
ktorá je vyjadrením môjho záväzku ako syna (dcéry) Boha 

voči môjmu Bohu, voči svetu i voči sebe.  

Nič mi nezabráni žiť a splniť si túto svoju povinnosť  
v každom čase, najlepšie, ako dokážem. 

Ak chcem, využijem na jej splnenie svoje pocity a nálady. 
Nasmerujem ich smerom, akým ja chcem,  

aby ma tiahli, spôsobom, aký si ja vyberiem. 

A ak chcem, nechám ich namiesto toho vyhasnúť  
a potom v sebe vyvolám pocity a nálady, aké ja chcem. 

Ale vždy je to moja vôľa 
a vždy je to povinnosť, ktorá rozhoduje o tom, 

kam svoju vôľu nasmerujem! 

 Každý deň (najlepšie ráno počas hlavnej modlitby dňa) uvažuj 
nad dole uvedenými úryvkami z Písma a hľadaj v nich tému, o 
ktorej sme tento týždeň uvažovali. Ak sa dá, na záver vizualizuj to 
pozitívne a povzbudivé, čo Ti daný text odhalil: 

1. deň: „Zmýšľajte tak ako Kristus Ježiš:  6 On, hoci má božskú 
prirodzenosť, nepridŕžal sa svojej rovnosti s Bohom,  7 ale zriekol 
sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu, stal sa podobný ľuďom; 
a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka.  8 Uponížil sa, 
stal sa poslušným až na smrť, až na smrť na kríži.  9 Preto ho Boh 
nad všetko povýšil a dal mu meno, ktoré je nad každé iné meno.“  
(Flp 2,5-9 SSV) 

2. deň: „Teraz je moja duša vzrušená. Čo mám povedať? Otče, 
zachráň ma pred touto hodinou? Veď práve pre túto hodinu som 
prišiel.  28 Otče, osláv svoje meno!" A z neba zaznel hlas: "Už som 
oslávil a ešte oslávim."“  (Jn 12,27-28 SSV) 

3. deň: „Od tej chvíle začal Ježiš svojim učeníkom vyjavovať, že 
musí ísť do Jeruzalema a mnoho trpieť od starších, veľkňazov a 
zákonníkov, že ho zabijú, ale tretieho dňa vstane z mŕtvych.  22 
Peter si ho vzal nabok a začal mu dohovárať: "Nech ti je milostivý 
Boh, Pane! To sa ti nesmie stať!"  23 On sa obrátil a povedal 
Petrovi: "Choď mi z cesty, satan! Na pohoršenie si mi, lebo nemáš 
zmysel pre Božie veci, len pre ľudské!"“ (Mt 16,21-23 SSV) 

4. deň: „Od tej chvíle začal Ježiš svojim učeníkom vyjavovať, že 
musí ísť do Jeruzalema a mnoho trpieť od starších, veľkňazov a 
zákonníkov, že ho zabijú, ale tretieho dňa vstane z mŕtvych.  22 
Peter si ho vzal nabok a začal mu dohovárať: "Nech ti je milostivý 
Boh, Pane! To sa ti nesmie stať!"  23 On sa obrátil a povedal 
Petrovi: "Choď mi z cesty, satan! Na pohoršenie si mi, lebo nemáš 
zmysel pre Božie veci, len pre ľudské!"“ (Mt 16,21-23 SSV) 

5. deň: „Keď [Ježiš] prišiel na miesto, povedal im: "Modlite sa, aby 
ste neprišli do pokušenia!"  41 Sám sa od nich vzdialil asi toľko, čo 
by kameňom dohodil, kľakol si a modlil sa:  42 "Otče, ak chceš, 
vezmi odo mňa tento kalich! No nie moja, ale tvoja vôľa nech sa 
stane!"  43 Tu sa mu zjavil anjel z neba a posilňoval ho. A on sa v 

smrteľnej úzkosti ešte vrúcnejšie modlil,  44 pričom mu pot stekal 
na zem ako kvapky krvi.  45 Keď vstal od modlitby a vrátil sa k 
učeníkom, našiel ich spať od zármutku.  46 I povedal im: "Čo 
spíte? Vstaňte, modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia!"“  (Lk 
22,40-46 SSV) 

6. deň: „Spútaný Duchom idem do Jeruzalema, hoci neviem, čo 
ma tam čaká.  23 Len Duch Svätý ma vo všetkých mestách uisťuje, 
že ma očakávajú okovy a súženie.  24 Svoj život si však veľmi 
necením, len aby som dokončil svoj beh a službu, ktorú som dostal 
od Pána Ježiša: svedčiť o evanjeliu Božej milosti.“  (Sk 20,22-24 
SSV) 

7. deň: „Počul som mohutný hlas volať v nebi: "Teraz nastala 
spása, moc a kráľovstvo nášho Boha a vláda jeho Pomazaného, 
lebo bol zvrhnutý žalobca našich bratov, ktorý na nich dňom i 
nocou žaloval pred naším Bohom.  11 Ale oni nad ním zvíťazili pre 
Baránkovu krv a pre slovo svojho svedectva; a nemilovali svoj 
život až na smrť.  12 Preto radujte sa, nebesia, aj vy, čo v nich 
bývate.“ (Zjv 12,10-12 SSV) 



Záverečné odporúčanie 

Nájdi si spoločníkov, s ktorými Ťa spája rovnaká viera, rovnaká 
identita, rovnaký cieľ, rovnaká nádej, rovnaká túžba i rovnaký boj o 
naplnenie Božieho synovstva. Už SZ vraví: „Dvaja sú na tom lepšie 
ako sám človek: za svoju námahu môžu dostať väčšiu odmenu,  10 a 
keď padnú, jeden zdvihne druhého. Beda však samému, keď padne! 
Nemá pri sebe druha, čo by ho zodvihol.  11 Aj sa (lepšie) zahrejú, 
ak dvaja ležia spolu, ale sám - akože sa môže zahriať sám?  12 Veď 
dvaja vedia premôcť samého, dvaja sa (skôr) postavia na odpor. 
Trojmo usúkaný povrazec sa nepretrhne tak chytro“ (Kaz 4,9-12 
SSV). 

Aj v profánnej sfére sa ľudia inštinktívne obklopujú ľuďmi im 
podobnými: športovci chodia spolu trénovať, hudobníci spolu hrať, 
turisti spolu chodia na túry horolezci na expedície. Ak sme viacerí, 
môžeme sa podporiť, inšpirovať, byť si oporou i povzbudením a 
byť tak omnoho silnejší. Ale sám…? Ťažko samému! 

*** 

Ale v kresťanstve to platí ešte viac!  

Ak poznáte Pána Prsteňov: V Tolkienovom Hobitovi v jednej chvíli 
mocný Thórin Pavéza hovorí Bilbovi: „Máte odvahu i moudrost, 
sloučené ve správném poměru. Kdyby si víc našinců dovedlo cenit 
jídlo a veselí a zpěv nad nahromaděné zlato, svět by byl radostněj-
ší“. V Pánovi prsteňov zase Tolkien o Kraji píše takto: „„Vida, 
Frodo, tak si konečně rozumíme,“ řekl Faramir. „Jestliže jsi tu věc 
vzal na sebe, nerad, ale na žádost druhých, máš můj soucit a mou 
úctu. A žasnu nad tebou: nosit ji schovanou a nepoužívat ji. Jste 
pro mne nový národ a nový svět. Jsou všichni tví příbuzní stejného 
rázu? Tvoje země musí být říše míru a spokojenosti a zahradníci 
tam musí být velmi ctěni.“ „Všechno tam v pořádku není,“ řekl 
Frodo, „ale zahradníci rozhodně ctěni jsou.“ A do tretice: „„Je to 
malý nárůdek, ale má velkou cenu, ti Krajané,“ řekl Halbarad. „Co 
vědí o naší dlouhé námaze, kdy jsme jim zabezpečovali hranice? 
Přesto jsem to dělal rád.““ 

Pre Tolkiena teda predstavuje Kraj ideál a súčasne i nástroj riešenia 
problémov sveta, ako to vkladá do úst Thórinovi Pavézovi. A čím 
viac sa čokoľvek vzďaľuje od kvality a vlastností Kraja, tým je to 
porušenejšie a zmrzačenejšie, až na opačnom konci, ako dokonalý 
protiklad Kraja, stojí dusivý a temný Mordor… Je známe, že 
Tolkien bol katolík a aj svoje dielo písal ako katolícke, ako katolíc-
ku vieru v obraznom vydaní, ako veľké podobenstvo o Bohu. Prečo 
teda ten dôraz na Kraj a na jeho domáckosť? 

Pretože Boh sám v sebe je rodina. Nebo potom môžeme pokojne 
nazvať domácnosťou. Tak o nej píše Písmo: „Už nie ste cudzinci 
ani prišelci, ale ste spoluobčania svätých a patríte do Božej rodiny“ 
(Ef 2,19 SSV). Grécke slovo oikeioi znamená doslova domáci, 
domácnosť, členovia domácnosti. Nebo i Boh je tak vykreslený v 
kategórii domácnosti – počujete, ako vám tieto slová zvonia ozve-
nou Tolkienovej Roklinky? Sám Boh je rodinou, je domácnosťou, 
ako vysvetľuje blahej pamäti sv. Ján Pavol II.: „Boh vo svojom 
najhlbšom tajomstve nie je samotár, ale rodina, pretože má v sebe 
otcovstvo, synovstvo a podstatu rodiny, ktorou je láska.“ Pápež 
nehovorí o Trojici akoby to bola rodina. On nepovedal, že Boh je 
ako rodina. Povedal, že Boh je rodina. Teda nie Boh je prirovnaný 
k ľudskej rodine, ale naopak, rodina je prirovnaná k životu 
a vzťahom v Najsvätejšej Trojici Boha. Každá pozemská rodina je 
tak len viac či menej verným obrazom Božej Trojičnej Rodiny. A 
každá pozemská domácnosť je len viac či menej verným obrazom 
tej Božej Nebeskej Domácnosti, ako o nej píše Písmo: „No vy ste sa 
priblížili k vrchu Sion a k mestu živého Boha, k nebeskému 
Jeruzalemu, k myriadám anjelov, k slávnostnému zhromaždeniu  23 
a k spoločenstvu prvorodených“ (Hebr 12,22-23 SSV). 

Teda neprekvapuje, že Cirkev samu seba vníma ako rodinu, ako 
Božiu rodinu, žijúcu Boží nebeský život Božej Domácnosti už tu, 
na zemi. Sv. Ján Pavol II. o farnosti, miestnej čiastke tejto Cirkvi, 
hovorí ako o „domove farskej rodiny“. Pavol nabáda kresťanov 

slovami: „Kým teda máme čas, robme dobre všetkým, ale najmä 
členom rodiny veriacich“ (Gal 6,10 SSV) a Skutky túto rodinu a 
vzťahy v nej opisujú takto: „Vytrvalo sa zúčastňovali na učení 
apoštolov a na bratskom spoločenstve, na lámaní chleba a na 
modlitbách. Všetci, čo uverili, boli pospolu a všetko mali spoločné. 
45 Predávali pozemky a majetky a rozdeľovali ich všetkým, podľa 
toho, ako kto potreboval.  46 Deň čo deň svorne zotrvávali v 
chráme, po domoch lámali chlieb a s radosťou a úprimným 
srdcom požívali pokrm“ (Sk 2,42.44-46 SSV). Nie sú presne toto 
znaky dobrej rodiny a fungujúcej domácnosti? 

Cirkev je jednoducho Božia domácnosť, Božia rodina. Existuje 
a bude existovať naveky a nikdy nezanikne. Tí, ktorí sú do nej ešte 
len čerstvo adoptovaní a ešte si nenavykli úplne na jej spôsob 
život – to ako my, na zemi – sa tu na zemi učia tomuto životu 
Božej nebeskej domácnosti. A tí, „ktorí už dosiahli dokonalosť“ 
(Hebr 12,23 SSV), žijú túto Božiu domácnosť a jednotu Božej 
rodiny v blaženosti Božieho Života už v nebeskej a večnej časti tej 
istej Cirkvi a tej istej domácnosti. Veľmi podobne, ako napríklad v 
reholi nájdeme novicov v noviciáte a skúšobnej lehote, takisto 
profesov s večnými sľubmi a navždy – ale stále je to jedna a tá istá 
rehoľa, jeden a ten istý kláštor, jeden a ten istý život. Len jedny sa 
mu ešte len učia a nie sú si možno ešte sami sebou istí, tí druhí už 
žijú v istote večných sľubov a v plnosti tohto života. 

Takto to, ešte ako presbyterián, objavoval Scott Hahn a píše o 
tom: „Během týdne jsem vyučoval Písmo na soukromé křesťanské 
střední škole. Sděloval jsem studentům všechny své poznatky o 
smluvním svazku Boží rodiny a oni je nadšeně přijímali. Vysvětlo-
val jsem a rozebíral sérii smluvních svazků, které Bůh uzavřel se 
svým lidem. Nakreslil jsem jim časovou přímku a ukázal na ní, jak 
každá smlouva, kterou Bůh uzavřel, byla od úsvitu lidských dějin 
projevem jeho otcovské péče. Jeho smlouva s Adamem byla 
charakterizována ustanovením manželství mezi mužem a ženou, 
smlouva s Noem zahrnovala rodinu i se služebnictvem a domác-
ností, smlouva s Abrahámem byla vytvořena na základě rodinného 
klanu - kmene, smlouva s Mojžíšem již zahrnovala dvanáct kmenů, 
které se pojily v rodinu jednoho národa, smlouva s Davidem 
ustanovila Izrael jako rodinu jednoho královského národa. Nako-
nec Kristus ustanovil Novou smlouvu jako po celém světě rozšíře-
nou, všeobecnou (z řeckého katholikos) Boží rodinu, vztahující se 
na všechny národy, nejen na Židy, ale i na ostatní. Studenti z toho 
byli celí rozrušení a zajímalo je to - celá Bible tím pro ně dostáva-
la smysl. Jeden student mi položil otázku: „Jak by asi tato celosvě-
tová rodina měla vypadat?" Nakreslil jsem na tabuli velkou 
pyramidu a vysvětloval: „Měla by vypadat jako velká rozvětvená 
rodina, pokrývající celý svět. Na každé její úrovni by měly být 
různé osoby v roli otců, kteří mají od Boha poslání být nositeli 
jeho lásky a vykonávat jeho zákon mezi Božími dětmi." Další z 
mých studentů, který byl katolíkem, to nahlas komentoval slovy: 
„Ta pyramida hodně připomíná katolickou Církev s papežem na 
vrcholku." „Ale ne ne ne," odpověděl jsem rychle. „To, co vám 
ukazuji, jsou argumenty proti katolicismu." Tomu, co jsem říkal, 
jsem skutečně věřil, nebo jsem se o to alespoň snažil. „Kromě 
toho," pokračoval jsem, „papež je diktátor, nikoliv otec." „Ale 
slovo 'papež' znamená otec," zněla reakce. „Ne, neznamená," 
rychle jsem opravil oponenta. „Ale znamená," hučelo sborově 
několik studentů. Tak dobře. Katolíci měli zase v něčem pravdu. 
Mohl jsem to přiznat, ale bál jsem se. A už vůbec jsem netušil, co 
bude následovat.“ Nakoniec sa sám a potom aj jeho manželka stali 
členmi tejto Božej domácnosti, Katolíckej Cirkvi. 

Skúste si teraz predstaviť taký anglický vážený a prestížny klub, 
možno taký, do ktorého chodí sir Philleas Fogg vo Vernovom 
románe Cesta okolo sveta za 80 dní: Príjemné prostredie, steny 
obložené drevom, pohodlné kreslá, v krbe plápolá oheň, na poli-
ciach sú knihy… a skupina džentlmenov v družnom hovore, v 
maximálnej pohode, zahalená oblakmi modrastého dymu z fajok a 
cigár a s pohárikom portského na stole… atmosféra tepla, pokoja, 
príjemnosti, pohody,…  



Nie je Cirkev niečo podobné? 

Je to Cirkev bojujúca, ktorá dobrom premáha zlo16. Čiže: apatheiou 
žiadostivosť, pokojom súperenie, závisť a porovnávanie sa, láskou 
pýchu a sebectvo, vzájomnou pozornosťou ľahostajnú sebastred-
nosť, domáckosťou chlad a cudzotu a anonymitu vonkajšieho sveta. 
Podobá sa hobitom, áno, hobitom, ktorí premáhajú zlo a svet svojou 
vidieckosťou, svojou fajočkou a holbičkou piva a dobrým jedlom a 
družnosťou a úctou k záhradníkom. A týmto nakoniec víťazia. 
Pretože bojovníci – nebojujú mečom proti meču? Silou proti sile? 
Ak aj zvíťazia meče Aragorna, Éomera, Faramira a Imrahila, 
kapitánov Západu a ich vojská – tak zvíťazia. Ale po sebe nechajú 
aj tak len skazu, smrť a zničenie. Meče nedokážu nič vybudovať. A 
tak, veľmi symbolicky, po skončení vojny o Prsteň, prichádza 
akord posledného a naozaj skutočného víťazstva: Do Mesta prichá-
dzajú trpaslíci z Hory a elfovia z Lesa a uzdravujú Mesto. Premie-
ňajú ho späť z pevnosti na domov, robia niečo, čo hrdinovia s 
mečmi nikdy nedokážu. Až toto je skutočné víťazstvo, nie to pred 
bránami Mordoru, či na svahu Orodruiny. A hobiti sa tiež vracajú 
do Kraja, aby ho znova obnovili v jeho domáckosti, v jeho mieru-
milovnej hobitej družnosti. 

Ak budeme niekedy „v pokušení“ budovať Cirkev – a mali by sme 
v ňom byť isto neustále! – spomeňme si na tieto posledné kapitoly 
Tolkienovho diela. Potom si pred očami predstavme atmosféru 
družnosti, vytríbenosti a praskajúceho ohňa v drevom obloženej 
klubovej miestnosti Phileasa Fogga. Aby sme mali jasne pred 
očami, čo je Cirkev, ako žije Cirkev, čím žije Cirkev, čo ponúka 
Cirkev i ako víťazí Cirkev nad svetom. 

Tak, ako sa za to modlí a modliť nabáda apoštol Pavol, keď píše: 
„Predovšetkým teda žiadam, aby sa konali prosby, modlitby a 
orodovania a vzdávali sa vďaky za všetkých ľudí,  2 za kráľov i za 
všetkých, čo sú na vyšších miestach, aby sme mohli žiť tichým a 
pokojným životom vo všetkej nábožnosti a mravnej čistote.  3 Toto je 
dobré a milé pred Bohom, naším Spasiteľom,  4 ktorý chce, aby boli 
všetci ľudia spasení a poznali pravdu“  (1 Tim 2,1-4 SSV) – a v 
tejto výzve zhrnul všetko, od spôsobu života Cirkvi, cez fakt, že je 
to na obraz Boha na záľubu Bohu až po to, že práve toto je cesta 
spásy a záchrany všetkých ľudí: stať sa domácimi Boha. 

Toto ale nemôžeš nijako žiť osamote. Len v spoločenstve. Sku-
točnom spoločenstve. Nielen stretku, ktoré sa „stretne“, aby niečo 
„robilo“. Musí to byť skutočné bratstvo, družina, parta, klan, 
spoločenstvo! Pretože presne tým je Cirkev – a kde takéto spolo-
čenstvo v lone Cirkvi vznikne, tam JE prítomná Cirkev, ako vyuču-
je nik menší, ako sám sv. Ján Pavol II.: „Malé bázové spoločenstvá, 
nazvané aj živé spoločenstvá, … sú v spoločenstve so svojimi 
pastiermi opravdivými skonkrétneniami cirkevného communia“ 
(Christifideles laici 26). O ich kvalitách potom hovorí Hans Buob: 
„Předpokladem je úplná vydanost Bohu. Mohou přijmout dary 
Ducha pouze pod jedinou podmínkou: budou-li zcela vydání Kristu. 
… Mohou to být zpočátku snad jen dva lidé, kteří jsou si sebou 
navzájem jisti, touží žít svůj život v naprosté vydanosti Kristu a 
kteří jsou odhodláni přijímat z Boží ruky i veškerá každodenní 
tříbení a pročišťování - až k pomluvám a nepochopení. Může se 
stát, že právě tito lidé vytvoří mezi sebou skupinku - ne izolovanou 
ostatních, ale naopak, zodpovědnou za druhé. Toto je znamení 
pravosti. Může tak vzniknout skupina pěstující společný vnitřní 
duchovní život a pociťující závazek vést druhé. Tak se stane záro-
veň noviciátem vznikajícího nového společenství. … Pokud se ve 
skupině najdou dva lidé zcela vydaní Kristu, je tu počátek nového 
života! Toto platí s jistotou, jenom si to nejprve potřebujeme uvě-
domit. Proto je naprosto důležité, aby tito dva byli skutečně zcela 
vydáni Kristu. Je to základní předpoklad. Nesmíme chtít skupinu 
rozšířit příliš rychle. Nejprve musí být naplněn základní předpo-
klad, kterým je úplná vydanost, a ta musí být neustále obnovována. 
Z tohoto pohledu je pak ideální a normální, pokud žije každý během 
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týdne v intenzívní vy danosti Kristu tak, jak je toho nejlépe scho-
pen, aby tak všechno, co se kolem něho děje, viděl v souvislosti se 
svým duchovním růstem a vydaností.“ 

*** 

Ja viem, dnes nie je ľahké nájsť nejakého katolíka, ktorý je 
ochotný skutočne nasledovať Krista – a kresťana všeobecne, 
pretože mnohí „oddaní bratia protestanti“ proste často ostanú len 
pri chvále a vďake za to, že ich Pán spasil, ale bez toho, aby si 
uvedomili, že do Nebeského Jeruzalema ešte len musia dôjsť a že 
oná spása ich doň automaticky nepreniesla, len im otvorila dvere a 
dala právo vstúpiť po onej „úzkej ceste a tesnej bráne“. Ale aj tak 
sa o to pokús. Ako hovorí Hans Buob – na začiatok stačia aj 
dvaja, Ty a ešte niekto. Skús to! 

Bez spoločenstva totiž človek „zostáva síce v lone Cirkvi ,telom‘, 
ale nie ,srdcom‘“ (KKC 837). Boží život – ktorý je životom 
spoločenstva – vo mne neprúdi. Môžem v neho veriť, uvažovať o 
ňom, predstavovať si ho, ale nezažívam ho. A bez toho – ako by 
sme mohli obstáť? Len ťažko, preťažko… ak vôbec! 

Váš Inky 
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