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… alebo o tom, prečo je jasné definovanie cieľa i cesty k nemu kľúčové aj v kresťanstve 

Dobre, hneď na začiatku vysvetlenie názvu – aby ste nad tým 
nedumali celý čas a mohli sa sústrediť na to, o čom budeme dnes 
uvažovať. Je to spojenie slov Šaolin, Tomáš Akvinský a Klement 
Alexandrijský. Tak, už to viete, môžeme ísť rovno k veci! 

Šaolinský vzorec úspechu 

Steve DeMaso je Američan, ktorý strávil nejaký čas ako žiak v 
kláštore Šaolin, známom pestovaním tradičných bojových umení. 
Napísal o tom knihu Šaolinská cesta a v nej kapitolu s názvom 
Focus + Discipline = Accomplishment, v preklade sústredenosť + 
disciplína = výsledok, resp. uskutočnenie, zavŕšenie, úspech. 
Krátko a stručne, ak chceme kdekoľvek a v čomkoľvek uspieť, 
musíme najprv veľmi jasne vedieť ČO chceme urobiť (a najskôr aj 
prečo to chceme urobiť) a AKO to musíme urobiť. Ak toto vieme, 
môžeme sa na danú vec sústrediť a to je onen focus: sústrediť sa na 
túto jednu vec, všetko ostatné odložiť stranou, nasmerovať svoje 
sily a schopnosti k tomuto jednému cieľu. Podľa Ericha Fromma je 
toto zásadný predpoklad úspechu. Ak sme toto urobili, nasleduje už 
len discipline. Povedané príslovím: Úspešní ľudia robia pravidelne 
to, čo neúspešní ľudia robia občas. Čiže vytrvalosť, dôslednosť, 
pravidelnosť, sústavnosť. Disciplína sa odvíja od focusu. Vzorec 
úspechu teda znie: POZNAŤ úplne jasne, isto a veľmi konkrétne o 
čo ide a ako to dosiahnuť. SÚSTREDIŤ sa na tento cieľ, jedno-
značne, jasne a bez pochybností, lavírovania a neistoty sa rozhod-
núť, že poznanou cestou sa vyberiem k jasnému cieľu. A potom už 
len VYTRVAŤ a disciplinovane pokračovať krok za krokom až k 
samotnému cieľu. 

Bežne túto schému denne používame bez toho, aby sme si ju 
uvedomovali. Napríklad: Som hladný. Je mi jasné, že sa musím 
najesť, to je jasný, istý, konkrétny cieľ. Cesta k nemu je tiež úplne 
istá: vezmem z chladničky šmalec, slaninu a tri vajcia, z komory 
cibuľku, zo skrine panvicu, zo šuflíka nôž a lopár, prejdem ku 
sporáku a známym postupom si urobím praženicu na cibuľke a so 
slaninkou. Kým ju robím, plne sa na ňu sústreďujem, zvyčajne 
popri tom nerobím nič iné a v činnosti vytrvám až dovtedy, kým nie 
je zjedené (tí dôslednejší až kým nie je aj všetkom poumývané). A je 
to! Práve sme sa šaolinskou cestou dopracovali k sýtosti.  

Problém je, že v konkrétnych maličkostiach nám to ide dobre a 
prirodzene: opraviť vodovod, narúbať drevo, urobiť domácu úlohu 
do školy, uvariť jedlo, natrieť plot okolo záhrady,… všade tam 
nemáme s touto schémou žiaden problém. Ale keď ide o veci väčšie 
a zložitejšie, tam už to škrípe. Obzvlášť, ak ide o vec tak komplex-
nú, ako o ľudský život. Čo je cieľom a zmyslom môjho života? Čo 
konkrétne? Ako to dosiahnuť? Ako presne? A naozaj to chcem? 
Verím, že to môžem, že sa to dá, že to stojí za to? Až natoľko, aby 
som odložil všetko ostatné stranou a vydal sa len touto jedinou 
cestou, vložil do toho celý svoj život vo vedomí, že mám len jeden 
život, jeden pokus a teda ak to urobím, nikdy to už nebudem môcť 
spätne zmeniť, napraviť, odvolať, nič podobné? 

To je dôvod, prečo to v praxi nerobíme. Veľa ľudí chodí cvičiť do 
posilovne, ale málokto sa stane kulturistom ako Arnold Schwarze-
negger. Veľa ľudí chodí do hôr a na skaly, ale málokto sa stane 
horolezcom ako Reinhold Messner. Štatisticky vzaté len 5% ľudí v 
živote takýto jasný krok k jasnému životnému cieľu urobí a stane sa 
úspešnými a mimoriadnymi a prípadne aj slávnymi či bohatými. 
95% ľudí tento krok nikdy neurobí. Nikdy nedospejú k jasnej vízii 
svojho života, k jasnému a jednoduchému cieľu, nikdy sa naň 
nesústredia ako na onú Frommovu jednu vec. Preto ani nikdy 
sústavne, dostatočne a disciplinovane nekonajú to, čo by ich k 
nejakému mimoriadnemu výsledku doviedlo. Ich život je roztrieš-

tený medzi množstvo rôznych cieľov, nestálych cieľov, každú 
chvíľu sa pre niečo nadchnú, niečo „začnú“ – ale nakoniec to 
alebo vzdajú, alebo urobia jednou z mnohých iných vecí. Namies-
to toho, aby si vychutnali rozkoš sebaaktualizácie v jednej veci, v 
ktorej sa stanú perfektnými, boria sa denne s priemernosťou a 
neúspechmi v množstve vecí…  

Focus kresťana 

„Väčšina katolíkov v Amerike jednoducho nevie, ako sa dostať do 
neba, ako byť spasený. Môže to znieť ako extrémne alebo zveličené 
vyhlásenie, ale viem, že je to pravda z rokov učiteľskej praxe... 
Väčšina katolíckych študentov dokonca ani nespomenie Krista, 
keď odpovedá na otázku, ako očakávajú, že sa dostanú do neba. 
Myslia si, že sa tam dostanú, keď budú dosť dobrí. To znamená, 
celkom jednoducho, že najzákladnejšiu otázku celého kresťanské-
ho náboženstva, najdôležitejšiu vec, akú môže človek na zemi 
vedieť - tú nevedia“ (Peter Kreeft). A nevedia to preto, že nevedia, 
čo to vlastne Nebo a spása sú. Ako by sa mohli sústrediť na niečo, 
čo je pred ich zrakom akési rozmazané, nejasné, zahalené, tajom-
né, neisté,…?  

A pritom to nie je nič zložité:  

CIEĽ: Byť spasený znamená byť zbožštený. Stať sa Bohom. Žiť 
Boží Život. V spoločenstve a rodine Najsvätejšej Trojice. Slovami 
Katechizmu: „Lebo on [Kristus] sa stal človekom, aby sme sa my 
mohli stať Bohom“ (KKC 460); „Boh chce slobodne darovať slávu 
svojho blaženého života“ (KKC 257); „Tento dokonalý život s 
Najsvätejšou Trojicou, toto spoločenstvo života a lásky s ňou, s 
Pannou Máriou, s anjelmi a so všetkými blaženými sa volá „ne-
bo““ (KKC 1024). Bodka. Koniec diskusií, dohadovania sa, 
špekulovania. Nebo a spásu máme úplne a jednoznačne definova-
né. 

CESTA: Ak sa stanem takým ako Boh, budem z Božej milosti ako 
Boh v Bohu, úplne a naveky. Ak sa naučím žiť Boží život so 
všetkým, čo k nemu patrí, budem z Božej milosti žiť Boží život v 
Bohu úplne a naveky. Ak sa spriatelím s Bohom a reálne začnem s 
Bohom a v Bohu ako „mladší boh“, resp. „boh-učeník“ žiť už tu, 
na zemi, Boží život a konať Božie skutky, budem to mať. Ak nie, 
nebudem to mať. Bodka. Koniec diskusií, dohadovania sa, špeku-
lovania. Nemôžem byť ako Boh, ak nechcem byť ako Boh a ak mi 
vyhovuje byť stále len ako obyčajný človek. Nemôžem žiť Boží 
život, ak sa mi nepáči žiť Božím životom a ak mi stačí žiť iba tak 
po svetsky a po ľudsky. Dobre tento princíp vyjadril sv. Simeon 
Nový Teológ: Ak vidíš Boha zaživa, uvidíš ho aj po smrti. Ak Ho 
nevidíš zaživa, neuvidíš Ho ani po smrti. Môžeme parafrázovať:  
Ak žijem Boží život na zemi, budem ho žiť aj po smrti. Ak som 
ako Boh na zemi, budem takým aj po smrti. A naopak, ak som sa 
rozhodol, že sa mi nepáči byť ako Boh a žiť ako Boh tu, na zemi, 
nebude sa mi to páčiť aj po smrti a preto z vlastného rozhodnutia s 
Bohom v Nebi nebudem, pretože som sa s Ním z rovnakého 
slobodného rozhodnutia rozhodol nebyť a nežiť ani tu na zemi a 
žiť si po svetsky a po ľudsky – aj keď s nejakými tými prvkami 
náboženstva a tak, aby som bol s Bohom „zadobre“ a aby mi 
„pomáhal“ a „chránil ma“ a „požehnával“ v tomto mojom živo-
te… Boh ako Sudca nakoniec len posúdi túžby a rozhodnutia 
každého z nás a dá každému „podľa jeho skutkov“ všetko to a len 
to, čo si vyvolil a zamiloval svojim životom a skutkami tu, na 
zemi: Tým, ktorí milovali svet, predsieň Pekla a netúžili po Nebi, 
dá Peklo a navždy ich uchráni Neba. A tým, ktorí už na zemi 
milovali Nebo a nebeský život, dá Nebo a Nebeský život a to 
definitívne, v plnosti a naveky. 



Takže ešte raz, krátko a stručne: Mám byť ako Boh – ak to chcem, 
musím sa naučiť byť ako Boh: „Zmýšľajte tak ako Kristus Ježiš“ 
(Flp 2,5 SSV); „oblečte si Pána Ježiša Krista“ (Rim 13,14 SSV). 
Mám žiť Boží Trojičný život, musím sa teda naučiť žiť Boží 
Trojičný život: „Napodobňujte Boha ako milované deti  2 a žite v 
láske tak, ako aj Kristus miluje nás a vydal seba samého Bohu za 
nás ako dar a obetu ľúbeznej vône“ (Ef 5,1-2 SSV). Mám s Bohom 
vládnuť v jeho kráľovstve, skutočne vládnuť!1 – a preto sa musím 
od Krista naučiť Jeho umeniu dobrej vlády, naučiť sa od Kráľa 
kráľov byť dobrým kráľom, hodným sedieť s Ním na Jeho Tróne 
(Zjv 3,21). Bodka. Koniec diskusií, dohadovania sa, akejkoľvek 
neistoty a špekulovania. 

Discipline kresťana 

Máme teda jasno v cieli a podmienkach jeho dosiahnutia? Už viac 
žiadne v štýle „… a veď ktovie…“, „… a veď hádam nie som až tak 
zlý, aby ma Boh poslal do Pekla…“, „… a veď podľa mňa Pán Boh 
nehľadí na to, ale na to…“ a podobné veci? Potom môžeme ísť 
ďalej! 

Potrebujeme jasnú cestu, jasnú ideu, čo a ako dosahovať. Inak by 
sme sa na ňu nemohli s dôverou sústrediť a disciplinovane po nej 
napredovať. Arnold Schwarzenegger denne chodil do posilky a šesť 
hodín tam trénoval jednoducho preto, že s absolútnou istotou vedel, 
že toto je cesta k jeho životnému cieľu, k naplneniu jeho predstavy 
svojho života, jediná cesta, účinná cesta, žiadna iná nejestvuje. Ak 
ňou pôjde dostatočne dlho, tvrdo, odhodlane a zaryto, dosiahne svoj 
cieľ. Podobne Reinhold Messner veľmi presne vedel, kadiaľ vedie 
jediná cesta k jeho vnútornej túžbe byť tým najlepším horolezcom a 
preliezť toľko kopcov a hôr, koľko len dokáže.  

Aj my ako kresťania potrebujeme mať jasnú predstavu cesty, ktorá 
nás isto a spoľahlivo dovedie k tomuto cieľu: Byť synom (dcérou) 
Boha, Kráľom a členom Rodiny najsvätejšej Trojice v Nebi. Bez 
toho, aby sme mali v tomto jasno, sa nemôžeme na našu životnú 
cestu ani sústrediť, ani po nej s sústavne, s dôverou a disciplinova-
ne kráčať. Ak máme uspieť, musíme mať úplne jasno nielen ohľa-
dom cieľa, ale aj ohľadom cesty k nemu. Úplnú, dokonalú a jasnú 
istotu. 

To predpokladá najprv jasnú ideu: ČO ZNAMENÁ DOSIAHNUŤ 
CIEĽ? Arnold mal úplne jasno, že byť Mr. Olympia znamená mať 
najsvalnatejšiu a najsúmernejšiu postavu na svete a jediná cesta k 
tomu sú činky, pot, bolesť a tony bielkovín. Reinhold mal úplne 
jasno, že toto je Mt. Everest a vyškriabať sa naň sám a bez kyslíka 
znamená byť dokonalým horolezcom, mať špičkovú kondíciu a 
trénovať vo veľkých nadmorských výškach, kde je riedky vzduch. 
Máme obdobne jasno aj my? Čo presne znamená byť synom 
(dcérou) Boha? Aké kvality od nás vyžaduje byť kráľom a vládnuť 
spolu s Kristom? A čím sa vyznačuje vnútorný rodinný život Božej 
Rodiny Najsvätejšej Trojice? Na toto si musíme odpovedať a tu 
prichádzajú naši dvaja vzácni a trefní radcovia, sv. Klement Ale-
xandrijský a sv. Tomáš Akvinský. Ale ešte kým dostanú slovo, 
najprv jedno malé ujasnenie… 

Kríž 

Keď apoštol Pavol píše: „Židia žiadajú znamenia a Gréci hľadajú 
múdrosť,  23 my však ohlasujeme ukrižovaného Krista, pre Židov 
pohoršenie, pre pohanov bláznovstvo,  24 ale pre povolaných, tak 
Židov ako Grékov, Krista - Božiu moc a Božiu múdrosť“  (1 Kor 
1,22-24 SSV), dáva tým najavo dve dôležité veci: 

1) Kríž je Božia moc – lebo ním spasil a vykúpil svet, ako sa 
modlíme v krížovej ceste. 

2) Kríž je Božia múdrosť! To je dôležité! Kríž, to je informácia, to 
je veda, ako píše sv. Edita Steinová. Dalo by sa povedať, že Kríž, to 
je výkladná skriňa Božieho božstva. Nikde a nikdy nebol Kristus 

                                                           
1 viav v úvahe č. 497 

Ježiš tu, na zemi, viac a zreteľnejšie Bohom, než práve na kríži. 
Kríž je ako dokonalé destilačné zariadenie, vďaka ktorému vidíme 
v dokonalej podobe tú najčistejšiu esenciu Božieho božstva, toho, 
čo robí Boha Bohom. Na kríži sa vízia „byť ako Boh“ prezentuje v 
čírej a dokonalej jasnosti a zrozumiteľnosti. Aj v tomto zmysle 
môžeme chápať slová Krista: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie 
sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma“ (Mt 16,24 SSV) i slová 
Pavla: „S Kristom som pribitý na kríž“ (Gal 2,19 SSV), či inde: 
„náš starý človek bol s ním ukrižovaný, aby bolo hriešne telo 
zničené“ (Rim 6,6 SSV). Kríž predstavuje jedinečnú, jasnú, číru, 
dokonalú a úplnú manifestáciu toho, čo znamená byť Bohom. Byť 
kresťanom znamená pripodobniť sa Kristovi na kríži – nie v 
nejakej konkrétnosti, napríklad v tom, že musíme fyzicky zomrieť 
ako mučeníci alebo niečo podobné, ale v tom, že si vo všetkom 
„oblečieme Krista“ a osvojíme zmýšľanie, postoje a túžby Krista 
tak, ako ich predstavil a vyjavil On sám na kríži. 

Toto je požiadavka onoho byť ako Boh: Boh nie je Bohom preto, 
že je večný a nekonečný a všemohúci. Je Bohom v prvom rade 
preto, kým je a akým je. Preto ako ľudia môžeme napodobňovať 
Boha a Písmo nám to výslovne nariaďuje. Hoci (nateraz) nie sme 
ani všemohúci, ani veční, ani nekoneční (to budeme až potom, vo 
večnosti, keď budeme aj v tom úplne zjednotení s Bohom a 
staneme sa úplne a vo všetkom Ním samotným), predsa už teraz 
môžeme byť tým a takými, kým a akým je Boh. 

Toto je požiadavka aj onoho žiť ako Boh. Boží život nespočíva v 
prvom rade v tom, že je večný a nekonečný a všemohúci, ale vo 
vzťahoch a postojoch, ktoré Boh sám v sebe v Trojici žije a ktoré 
potom má aj k nám, ľuďom a ktoré najdokonalejšie zjavil práve na 
kríži. Týmto vzťahom sa môžem (a mám) učiť od Boha už tu a 
teraz. 

Nakoniec je to aj požiadavka toho kraľovať s Kristom. Pretože 
schopnosť sedieť s Kristom na Jeho Tróne a skutočne s Ním 
vládnuť Jeho Božou Mocou – to nie je o nejakom know-how a 
nejakej technike vládnutia. To všetko v Bohu je a my to budeme 
poznať rovnako, ako to pozná On sám, keď budeme v Nebi s Ním 
a v Ňom. Ale omnoho viac ide o srdce kráľa, o to byť dobrým 
kráľom, takým, ako sám Kristus, vnútorne, v postojoch. A tieto 
postoje dobrého Kráľa, Krista Kráľa, sú znova naplno zjavené a 
odhalené na kríži. 

Kríž je teda opravdivou cestou, múdrosťou, učebnicou, z ktorej sa 
učíme osvojovať si Boží život a dorastať do Božieho synovstva, 
ktoré nám už bolo v krste darované a teraz doň už len musíme 
dorásť a plne si ho osvojiť, ako píše Pavol Timotejovi: „Bojuj 
dobrý boj viery a zmocni sa večného života; veď doň si povolaný“ 
(1 Tim 6,12 SSV).  

A teraz konečne prichádzajú na scénu naši dvaja učitelia: Klement 
Alexandrijský a Tomáš Akvinský. 

Krištáľovo jasný cieľ 

Sv. Klement Rímsky píše: „Človek sa stáva Bohom, pretože miluje 
všetko to, čo miluje Boh.“ 

Sv. Tomáš Akvinský píše: „Kristovo utrpenie stačí, aby od zákla-
du stvárnilo náš život. Lebo kto chce žiť dokonale, nemusí robiť 
nič iné, ako pohŕdať tým, čím pohrdol Kristus na kríži, a túžiť po 
tom, po čom túžil Kristus.“ 

Bodka. Stačí. Byť ako Boh = milovať všetko to, čo miluje Boh. A 
to, čo miluje Boh – a čím, naopak, srdečne pohŕda – sa úplne jasne 
zjavilo na kríži. Stačí už len dodať Kristovo „Toto rob a budeš 
žiť!“ (Lk 10,28 SSV), pretože „Tí, čo patria Kristovi Ježišovi, 
ukrižovali telo s vášňami a žiadosťami“ (Gal 5,24 SSV) – presne v 
tomto zmysle. Pričom si dobre všimnime slovo „miluje“ – nie 
zachováva, dodržiava, poslúcha… a slovo „pohrdol“ – nie odoprel 
si, zaprel sa, premohol, obetoval,… Tomáš aj Klement vyjadrujú, 
že ide o vnútorný postoj, kedy milujeme to, čo miluje Boh a preto 
to úplne samozrejme a s radosťou robíme a žijeme – a súčasne 
pohŕdame tým, čím pohrdol aj Boh a preto nám to ani v najmen-



šom nechýba, nechceme to, netúžime po tom, je nám to ukradnuté a 
ľahostajné a preto, keď o to nejakým spôsobom prídeme, nie je to 
pre nás žiaden sebazápor ani žiadna obeta, o nič viac, než keď slepý 
človek stratí baterku, alebo keď pretekárovi F1 zakážu kúpiť si 
koňa…  

No a keď sme toto pochopili, môžeme si teda hneď a zaraz všetky 
tieto veci spísať – a je to! Jasne definovaný cieľ pre náš život – ak 
sa teda zbožštiť a žiť i kraľovať s Kristom v Božej Trojičnej 
Rodine chceme! 

Po čom túžil Ježiš na kríži? 

O čo mu šlo? Kvôli čomu to robil?  
Čo tým sledoval? Po čom túžil? Na čom pracoval? Ako? 

Prečo po tom opravdivo túžil? Čo tým navonok vyjadril? Čo z 
Trojičného života odzrkadlil? Zo seba samého, svojho vnútra, 

postojov, túžob, zmýšľania? 

  

Prípadné poznámky a postrehy: 



Čím pohrdol Ježiš na kríži? 

Čo presne obetoval? Zanechal? Čo pre Neho bolo vedľajšie, 
nedôležité, postrádateľné a preto sa toho nijako nedržal? 

Prečo mu na tom nezáležalo? Prečo tým pohrdol ako bezcen-
ným, nedôležitým, pre Neho nezaujímavým? Čo z Trojičného 
života odzrkadlil? Zo seba samého, svojho vnútra, postojov, 

túžob, zmýšľania? 

 

 

 

 

Prípadné poznámky a postrehy: 



Čo si naopak Ježiš aj na kríži ponechal? 

Čo presne a súčasne čo všetko si Ježiš na kríži zachoval? Čo 
zo seba a na sebe nebol ochotný nijako a za žiadnu cenu 

stratiť ani zanechať? Čo sám na sebe miloval? 

Prečo si to ponechal? Prečo to považoval za tak vzácne a 
dôležité? Čo z Trojičného života odzrkadlil? Zo seba samého, 

svojho vnútra, postojov, túžob, zmýšľania? 

 

 

 

 

Prípadné poznámky a postrehy: 

 

 

 

 

(pokračovanie v budúcej úvahe) 


