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Milí bratia a sestry! 

Scott Peck, známy americký psychológ a psychiater, vo 
svojich dielach opisuje akési štyri štádiá duchovného rozvoja, 
ktorými človeka počas svojho života prechádza, alebo aspoň 
môže prechádzať, v závislosti na svojej odvahe osobne napre-
dovať: 

• PRVÉ štádium nazýva chaoticko-asociálnym. Do tejto 
etapy sme sa narodili. Vyznačuje sa tým, že jediným hybným 
motorom nášho konania je naše vlastné chcenie. Poznáte to: 
malé dieťa niečo chce a v tomto smere koná naprosto bez-
ohľadne a sebecky. Kričí, plače, mláti rukami a nohami a je 
mu úplne jedno, či práve ruší rodinnú oslavu, alebo budí 
rodičov uprostred noci… dieťa ešte nedokáže brať nejaké 
ohľady na iných. Rozhodujúce pre neho je to, čo práve chce, 
jeho okamžitá nálada, okamžitý nápad… Táto fáza je chaotic-
ká preto, lebo v nej chýbajú normy konania a správania a 
samotný život postráda nejaký „pevný a záchytný bod“ v 
podobe istoty: „toto je správne a toto nie je správne“. Je 
takisto asociálna, lebo znemožňuje (pochopiteľne) vytváranie 
spoločenstva s ostatnými ľuďmi. Neznamená to, že by ľudia v 
tejto fáze nevedeli byť disciplinovaní, alebo cieľavedomí – ale 
len vtedy, ak idú za niečím, čo práve oni sami chcú, alebo za 
čím práve zatúžili. Podľa odhadov asi 20% ľudí má smolu a z 
tejto fázy sa nevymotajú ani do dospelosti. Ostatní – spravidla 
ešte ako deti – „postupujú“ ďalej… 

• DRUHÉ štádium je formálno-inštitucionálne. Základ-
nou potrebou človeka je totiž potreba pocitu istoty a bezpečia. 
Predstavte si len, že by vás nejaký stroj času „uniesol“ do 
nejakého roku 5284, do sveta, v ktorom nič nepoznáte, nevie-
te, ako veci slúžia a čo na čo funguje, čo je nebezpečné a čo 
nie, ako sa správať, kam ísť, čo robiť, kde nepoznáte nijakého 
človeka, nemáte domov, nikam nepatríte, nikomu nerozumie-
te… to je situácia zrelá na zbláznenie sa. Potrebujeme žiť v 
istote: v istote vzťahov, v istote spoločenstva, ku ktorému 
patríme, v istote ohľadom našich skutkov a toho, či sú dobré, 
alebo zlé, či nám prospievajú, alebo ubližujú… Pre ľudí v 
tejto fáze vývoja je dôležitá vonkajšia príslušnosť k nejakej 
inštitúcii, či organizácii a dodržiavanie vonkajších pravidiel. 
Preto sa táto fáza nazýva formálna a inštitucionálna. Hodnoty 
nadovšetko cenené sú: istota, stálosť, poriadok, zákon… ak 
jestvuje predstava Boha, je to spravidla predstava Boha, ktorý 
udržiava poriadok, Boha – Sudcu, ochrancu spravodlivosti, 
odplatiteľa.… Dosť veľa ľudí aj v dospelom veku ostáva stále 
v tejto rovine, poskytujúcej pocit istoty a bezpečia, plynúceho 
z nemenných pravidiel, vážených inštitúcií… Príkladom môže 
byť človek, ktorého duchovný život spočíva v tom, že si načas 
„odbavuje“ svoje modlitby, plní dôsledne svoje „náboženské 
povinnosti“, náleží k tej správnej cirkvi, dodržiava presne 
definované pravidlá… a desí sa čo i len náznaku myšlienky, 
ktorá by toto všetko mohla spochybniť, alebo narušiť! Nieke-

dy ale ani strach „nezabráni“ tomu, aby človek vstúpil do 
nasledujúcej fázy vývoja… 

• TRETIE štádium je štádium skepticko-individuálne. 
V tejto etape začína (spravidla ešte stále) mladý človek úplne 
zákonite pochybovať o hodnotách, ktoré doteraz vyznával – a 
to veľmi úspešne. Vieme už totiž, že jeho „vierovyznanie“ 
spočívalo do veľkej miery naozaj iba vo vonkajšej prísluš-
nosti „niekam“ a na dodržiavaní nejakých vonkajších pravi-
diel. Pri kritickom skúmaní tohto stavu nie je problém 
dospieť k záveru, že zvyk „odrecitovať nejakú akože modlit-
bu“ sám o sebe predsa nemôže mať nejaký duchovný dopad 
a pod. Človek odmieta tieto formálne a inštitucionálne prvky 
ako neautentické a prežité a často pohŕda tými, ktorí sa nimi 
ešte stále riadia. To je skeptická stránka tejto etapy. Indivi-
duálne je preto, že človeka neuspokojuje „príslušnosť nie-
kam“ na úrovni inštitúcie, organizácie, či cirkvi a hľadá 
miesto, kde by jeho vzťah mohol byť do hĺbky osobný. Toto 
obdobie je ale zároveň aj veľkým obdobím hľadania – 
hľadania skutočných hodnôt, niečoho, čo je reálne, autentic-
ké, hlboké. Človek ich bude schopný  hľadať všade: od 
okultizmu cez drogy, vzťahy v pouličnom gangu, vedu, 
zábavu až k peniazom a majetku. Práve toto hľadanie môže 
urobiť z tejto fázy nebezpečnú a bolestivú etapu života – 
pokiaľ sa mladý človek nedočká opravdivej pomoci! 

• Posledné, ŠTVRTÉ štádium, nazýva Scott Peck 
mysticko-spoločenským. Je to etapa, kedy sa rodí osobný 
vzťah medzi človekom a Bohom ako medzi osobou a oso-
bou. Kedy človek začína znova objavovať cirkev (ktorú v 
tretej etape odvrhol) – ale už nie ako inštitúciu. Tak, ako sa 
zákonníctvo druhej etapy zmenilo na osobný vzťah k živému 
Bohu, tak aj chápanie cirkvi sa mení z inštitúcie na spoločen-
stvo, komunitu s hlboko osobnými vzťahmi. V tejto fáze sa 
obnovuje záujem o náboženstvo – už nie v zmysle formálnej 
príslušnosti niekam, ale v zmysle dobrodružnej a vzrušujúcej 
cesty k svojmu vlastnému zduchovneniu. 

Keď som nad tým uvažoval, napadlo ma, že JE TO VLASTNE 

ŠTANDARDNÝ POSTUP, AKÝM MY , ĽUDIA , PRISTUPUJEME 
K  VECIAM OKOLO SEBA . Len na ilustráciu: 

Už ako malé deti sme posadnutí túžbou. Malé dieťa je úplne 
zamerané na budúcnosť: Až raz budem veľký, tak potom 
budem mať toto… a urobím toto… a budem taký a taký… 
Neprekvapuje nás to. Sme stvorení ako prázdnota a bez Boha 
je prázdnota iba prázdnotou a volá po naplnení. Otázkou je, 
čím chceme túto prázdnotu naplniť. 

Povedzme, že dieťa sa zhliadne v slávnom hokejistovi a povie 
si: áno, to je to, čo chcem. Chcem byť slávnym hokejistom. 
Budem mať veľa peňazí, budem v televízii a všetci ma budú 
poznať a oslavovať! Áno, chcem byť takýto! Vyžobroní od 



rodičov hokejku a začne chodiť s kamarátmi hrávať hokej 
s loptičkou.  

Po čase ale zistí, že niečo takéto nestačí. Uvedomuje si, že 
cesta k hokejovej sláve má svoje pravidlá. Tu nastáva pre 
dieťa zlom: Alebo sa bude hokeju venovať iba tak, živelne, bez 
rozmyslu, s kamarátmi za garážou (1. štádium, chaotické, 
nekoncepčné) – a svoj sen nedosiahne nikdy; alebo príjme 
jestvujúce pravidlá hry, spočívajúce v športovej škole, syste-
matickom tréningu, nemalej investícii do výstroje a tak – 
a vstúpi tak do 2. štádia, štádia inštitucionálneho.  

Povedzme, že dieťa to tak urobí a v priebehu rokov sa z neho 
naozaj stane perfektný a slávny, dobre zarábajúci hokejista. 
A tu prichádza okamih krízy, keď si totiž položí otázku: Som 
už týmto úplne šťastný a naplnený? A odpoveď spravidla znie: 
NIE. Je to pekné, ale ešte by som chcel toto… a toto… – 
a cyklus sa zase opakuje.  

V podstate to môžeme zhrnúť do tejto jednoduchej schémy: 

• 1. etapa – živelné nadchnutie sa, zapálenie sa pre niečo. 
Živelnosť ale málokedy funguje a preto nastáva prvé rozhodo-
vanie sa: vzdáme to, alebo sa odhodláme pre serióznu prácu 
na svojom cieli? Ak hej, potom postupujeme do ďalšej etapy. 

• 2. etapa – prijatie „pravidiel hry“, vedúcich k cieľu, 
prijatie TECHNIKY a METÓDY, ktorá by nás mala 
k cieľu priviesť. Obdobie tvrdej práce na dosahovaní nášho 
cieľa, systematickej, premyslenej, založenej omnoho viac na 
vôli a systéme, než na živelnom nadšení. 

• 3. etapa – kríza, keď cieľ dosiahneme a napriek tomu 
zisťujeme, že ešte stále to nie je ono, ešte stále nám vo 
vnútri nie čo chýba. Nie sme úplne spokojní ani úplne 
naplnení. V bežnom živote na materiálnej úrovni sveta, 
v ktorom žijeme, sa točia iba tieto tri etapy. Na konci každej 
tretej etapy sa môžeme rozhodovať niekoľkými spôsobmi, 
ktoré Scott Peck nakoniec opisuje: 

- Opakovať cyklus: čiže zase sa pre niečo nadchneme, zase 
(ak na to máme) hľadáme metódu a spôsob, ako to dosiahnuť, 
zase pracujeme na dosahovaní cieľa podľa prijatého „návodu“ 
a zase prichádza kríza, vyúsťujúca do nového nadchnutia a tak 
ďalej. 

- Môžeme rezignovať. Povedať si, že to nakoniec nie je 
najhoršie, mohlo by to byť aj horšie a teda človek by asi mal 
byť spokojný. Hovorí sa tomu „vytriezvenie“ a ľudia, ktorí 
takto rezignovali na svoje túžby a ideály, sa považujú za 
zrelých a skúsených ľudí. V skutočnosti to sú opravdiví starci, 
starci duchom, bez ohľadu na vek.  

- Tretia možnosť je hľadanie niečoho, čo presahuje mate-
riálnu skúsenosť. Je to ujasnenie si, že svet vecí ma jednodu-
cho neuspokojí a preto hľadáme niečo iné. Spomeňte si 
napríklad len na Beatles a ich nadšenie pre indické meditačné 
techniky na vrchole ich slávy a bohatstva!  

Takže tu niekde začína záujem o náboženstvo. Lenže – a to 
je potrebné si uvedomiť – tento proces až priľahko prená-
šame aj do oblasti náboženského života: 

- Najprv nadšenie pre náboženstvo: spravidla po nejakom 
zážitku, napríklad na evanjelizačnej šou, alebo podobne. 
Vidíme prejavy Ducha, atmosféru hĺbky – a zatúžime po tom!  

- Po čase ale zistíme, že to chce niečo viac, než len po-
vrchné nadšenie. Často to vzdáme hneď tu, lebo na niečo 
„viac“ jednoducho „nemáme čas“ a vôľu. Ak sa ale rozhod-
neme pokračovať ďalej, tak spravidla robíme zásadnú 
chybu: hľadáme METÓDU, nejaký šikovný návod, ktorý by 
nám umožnil ďalej duchovne sa rozvíjať a rásť. Nejakú 
zázračnú formu modlitby, alebo techniku meditácie, alebo 
nejaký iný postup… Samozrejme, kresťanstvo nie je 
o technike. Predstava duchovného rastu založeného na 
nejakej technike, ktorú praktizujeme, je naivná a k cieľu 
veľmi nevedie… Idea praktizujúceho kresťanstva je naozaj 
ako taká podivná a zavádzajúca. 

- A tak prichádza vytriezvenie. Skúšali sme rôzne techniky, 
rôzne stretká, rôzne návody, obputovali sme všetky pútnické 
miesta a preštudovali kilá literatúry – a nič. Nefunguje to. Čo 
s tým teraz? A zase máme pred sebou tie tri možnosti: 

Môžeme SPOCHYBNIŤ BOHA . Povedať si: náboženstvo 
nikam nevedie. Je to o ničom. Vari Boh ani nejestvuje. 
Kašlem na to! Idem sa venovať niečomu inému! A vrátime 
sa naspäť do bežného svetského života s rezignovaným 
presvedčením, že jednoducho budeme žiť ako vieme, jesť, 
piť, starať sa o dom, občas behneme do kina, či na zábavu 
a nič viac sa od života očakávať nedá a hotovo… Treba byť 
„spokojný“ a hotovo! 

Môžeme REZIGNOVAŤ. Povedať si: Asi to tak má byť. 
Nedá sa nič iné, len vydržať. Pokračovať. A výsledkom je, že 
sa z nás stanú nie príliš zapálení kresťania, ktorí „si plnia 
náboženské povinnosti“, ale bez nejakej veľkej radosti, ba 
často skôr zamračení – sú to nakoniec povinnosti… Skončí-
me na úrovni viac-menej „praktizujúcich“ katolíkov, pre 
ktorých kresťanstvo je dodržiavanie príkazov, pravidiel, 
noriem… a nič viac. Boh sám ako taký ostáva kdesi ďaleko, 
v nedohľadne… 

Nakoniec môžeme urobiť to jediné konštruktívne: mô-
žeme SPOCHYBNIŤ METÓDU, ktorou sme doteraz 
k Bohu išli. To je dôležité. Kresťanstvo totiž nie je „metó-
da“, ktorú môžeme „praktizovať“. Je osobným vzťahom 
lásky medzi milujúcim Bohom a milujúcim milovaným 
človekom. Ak máme odvahu odvrátiť oči od seba, od 
svojho vlastného „duchovného rastu“ a od hľadania metódy, 
ktorá by nám zaručila pekný, šťastný a naplnený život…, 
a ak si konečne dokážeme „všimnúť“, že vedľa nás čaká 
akýsi Kristus s krížom ako dôkazom lásky… a máme odvahu 
na Neho naozaj pohliadnuť, uvedomiť si Ho, Jeho Lásku – 
a zamilovať sa do Neho – tak v tom okamihu vstupujeme 
do…: 

- ŠTVRTEJ ETAPY, etapy KRESŤANSTVA , etapy 
mystickej, pretože stojí na spočívaní v skutočnom ži-
vom Bohu v Láske; a etapy spoločenskej, pretože táto láska 
vytvára rodinu Cirkvi. Tu už nepátrame po metóde, ktorou 
by sme dosiahli osobný duchovný pokrok. S bázňou predstu-
pujeme pred Boha, v úžase a zlomení láskou, ktorú od Neho 
prijímame a pýtame sa: „Pane, čo môžem JA urobiť pre 
TEBA? Ako Ti môžem vyjadriť svoju lásku? Aj život polo-
žím za Teba!“ A toto je Nebo.  
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