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… alebo o tom, že napriek všetkej teórii, v praxi… no, v praxi to až pričasto akosi nejde. Prečo ale? 

BOŽIE SLOVO: (Flp 3,17-19 SSV) 

Čítanie z listu sv. apoštola Pavla Filipanom: 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. Počuli sme Božie slovo! 

ÚVAHA: (porov. www.inky.sk, úvahy č. 284, 282, 303) 

No dobre. Acédia – duchovná lenivosť – by už u nás mala byť minulosťou. Ale nie je. V praxi 
zrejme nie sme ani zďaleka tak zanietení, ako boli pre spásu a Božie veci zanietení svätí – alebo ako 
sú pre svoj šport či záľuby zanietení ľudia tohto sveta. Ale ani oni nie všetci. Len niektorí. Odborní-
ci hovoria, že v skutočnosti len 5% ľudí sa vie za niečo skutočne zanietiť a vytrvalo za tým ísť, až 
kým to nedosiahnu. V čom je ich tajomstvo? A tajomstvo svätcov? Už Pavol si všimol, že medzi 
športovcami, túžiacimi zvíťaziť na štadióne a medzi kresťanmi, túžiacimi zvíťaziť v boji o Večný 
Život, je veľká podobnosť (1Kor 9,24n). Poďme sa teda od nich poučiť aj my! 

Na to, aby človek uspel (a vyhol sa tak lenivosti, ktorá je opakom úspechu), potrebuje motiváciu. 
Prameňom motivácie je najprv viera, nádej a túžba, ako hovorí sv. Augustín, potom, po čase, viera, 
nádej a láska – až nakoniec, ako zase hovorí sv. Pavol, ostane už iba láska. Platí to všeobecne, takže 
si to najprv ukážme na celkom obyčajnom príklade športovca: 

Predstavte si Michala, ktorý ako malé dieťa priam hltá všetko, čo sa týka bicyklovania. Strašne rád 
by bol aj on cyklistom. Zatiaľ je to iba sen, ktorý môže ostať snom navždy – a Michal rozkysnutým 
plešatým chlapíkom s pivom v ruke pred televízorom. Na to, aby sa niečo stalo, sa musí sen zmeniť 
na jasný cieľ. A na to treba dať dohromady tri veci. Po prvé VIERU: presvedčenie o tom, že cyklisti-
ka je super úžasná vec a byť cyklistom je tá najlepšia vec na svete. Potom NÁDEJ: Môžem sa 
cyklistom stať, je to v mojich možnostiach, mám na to! A nakoniec TÚŽBU: Chcem to! Túžim po 
tom! Idem do toho! A tak Michal kúpi bicykel, oblečenie, športtester, posťahuje z internetu tréningy 
a začne trénovať… Po čase ale prvotné nadšenie opadne, vzrušenie z nových vecí a zážitkov opadne, 
tréning sa zmení na šedivú rutinu štyroch hodín denne v sedle (v horšom prípade v garáži na trena-
žéri tvárou k stene) a boľavého zadku aj nôh… Tu, presne tu, 95% ľudí skončí. Len 5% ľudí prejde 
touto „krízou na pol ceste“, kde nadšenie už opadlo a výsledky sa ešte nedostavili. Tie sa objavia až 
po čase: Michal začína byť fakt dobrý. Vyhrá prvé preteky. Dostane sa do klubu. Ľudia ho začnú 
obdivovať, rešpektovať, dokonca mu fandiť. On sám má zo seba skvelý pocit, z toho, čo dokáže,… V 
tej chvíli sa TÚŽBA mení na LÁSKU. Už ho nepoháňa nadšená túžba niečo dosahovať, ale radosť z 
toho, že to dosahuje, že robí to, čo miluje a to, čo ho baví. Jeho VIERA je pevnejšia, než kedykoľvek 
predtým, lebo už zažil, že je to naozaj tak, že byť cyklistom je skvelé. Aj jeho NÁDEJ je silnejšia, než 
bola, lebo teraz, po úspechoch a s výsledkami, ktoré má, si je omnoho istejší, že sa tým šampiónom 
naozaj stane! Ale aj keby raz o túto nádej prišiel – veľa by sa toho u neho nezmenilo. Aj keby nikdy 
šampiónom nebol, aj keby opustil klub a prestal pretekať – láska k cyklistike by bohato stačila na to, 
aby plný radosti bicykloval stále ďalej a stal sa trebárs hoci aj druhým Karolom Voltemárom, ktorý 
na svojom bicykli absolvoval nie menej, než cestu okolo sveta… 

Teraz nechajme nášho Michala stranou a nahraďme si slovo „cyklistika“ slovom „Boží Život“. Sv. 
Synklitika hovorí, že v našom duchovnom živote to funguje veľmi podobne: „Na začiatku tých, ktorí 
postupujú k Bohu, čaká veľa bojov a mnoho utrpenia, ale potom nasleduje nevýslovná radosť.“ Boje 
a utrpenia – to je tá kríza na pol ceste. Nadchnúť sa pre Boha, pre duchovný život,… to sa dokáže 
hocikto. Stačí ísť na Godzone, alebo na púť, na kurz Filip… Sprvu je všetko také nové, také vzrušu-
júce, sme plní nadšenia, možno aj pýchy nad tým, že už nie sme ako „ľudia sveta“, my už „poznáme 
Krista“, sme „znovuzrodení kresťania“…! Ale potom nadšenie opadne, novosť sa vytratí, príde 
denná rutina, pokušenia, námaha askézy, diabol a s ním sedem horších od neho sa snažia vrátiť tam, 
odkiaľ boli vyhnaní (porov. Mt 12,44n)… Ježiš hovorí, čo sa človeku v tejto chvíli často stane: 
„Keď nastane pre slovo súženie alebo prenasledovanie, hneď odpadne“ (Mt 13,21). Koľkým ľuďom 
sa to stane? Nebudeme sa hrať s percentami, hoci prieskumy, ktoré Cirkev v rôznych krajinách 
vykonala, sa k onomu číslu 95% až strašidelne blížia – a aj Ježiš hovorí, že „tesná je brána a úzka 
cesta, čo vedie do života, a málo je tých, čo ju nachádzajú“ (Mt 7,14). Rozdiel spočíva vo viere a v 
nádeji. Tí, čo odpadnú, zakolíšu vo viere: v Krista, v to, že zápasiť o Nebo sa vyplatí, že žiť sväto je 
lepšie, než žiť svetsky. Alebo zakolíšu v nádeji, v tom, že môžu uspieť, zvíťaziť, byť svätí a žiť 
Božím životom. Potom skončí aj ich túžba a odhodlanie, pretože bez viery a bez nádeje nás nemá čo 
motivovať pokračovať na svojej ceste. Tí úspešní si dokážu uchrániť aj vieru, aj nádej. Nie v podobe 
nejakej mienky, názoru, dokonca pocitu, ale v podobe hlbokého vnútorného a bytostného presvedče-
nia, pevného postoja, ktorého sa držia a je im jedno, čo za nálady, pocity, okolnosti, útoky a pokuše-
nia na nich útočia. Až slepo, odhodlane a zaryto, opretí len o svoju vieru a nádej, idú za svojim 
cieľom – športovci za pominuteľným vencom, kresťania za nepominuteľným, ako konštatuje apoštol 
Pavol. Vďaka viere a nádeji nakoniec prekonajú tieto počiatočné boje a utrpenia. Po čase sa dosta-
via výsledky – skúsenosť Boha, Božieho Života, prejavy Božej moci i lásky – a motiváciou začne 
byť už samotná láska, čiže oná nevýslovná radosť z Božieho Života. Tak, ako to vidíme u svätých. 

TIPY NA DISKUSIU: 

1.: UVAŽUJEM: 

O našom úspechu v zápase o 
Večný Život (porov. 1Tim 6,12) 
na začiatku rozhoduje naša 
schopnosť uchovať si vieru a 
nádej – a z nej plynúcu túžbu, 
ktorá nie je len prchavým nadše-
ním pre niečo, náladou ani 
pocitom, ale pevným jasným 
odhodlaním, skutočným zasväte-
ním sa cieľu, za ktorým ideme. 

Pritom je dôležité, aby aj viera, 
aj nádej boli tiež hlbokým 
presvedčením, vierou srdca, ako 
o nej hovorí apoštol Pavol, nielen 
povrchným názorom a mienkou 
v štýle onoho bežne počúvaného: 
„Veď hej, ja to všetko uznávam, 
veď ja som tiež katolík…“ 

2.: ROZPAMÄTÁVAM SA:  

Ako je to s mojou vierou?  

Verím, že spása – to je Boží 
Život v Nebi a teda umenie, 
ktorému sa musím nutne naučiť, 
už tu, na Zemi, inak nedokážem 
v Nebi žiť to, čo neviem, lebo 
som sa to nenaučil?  

Verím, že tento Boží Dar, Boží 
Život, je lepší, než všetko ostatné 
v mojom živote? Lepší, než 
jedlo, pitie, zábava, záľuby, 
uznanie, sláva, moc, bohatstvo, 
zážitky, zdravie, dokonca život? 
Že čokoľvek z toho – i všetko 
naraz – sa bez mihnutia oka a s 
radosťou vyplatí obetovať zaň? 

Verím, že v moci Božej milosti, 
ktorú mi Boh v krste daroval, sa 
môžem stať svätým, môžem 
zvíťaziť nad hriechom, môžem 
sa naučiť žiť, byť, konať ako 
Boh a tak vojsť do Božieho 
Života? Verím, že je to možné aj 
pre mňa? Že aj mňa Boh takto 
obdaroval svojou milosťou a 
povolal mňa osobne k práve 
takejto dokonalosti a veľkosti? 

A fakt tomu verím? Celým 
srdcom? Vyznal by som to 
nahlas pred všetkými ľuďmi? 
Bez rozpakov? Ruku do ohňa by 
som za to dal? Stavil by som na 
to pokojne a bez strachu hoci aj 
celý svoj majetok?  

3.: ROZHODUJEM SA:  

Uvažujme! Ako môžeme budo-
vať a prehlbovať takúto vieru a 
nádej? Aké nástroje a techniky 
by sme mohli použiť? 


