Čítania na pravidelné týždenné spoločné
spovede:
• 6.10.2010 – Hriech ako uprednostnenie nižšieho pred vyšším
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. (Mat 13:44-46 SSV)

• 14.10.2010 – Chcieť jednu vec + RECEPT NA SVÄTOSŤ
Ježiš povedal zástupom: 28 Ak niekto z vás chce stavať vežu, či si najprv
nesadne a neprepočíta náklad, či má na jej dokončenie? 29 Aby sa mu potom,
keď položí základ a nebude ju môcť dostavať, nezačali všetci, čo to uvidia,
posmievať: 30 “Tento človek začal stavať, a nemohol dokončiť.” 31 Alebo keď
sa kráľ chystá do boja s iným kráľom, či si najprv nesadne a neporozmýšľa, či sa
môže s desiatimi tisícami postaviť proti tomu, ktorý ide proti nemu s dvadsiatimi
tisícami? 32 Ak nie, vyšle posolstvo, kým je tamten ešte ďaleko, a prosí o
podmienky mieru. 33 Tak ani jeden z vás, ak sa nezriekne všetkého, čo má,
nemôže byť mojím učeníkom. (Luk 14:28-33 SSV)
JEDINÁ TRAGÉDIA
„Život ponúka iba jedinú tragédiu, na konci: nebyť svätým.“ (Léon Bloy)

RECEPT NA SVÄTOSŤ
Anjel: Každý Žid pozná už od Mojžišových čias slová: „Počuj, Izrael: Pán, náš
Boh, je jediný Pán. Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom,
celou svojou dušou a celou svojou mysľou."
Peter: Takže to znamená všetko alebo nič.
Anjel: Na konci áno, hoci to nejaký čas trvá, kým sa dostaneš na koniec. Boh je
však nekonečne milosrdný, no aj nekonečne náročný. Ako to podáva aj George
MacDonald, „ľahko ho potešíš, no ťažko mu vyhovieš".

Peter: Boh vie, že to chcem zo všetkého najviac: aby si ma zobral celého, nie len
časť. Prečo to, čo urobíš jednou mojou časťou, nemôže urobiť aj so zvyškom?
Anjel: Pretože on miluje, nekradne. Berie si len to, čo mu dáš.
Peter: Prečo mi teda nedáva milosť?
Anjel: Dal ti. Dáva ti. Dá ti.
Peter: Prečo to potom neúčinkuje? Prečo mu nedávam celého seba? Prečo … nie
som svätý?
Anjel: Odpoveď už poznáš: pretože ním nechceš byť z celého srdca.

ČO HOVORIA INÍ: CHCIEŤ JEDNU VEC
První podmínkou většího než průměrného úspěchu v jakékoli oblasti včetně
umění žít je chtít jednu věc. Chtít jednu věc předpokládá umět se rozhodnout,
umět si vytknout jeden cíl. To znamená, že celá osoba je poháněna jednou
věcí, pro kterou se rozhodla, a je jí tak oddána, že všechna její energie proudí
ve směru zvoleného cíle. Kde se energie rozcházejí různými směry, nejenže se o
cíl usiluje se sníženou energií, ale roztříštěnost energií způsobuje jejich oslabení
jak v jednom, tak v druhém směru stále vznikajícími konflikty. Bankovní lupič
musí chtít jednu věc stejně jako vědec nebo houslista, chce-li to dělat excelentně
či kompetentně. Polovičatost vede prvního do vězení, druhé k tomu, že se vědec
stane netvůrčím a nudným vysokoškolským profesorem a houslista členem
orchestru II. třídy. (Erich Fromm, Umění být)
SÚSTREDIŤ SA
Schopnost soustředění se stala v životě člověka kybernetiky vzácností. Naopak
se zdá, že dělá všechno, aby se soustředění vyhnul. Rád dělá najednou různé
věci - poslouchá hudbu, čte, jí, mluví s přáteli. Opravdu, televize je dobrým
učitelem nesoustředění. Koncentrace jako taková je vzácným jevem, protože
vůle člověka není zaměřena na jednu věc; nemá žádnou cenu usilovně se na ni
soustřeďovat, jelikož žádný cíl nesleduje horlivě. Existuje ještě jiná příčina, proč
se lidé bojí koncentrace: domnívají se, že je to příliš namáhavá činnost a že by se
mohli rychle unavit. (Erich Fromm, Umění být)

VÝSLEDKOM JE…
Čistota je slovo veľmi vysoko cenené v Novej zmluve. … Opakom tohto stavu je
to, čo apoštol Jakub nazval „rozpoltenosťou“. Keď je niekto oslobodený od
rozpoltenosti, keď sa konečne rozhodne pre zameranie svojho života, je v tom
neuveriteľná úľava. (John Ortberg)
Jednoduchosť máme vtedy, keď nás to neťahá protichodnými smermi a keď
konáme bez toho, aby sme chceli niečo viac pre seba. Naše vnútorné popudy nie
sú v konflikte, sú zamerané jedným smerom. To, čo sa javí ako naše motívy, sú
skutočne naše motívy. Náš vnútorný cieľ je zjednotený a naše verejné postoje s
ním korešpondujú. Skrátka, nie sme rozdelení. (Clifford Williams)

• 20.10.2010 – ŠTYRI ZNAKY STAVU HRIECHU
Čítanie z 1. listu svätého apoštola Pavla Korinťanom:
Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými, a lásky by som nemal, bol
by som ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbal. 2 A keby som mal dar proroctva a
poznal všetky tajomstvá a všetku vedu a keby som mal takú silnú vieru, že by
som vrchy prenášal, a lásky by som nemal, ničím by som nebol. 3 A keby som
rozdal celý svoj majetok ako almužnu a keby som obetoval svoje telo, aby
som bol slávny, a lásky by som nemal, nič by mi to neosožilo.
(1Co 13:1-3 SSV)
Počuli sme Božie slovo
• Ak niekto rozdá celý svoj majetok chudobným – je to dobré, alebo je to
hriech?
• Ak niekto zomrie ako mučeník – je to dobré, alebo je to hriech?
• Pavol hovorí, že o tom rozhoduje nie skutok samotný, ale jeho MOTÍV: Prečo
je vykonaný!
• Príklad sv. Jany z Arcu ako svätca, ktorý sa stal svätým konaním veci, ktorú
objektívne za veľmi dobrú nepovažujeme (boj, vojna,…)!
HRIECH JE STAV – NIE SKUTOK! JE TO STAV NÁŠHO BYTIA
• Tak ako SVÄTOSŤ nie je skutok, ale spôsob myslenia, bytia a života –
a skutkami sa len navonok prejavuje;
• Tak aj HRIECH nie je skutok, ale spôsob myslenia, bytia a života –
a skutkami sa len navonok prejavuje!
ZNAKY HRIECHU:
• Apistia – Slovo „pisteuo“ znamená mať v niečo bezvýhradnú dôveru, byť
si tým istý. Podobný význam má aj hebrejské slovo „amana“. Neviera
neznamená popierať existenciu Boha, ale prestať Bohu dôverovať. Preto
sa pred Ním skôr bránime, než by sme Ho nasledovali.
• Paša‘a – ODMIETNUTIE spoločenstva a jednoty s Bohom, opustenie Boha
– pretože Mu už nedôverujeme.

• Filautia – Človek sa zahľadel do seba a ohromený krásou (ktorú mu dal
Boh) začal sám seba uctievať ako boha… Človek sám seba postavil do
centra svojho života. Darujúcu lásku nahradil sebestredným a do seba
uzatvoreným sebectvom. A pretože sám seba považoval za boha, Boh sa
stal jeho konkurentom a protivníkom – a to je ten druhý, závažnejší
dôvod, pre ktorý Ho opustil. Dokonca aj keď sa človek k Bohu obracia
(modlitba) – tak už len ako k sluhovi, od ktorého chce, aby mu slúžil a
pomáhal.
• Hata‘a, Šagaha – Zablúdiť, minúť cieľ. Nie je ako Boh, nežije ako Boh –
a teda ani nedosahuje vytúžené zbožštenie!
Môže byť navonok dobrý človek hriešnikom, smerujúcim do Pekla?
Môže byť hriešnikom aj zbožný človek?
Majú nejaký význam navonok dobré skutky, ak ich koná hriešnik? Prispejú mu
k spáse?
• Preto Biblia nevyzýva k POLEPŠENIU (skutky), ale k ZMENE MYSLENIA
(názory, postoje, presvedcčenie)!

• 27.10.2010 – PÝCHA
Čítanie z listu svätého apoštola Jakuba:
Odkiaľ sú medzi vami boje a odkiaľ rozbroje? Či nie odtiaľ - z vašich
žiadostivostí, ktoré broja vo vašich údoch? 2 Žiadostiví ste, a nemáte. Vraždíte
a závidíte, a nemôžete nič dosiahnuť. Hádate sa a bojujete. Nič nemáte, lebo
neprosíte. 3 Prosíte, a nedostávate, lebo zle prosíte; chcete to využiť na svoje
náruživosti. 4 Cudzoložníci, neviete, že priateľstvo s týmto svetom je
nepriateľstvom s Bohom?! Kto teda chce byť priateľom tohto sveta, stáva sa
nepriateľom Boha. 5 Alebo si myslíte, že Písmo nadarmo hovorí: "Takmer
žiarlivo túži po nás Duch, ktorý v nás prebýva"? 6 Dáva však väčšiu milosť;
preto hovorí: "Boh pyšným odporuje, ale pokorným dáva milosť." 7 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. 9 Precíťte svoju úbohosť, žiaľte a plačte. Váš smiech nech sa
obráti na nárek a radosť na žiaľ. 10 Pokorte sa pred Pánom a on vás povýši.
(Jam 4:1-10 SSV)
Počuli sme Božie slovo

• Najzákladnejšia túžba človeka je: „BYŤ AKO BOH“.
• Otázka hodnoty („Som ako boh?“) sa dá odvodzovať:
o SOM MILOVANÝ BOHOM
o SOM VIAC, AKO OSTATNÍ
• Pýcha ako vydelenie sa
• Pýcha ako porovnávanie sa – odvodzovanie veľkosti a hodnoty od porazenia
iného
• Preto sa aj protiví Bohu – a Boh takémuto človekovi (a jeho útoku) vzdoruje
a odporuje (gr. antitassomai)

• 03.11.2010 – ZÁVISŤ A HNEV

 Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša:
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Keď sa napĺňali dni, v ktoré mal byť vzatý zo sveta, pevne sa rozhodol ísť do
Jeruzalema 52 a poslal pred sebou poslov. Oni sa vydali na cestu a prišli do
istej samarijskej dediny, aby mu pripravili nocľah. 53 Ale neprijali ho, lebo mal
namierené do Jeruzalema. 54 Keď to videli učeníci Jakub a Ján, povedali:
"Pane, máme povedať, aby zostúpil oheň z neba a zničil ich?" 55 On sa obrátil
a pokarhal ich. 56 A odišli do inej dediny.
(Luk 9:51-56 SSV)
Počuli sme slovo Pánovo!
• Tri roviny podľa ERG teórie
• ZÁVISŤ a HNEV (= nenávisť, nepriateľstvo, boj) – reakcie na úrovni
dôležitosti (= vzťahov)
• PROBLÉM – netranscendentný (a teda nereálny) cieľ, od ktorého si
sľubujeme naplnenie.
• PREJAVY:
o ZÁVISŤ – túžba vyvýšiť seba nad iného a toho, naopak, ponížiť –
od ohovárania, cez vychvaľovanie sa, až po túžbu po sláve, moci,…
o HNEV – prejav nenávisti a túžby zničiť iného, ak sa nám to
nedarí…

• 10.11.2010 – LAKOMSTVO, SMILSTVO, OBŽERSTVO (nemiernosť),
LENIVOSŤ
Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Filipanom:
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Bežím k cieľu, za víťaznou cenou Božieho povolania zhora v Kristovi
Ježišovi. 15 A všetci dokonalí takto zmýšľajme! A ak niečo chápete ináč, aj to
vám Boh zjaví. 16 Ale k čomu sme už dospeli, toho sa držme! 17 Bratia,
spoločne ma napodobňujte a všímajte si tých, čo žijú podľa vzoru, aký máte v
nás! 18 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. 20 Veď naša
vlasť je v nebi. Odtiaľ očakávame aj Spasiteľa Pána Ježiša Krista. 21 On mocou,
ktorou si môže podmaniť všetko, pretvorí naše úbohé telo, aby sa stalo
podobným jeho oslávenému telu.
(Phi 3:14-21 SSV)
Počuli sme Božie slovo

• FRUSTRAČNÝ REGRES…
o Na príklade EURÓPY:
 ABSOLUTIZMUS a OSVIETENSTVO – snaha odstaviť Boha bokom
a budovať sami nebo na zemi podľa seba.
 VFR, NAPOLEON, I. a II. SVETOVÁ VOJNA – frustrácia,
presvedčenie, že nie sme lepší, ako ostatní…
 ODCUDZENIE – vzťahy tiež nefungujú… Sme v anonymizovanej
technodobe
 KONZUM ako posledné útočisko frustrovaného Európana…
• A pretože (porov. ERG):
o nie sme všetci ani slávni, ani mocní…
o a ani priateľstvo a vzťahy nie sú to, čo bývali…
o ORIENTUJEME SA NA „existenčné potreby“: jedlo, pitie, rozkoš,…
• LENIVOSŤ – lat. acédia, neschopnosť a neochota rásť, napredovať… –
pretože CHÝBA MOTÍV ako následok frustrácie!
• LAKOMSTVO – uprednostnenie MAJETKU pred VZŤAHOM
a DOKONALOSŤOU

• SMILSTVO – očakávanie, že sex a rozkoš urobia náš život naplneným
a šťastným – aj na úkor vzťahov a dokonalosti
• OBŽERSTVO – lat. gula, v podstate NESTRIEDMOSŤ, viera, že KVANTITA
„odpadkov“ (Flp 3,8) môže nahradiť chýbajúcu KVALITU zbožštenia…
• DOHROMADY – predstava, že nestriedme množstvo jedla, sexu a majetku
nás urobí šťastnými = oficiálna doktrína našej súčasnej kultúry!
NA ZAMYSLENIE: Ľudia obrátili na ruby sedem hlavných hriechov a vyhlásili ich
za cnosti:
•
•
•
•
•
•
•

pýchu nazvali zdravým sebavedomím
lakomstvo zákonom ekonomiky
smilstvo zdravým biologickým inštinktom
nestriedmosť vyššou životnou úrovňou
surovú závisť a nenávisť bojom o spravodlivosť a politickú slobodu
hnev rozhorčením nad názormi druhých
a lenivosť nazvali filozofickým postojom

