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… alebo o lenivosti, o čom je a prečo by už mala byť v našich životoch mŕtva 

BOŽIE SLOVO: (Kol 3,1-3 SSV) 

Čítanie z listu sv. apoštola Pavla Kolosanom: Ak ste teda s Kristom vstali z mŕtvych, hľadajte, čo je 
hore, kde Kristus sedí po pravici Boha!  2 Myslite na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi!  3 Veď 
ste zomreli a váš život je s Kristom ukrytý v Bohu. Počuli sme Božie slovo! 

ÚVAHA: (porov. www.inky.sk, úvahy č. 500, 491, 492) 

Nechajme teraz na chvíľu náš poklad, ktorým je Božia Cirkev. Vieme toho už o nej i o živote s 
Bohom aj o zmysle a cieli nášho života dosť, aby sme sa po pýche (12. katechézka) mohli dotknúť 
ďalšieho z hlavných hriechov: lenivosti. 

Lenivosť je možno najmenej pochopený hlavný hriech. Ľudia, keď sa im nechce do roboty, alebo do 
učenia, do upratovania alebo do rýľovania v záhrade, sa spovedajú, že boli leniví. Ale toto nie je tá 
lenivosť, ktorú máme na mysli! Hlavný hriech lenivosti v gréckej pôvodine znie akédia, latinsky 
potom acédia. Ottov náučný slovník ju trefne definuje ako termín stredovekej filozofie, znamenajúci 
„nevšímavosť, ľahostajnosť, úmyselné zanedbávanie snahy po vyššom zdokonalení sa“. Ale tento 
termín je omnoho starší a používali ho hojne už púštni otcovia prvých storočí. Chápali pod ňou 
„lenivosť, vlažnosť, depresiu, stratu odvahy, nechuť k Božím veciam“ (Mária Ancilla). Inými slova-
mi, hlavný hriech lenivosti je hriechom acédie čiže ľahostajnosti voči Božím veciam, nechuti a 
neochoty „s bázňou a chvením pracovať na svojej spáse“ (porov. Flp 2,12), „bojovať dobrý boj a 
zmocňovať sa Božieho večného života“ (porov. 1Tim 6,12). Je to lenivosť týkajúca sa duchovného 
života a nášho napredovania k svätosti, k tomu, aby sme dorástli do Božieho synovstva, ktoré nám 
bolo v krste darované a stali sa tak hodnými Večného Života s Bohom (porov. Lk 20,35; 2Sol 1,5). 
Táto lenivosť sa môže spájať s nechuťou aj k svetským veciam – vtedy, keď je jej príčinou skôr 
skleslosť, apatia,… Ale môže sa, naopak, prejavovať aj veľkou usilovnosťou a činorodosťou vo 
svetskej oblasti, ak je jej koreňom ľahostajnosť k Božím veciam. O tejto podobe acédie hovorí sám 
Ježiš v podobenstve o rozsievačovi: „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“ (Mt 13,19-22). Ak nerozumieme, k čomu nás Boh pozýva, ako by 
sme po tom mohli túžiť a usilovať o to? Výsledkom je acédia, kedy nám slovo „nebo“ a „spása“ nič 
nehovoria, sú nám vzdialené, neznáme, možno dokonca nás odpudzujú ako ateistu Isaaca [Ajsaka] 
Asimova, ktorí hovorí: „Nech sú muky pekla akékoľvek, myslím že nuda v nebi by bola ešte horšia“ a 
preto nás ani nenapadne po ňom túžiť,  usilovať oň, najviac ak si „z povinnosti“ splníme nejakú tú 
„modlitbu“ a „nedeľnú omšu“ a tým je to odbavené. Predstava, že by sme pre tieto veci mali pod-
stúpiť súženie v podobe námahy, driny, čeleniu ťažkostiam, odporu a nenávisti sveta, dokonca 
prenasledovanie, nám pripadá úplne absurdná – ako tým množstvám ľudí, ktorí za boľševikov radšej 
nechodili do kostola, nesobášili sa, zapierali svoju vieru, pretože „sa predsa vtedy nedalo“, „nemoh-
lo“, „boli také časy“, „nedostali by miesto v práci“ a „deti by sa nedostali na školu“… Do tretice 
Ježiš hovorí, že táto lenivosť, acédia, sa môže navonok prejavovať ohromnou starostlivosťou o 
svetské a pozemské veci, pretože nás omnoho viac zaujímajú, považujeme ich za omnoho dôležitej-
šie, naliehavejšie, omnoho viac sa o ne zaujímame, usilujeme o ne, pracujeme na nich – a potom s 
omluvným úsmevom vysvetľujeme, že „nemáme čas“ na duchovné a náboženské veci, lebo keď 
„teraz je svet taký“ a „ak chceme žiť na úrovni“, tak musíme mnoho a mnoho času venovať svet-
ským veciam a potom si chceme aj trochu oddýchnuť, aj sa odreagovať a zabaviť sa – veď čo je na 
tom zlé? – a na to náboženské a duchovné nám veru veľa času neostáva, čo už, Pán Boh to iste 
pochopí, veď je taký dobrý… Ale to nie je ten pravý dôvod. Veď v tom istom čase ľudia, ktorí milujú 
šport, si vedia vydeliť týždenne aj desiatky hodín na to, aby trénovali a iní zase na hru v kapele a 
cvičenie na svojom nástroji, či na iné záľuby. Problémom je znova acédia – že totiž duchovné veci 
nám pripadajú nevábne, nezaujímavé, nudné, dokonca otravné a tie svetské a pozemské zase omno-
ho príjemnejšie a teda dôležitejšie a preto sa im venujeme omnoho radšej a omnoho viac. 

My by sme už v tejto chvíli s acédiou nemali mať ani ten najmenší problém. Už vieme, k čomu nás 
Boh volá. Vieme, že Nebo – Večný Život, Spása, zbožštenie – je tá najväčšia a najúžasnejšia vec, 
aká existuje, plnosť života a plnosť radosti a všetkého, opravdivá blaženosť, ktorej sa nič na svete 
ani zďaleka nevyrovná. Vieme tiež, ako na to, čo musíme urobiť, aby v nás tento prúd Božieho 
Života vytryskol a naplnil nás. Netápeme v neistote, že by sme nevedeli ako na to. Všetky dôvody 
lenivosti sú tak preč – spolu s Ježišom z hĺbky srdca vyznávame: „Veď čo osoží človekovi, keby aj 
celý svet získal, a seba samého by stratil alebo poškodil“ (Lk 9,25)?! A spolu s Pavlom voláme: 
„Každý, kto závodí, zdržuje sa všetkého; oni preto, aby dosiahli porušiteľný veniec, my však neporu-
šiteľný.  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 
9,25-27). Čas lenivosti prešiel. Už vieme čo chceme, prečo to chceme, ako na to i to, že to chceme 
viac, než čokoľvek na svete, viac, než sám náš pozemský život! Amen! 

TIPY NA DISKUSIU: 

1.: UVAŽUJEM: 

Už vieme, že základným nástro-
jom nášho zbožštenia sa je 
Cirkev. Katechizmus hovorí o 
tom, že máme byť spojení s 
Cirkvou putami vyznania viery, 
sviatostí, cirkevného vedenia a 
spoločenstva. K tomu pridajme 
zásadný nástroj, ktorým je 
modlitba – sprvu rozjímavá, 
potom stále viac meditatívna a 
nakoniec kontemplatívna, ako v 
nej vzrastáme (časom sa aj k 
tomuto v našich katechézkach 
dostaneme). Výsledkom je 
štvorica „predmetov“ v našej 
škole Božieho Života: poznávať 
vieru Cirkvi, zveľaďovať v sebe 
Boží Život modlitbou a sviatos-
ťami, podieľať sa na dielach a 
živote Cirkvi pod vedením 
biskupov a Svätého Otca a 
budovať medzi sebou opravdivé 
a hlboké spoločenstvo lásky 
podľa slov sv. Augustína: „Pre-
tože Boha ešte nevidíš, láskou k 
blížnemu si zasluhuješ, že ho raz 
budeš vidieť… Miluj teda blížne-
ho a pozoruj v sebe, skadiaľ sa 
rodí láska k nemu, a uvidíš, 
nakoľko je možné, Boha. Začni 
teda milovať blížneho“ – a to 
skutočne, nielen nejako „tolero-
vať“, či „nemať s ním nič“ a 
podobne, ale skutočne milovať – 
bratov a sestry tak, ako nás 
miluje Ježiš (porov. Jn 15,12).  

2.: ROZPAMÄTÁVAM SA:  

Nie som lenivý? Pracujem na 
svojej spáse – aspoň tak, ako sa 
ľudia sveta venujú svojim váš-
ňam a záľubám? 

Ako a koľko pracujem v týchto 
štyroch konkrétnych oblastiach: 
viera; modlitba a sviatosti; účasť 
na dielach Cirkvi; spoločenstvo 
(communio) bratov a sestier v 
rámci farskej rodiny? 

Je táto práca mojou vášňou? 
Radosťou? Alebo ju vnímam 
skôr ako bremeno, záťaž, povin-
nosť? Ak hej – prečo? Kde vo 
mne je problém, chyba? 

Ako sme na tom ako rodina? V 
rodine ako v „malej cirkvi“? 

3.: ROZHODUJEM SA:  

Čo by som si sám v sebe v tomto 
smere odporúčal, aby som nebol 
acédický? Ako jednotlivcovi? 
Ako rodine? 


