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Milí bratia a sestry! 

Tak čo: máte? Máte nadváhu? Má ju spústa ľudí. Jedna 
kamarátka raz narazila na inzerát: akýsi človek ponúkal 
recept na schudnutie za dvacku. No nezareagujte! Za dvadsať 
korún? A tak sa mu ozvala, aj dvacku poslala. Odpoveď prišla 
obratom. Stálo tam: „Nežer toľko!“ Jednoduché, že? Tak 
„nežrala toľko“ a schudla… Jednoduché… ktosi raz povedal, 
že dôležité veci sú vždy jednoduché. A jednoduché veci sú 
vždy ťažké. Pre koľkých je ťažké „nežrať toľko“? Pre mno-
hých… Ale – prečo vlastne? Prečo je to také ťažké? Pre 
mnohých neuskutočniteľné? 

A čo keby som Vám povedal, že nadváha je dôsledkom 
nedostatku duchovnej skúsenosti? Znie to divne, že? Ale nie 
je to až také nereálne… 

Problém je v tom, že človek má svoje potreby. A to hneď 
v troch oblastiach: 

• Telesná rovina – potreba nasýtenosti, tepla, sucha, zdra-
via… 

• Duševná (psychická) rovina – potreba uznania, vzťahov, 
zmysluplnej práce, zábavy, radosti,… 

• Duchovná rovina – smädiaca po Bohu, po skúsenosti 
Boha a jednote s Ním. 

Toto sú tri hlady, tri potreby, ktoré hýbu človekom. Jestvujú 
medzi nimi celkom zaujímavé vzťahy. Nazvime si ich prin-
cípmi: 

1) Princíp rôznosti: 

Tieto tri rozmery sú tri rôzne rozmery. Každý z nich vyžaduje 
naplnenie iného typu. Pokus zahnať hlad filmom, alebo 
pesničkou, je nanič. Možno na chvíľu na hlad zabudneme, ale 
nenasýtime sa. Telo potrebuje jedlo, teplo a kondíciu; duša 
potrebuje prácu, zábavu a hlboké city; duch potrebuje Boha.  

Ideálom kresťanstva je preto človek plne rozvinutý: telesne 
zdravý a zdatný, s bohatým duševným životom a duchovne 
naplnený v jednote s Bohom. Krása kresťanstva je v tomto: 
nič človekovi neberie, ale nesmierne veľa dáva: skúsenosť 
Boha a s ňou zmysel a zavŕšenie všetkého ostatného v jeho 
živote. 

2) Princíp uprednostnenia: 

Tieto roviny si však nie sú úplne rovné čo do uspokojenia, 
ktoré človekovi poskytujú. Zážitok z dobrého jedla je príjem-
ný, ale čo do hĺbky sa nemôže porovnávať so zážitkom 
z víťazstva, z priateľstva, zo zážitkom z veľkej zábavy, či 
veselice. A tieto veci sa zase nemôžu porovnávať so skúse-
nosťou Boha, s extázou splynutia s Ním a v Ňom. 

Preto ak sa človek musí rozhodnúť, tak radšej obetuje telesné 

blaho (kreslo, krb, rafinované jedlo) za nepohodlie (kus 
chleba s paštikou, noc na karimatke v spacáku) v prospech 
silného duševného zážitku: výlet do hôr, zdolávanie štítov, či 
safari naprieč Afrikou… Klasickým príkladom sú športovci: 
svoje telo dokážu doslova týrať, drieť, nejesť… len aby 
dosiahli citové naplnenie v podobe triumfu, osláv davov, 
opojenia z prekonávania limitov… a podobne modelky, 
vedci, kariéristi,… 

Ako ukazuje svedectvo mníchov a pustovníkov z celých 
dejín, človek rád obetuje jedno i druhé, ak mu to pomôže 
dotknúť sa Boha a zažiť duchovné naplnenie. 

Ak sa teda už musíme rozhodovať medzi týmito rovinami, 
potom radšej uprednostníme vyššiu rovinu pred nižšou: dušu 
pred telom a jedno i druhé radi podriadime potrebám ducha 
a duchovného naplnenia. 

3) Princíp kompenzácie: 

Čo ak sa ale uspokojenie nedostaví? Potom sa pokúsime – 
márne, ale pochopiteľne – nahradiť toto uspokojenie na 
rovine nižšej.  

- Ak nie sme naplnení duchovne, ak nemáme spoločenstvo 
s Bohom, ak nás Boh nepreniká a nespočívame v Ňom, 
ostáva v nás veľké prázdno a veľký duchovný hlad. Je v nás 
onen pocit typu „Nie je to ono!“ a potreba niečo stále hľadať, 
niečo, čo nás naplní… Boha. Lenže ak Boha nepoznáme, ak 
je duchovný život pre nás oná trinásta komnata, neznáma 
a zapovedaná, tak potom hľadáme o rovinu nižšie: hľadáme 
naplnenie v moci a v sláve, v zábave, v silnej hudbe, 
v kariére, v športe, v moci, v romantike, v úspechu, v silných 
citoch, v adrenalíne, v riskovaní, vo fantázii,… niekedy 
v drogách, alkohole,… všade. Hľadáme – a nenachádzame. 
Sme stále nespokojní, stále za niečím utekáme, niečo hľadá-
me a niet miesta, kde by sme mohli spočinúť… 

- A čo ak sa nám nedarí ani na rovine duševnej? Čo ak 
úspech neprichádza, nezažívame slávu, nemáme moc 
a vplyv, sme zapadnutí v šedej mase bezvýznamných bez-
menných – a nemáme ani peniaze na to, aby sme mohli 
unikať do sveta exotických dovoleniek a nákladných záľub? 
Čo potom? Potom klesneme ešte o rovinu nižšie. Začneme 
hľadať uspokojenie na rovine telesnej. Opájame sa jedlom, 
pitím, rafinovanými a vyberanými chuťami, sexom, porno-
grafiou… a prežívame. Sme rezignovaní, „vytriezvení“, naše 
ambície sa scvrkli na ono známe „Hlavne, že sme zdraví 
a chutí nám jesť“.  

To je dôvod, prečo je okolo nás toľko ľudí zlých a bezohľad-
ných: hľadajú moc a slávu – moc a slávu na úkor iných! – 
aby v nich našli naplnenie. Bojujú o peniaze, aby si mohli 
dopriať viac zábavy, viac rozkoše, viac adrenalínu… 



A prejedajú sa, ak sa to stráca v nedohľadne…  

4) Princíp ťažiska: 

Od predchádzajúceho závisí, kde je ťažisko našej bytosti, naše 
srdce, ako to hovorí Ježiš, pretože v hebrejčine slovo „léb“ 
znamená práve ono ťažisko: 

- U DUCHOVNE žijúceho človeka je ťažisko v duchu. Tu 
žije, tu je jeho „poklad“ (Mt 6,21). A preto je voči svojej duši 
a svojmu telu slobodný. Je závislý na Bohu a preto je nezávis-
lý na tele a na duši. Nevládnu mu, ale on ovláda ich. Netúži po 
sláve, či moci, či po bezuzdnej zábave a adrenalíne – načo? 
Veď Boh je nekonečne viac! A netúži ani po jedle a pití, veď 
čo má človek z prejedania a hodovnania, ktoré iba zahmlieva 
rozum a otupuje zmysly a dušu človeka? A tak si zamiluje 
zdržanlivosť a pôst, pretože pomáhajú viac a hlbšie prenikať 
do hĺbky zjednotenia s Bohom a to je nekonečne viac. 

- U DUŠEVNE žijúceho človeka je ťažisko v duši – pretože 
ducha nepozná a kompenzuje si svoju nenaplnenosť na tejto 
rovine. Duševná naplnenosť – zábava, úspech, sláva, moc,… – 
toto je jeho boh! Toto jediné ho napĺňa, dáva mu pocit zmyslu, 
tomuto slúži a klania sa tomu. Je na tom závislý! Zrieknuť sa 
tohto je pre neho prakticky nemožné. Je to ako prestať dýchať. 
Ako poprieť sám seba. Je otrokom svojich citov, túžob, 
vášní… Nemôže ich odhodiť. Žiadajte od týchto ľudí pokoru, 
zdržanlivosť – a zistia, že to nedokážu. Je to nad ich sily… 
a nakoniec, prečo by mali? 

- A čo človek TELESNÝ? Ťažisko jeho života je v tele. 
V telesných veciach. Má už len ono príslovečné hojdacie 
kreslo, jedlo, pivo… občas posedenie v krčme… sex… 
telku… a to je všetko. Ako by sa toho dokázal vzdať? Ako? 
Veď je to jeho všetko. Tu je jeho život. Ako by sa mohol 
zrieknuť svojho života? A tak sedí, prežiera sa… priberá… 
a upadá do začarovaného kruhu: čím viac upadá, tým viac sa 
hanbí, tým viac to kompenzuje telom, tým viac upadá… 
a stále dookola… 

Čo teda urobíte, ak chcete takéhoto človeka uzdraviť a 
pomôcť mu zhodiť pár kíl? 

Možnosť A) Nariadite mu diétu. Bude to fungovať? Určite 
nie. Je to vopred stratené… 

Možnosť B) Pomôžete mu presunúť sa na rovinu duše. Dáte 
mu nádej, nadchnete ho: ty to dokážeš, môžeš mať telo, ktoré 
ti budú všetci závidieť, dievčatá sa budú za tebou otáčať na 
pláži, budú sa o teba biť, známi ťa budú obdivovať, prežiješ 
pocit úspechu, zvíťazíš,…! No, nie je to fantastické? A on sa 

pre to nadchne. Podľahne zvádzaniu slávy, úspechu, obdivu, 
pocitu skvelosti… a začne makať.  

Čo sa stalo? Jednoducho ste vymenili závislosť za závislosť: 
závislosť na tele ste zamenili za duševnú závislosť na obdive 
a úspechu. Cvičenie, diéta – to už zrazu nie je problém. 
Dokáže to. Už tam neleží jeho život, ten už je inde, na rovine 
duše. Ale stále je to závislosť. Namiesto jedle sa stane 
závislý na obdive, na uznaní, možno na meraní síl s inými 
a na víťazení. Namiesto jedla začne otročiť a slúžiť niečomu 
inému. Jednoduchá zámena. Všimnite si, že presne na tomto 
princípe pracujú najrôznejšie redukčné programy v snahe 
motivovať človeka k schudnutiu (a ku kupovaniu skvelej 
knihy, ktorá metódu propaguje).  

Možnosť C) Skúste človekovi pomôcť na rovinu ducha – 
a všetko zrazu dostane zmysel, všetko sa zrazu zoradí na 
svoje miesto a začne fungovať: telo sa dá do služieb duše 
a ducha a duša sama sa podriadi duchu. Duch prevezme 
kontrolu – a to je dobré. Na rovine ducha je totiž plnosť, 
extáza skúsenosti Boha, ktorá človeka napĺňa a robí šťast-
ným. Už nepotrebuje zápasiť o moc a slávu a uznanie. 
Namiesto toho dokáže prežívať zmysluplné a krásne vzťahy, 
kochať sa v kráse, v nádhere – a prežívať to umocnené 
skúsenosťou Boha na rovine ducha. A telo? Už viac nevlád-
ne. Je tu a človek sa oň stará, s radosťou ho rozvíja ako jedno 
z vyjadrení dokonalosti, ku ktorej ho povznáša Boh, s ktorým 
žije a do ktorého je ponorený… Aj naďalej si dokáže vy-
chutnať skvelé jedlo a ušľachtilé pitivo – ale už ho tieto 
pôžitky neovládajú, je to on, ktorý vládne im! 

Pomôžte človekovi k duchovnému životu – a urobíte ho 
šťastným, slobodný, plným pokoja a radosti. Presne podľa 
slov Písma: „Ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovie-
vavosť, láskavosť dobrota, vernosť, 23 miernosť, zdržanli-
vosť.“ (Gal 5,22n). Mimochodom, ono slovo „zdržanlivosť“ 
v gréckej pôvodine znie „enkratéia“ – sebakontrola, vláda 
nad sebou samým. Človek je konečne pánom vo svojom 
vlastnom dome. Konečne mu nevládne ani jedlo, ani pitie, 
ani zábava, ani adrenalín, ani narkotiká, ani práca, ani ús-
pech, ani kariéra… vládne mu Boh, ktorý oslobodzuje. 
Vládne mu Boh a skrze Boha a v Bohu človek vládne sebe 
a nie je už viac otrokom. V Bohu a skrze Boha sa človek 
stáva slobodným… 

Pomôžte človekovi na rovinu ducha – a vyriešite nakoniec a 
definitívne aj problém jeho nadváhy a prejedania sa. Je to 
tak?  
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