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… alebo o tom, ako nestratiť vieru 

BOŽIE SLOVO: (2 Pt 1,14-19 SSV) 

Čítanie z druhého listu sv. apoštola Petra: Viem, že čoskoro zložím svoj stánok, ako mi to aj zjavil 
náš Pán Ježiš Kristus.  15 No postarám sa, aby ste si aj po mojom odchode často pripomínali tieto 
veci.  16 Veď sme nesledovali vymyslené bájky, keď sme vás oboznámili s mocou a príchodom nášho 
Pána Ježiša Krista, ale sami sme boli očitými svedkami jeho veleby. …  19 Tým je aj prorocké slovo 
pre nás pevnejšie. A vy dobre robíte, že hľadíte naň ako na lampu, ktorá svieti v temnom mieste, kým 
nesvitne deň a nevzíde vo vašich srdciach zornica. Počuli sme Božie slovo! 

ÚVAHA: (na doplnenie www.inky.sk, úvahy č. 251, 432, 492) 

Základom nášho života v Bohu je viera a nádej. Tak, ako aj v každej inej veci pod slnkom. Sú to 
Ježišove podobenstvá, ktoré nám znova a znova pripomínajú, že medzi kresťanmi a ľuďmi sveta je 
ohromná podobnosť. Vraví sa, že šimpanzi vraj majú na 99% rovnakú DNA ako ľudia – a celý 
rozdiel medzi nami a nimi spočíva v onom 1% (aj keď to zase nie je až tak úplne pravda). S cestou k 
spáse je to podobné: na 99% sme úplne rovnakí, ako všetci ostatní ľudia, dokonca rovnakí ako veľkí 
hriešnici a nepriatelia Boha. Odlišuje nás od nich len jedna jediná vec: cieľ. Cieľ, ktorým je naše 
zbožštenie sa v Bohu, prekročenie úzkych a tesných hraníc a obmedzení tohto sveta, vystúpenie na 
samotné Nebesá – nesení Mocou Boha – a zmocnenie sa Večného Života, onoho neporušiteľného 
víťazného venca, ktorý pre nás náš Boh od večnosti vo svojom Kráľovstve pripravil. Toto je to, čím 
sa líšime, to „1%“. Vo všetkom ostatnom – ak sme múdri a myslíme to vážne – sa však podobáme 
hoci aj atlétom, ktorí usilujú o pominuteľný veniec, pominuteľné zlato a päť minút slávy na maj-
strovstvách či olympiádach… Aj oni majú problémy s vierou a nádejou na svoj pozemský úspech – 
a aj u nich uspejú len tí, ktorí nájdu spôsob, ako si vieru a nádej nielen udržať, ale vykovať ju do 
mocnej zbrane, s ktorou premôžu všetky pokušenia na ceste k svojmu maličkému pozemskému 
cieľu – rovnako ako my na ceste k väčšiemu, ohromujúcejšiemu a keby nebolo Boha, tak nekonečne 
trúfalejšiemu cieľu, kde tiež musíme byť „vo viere upevnení, stáli a neodkloniteľní“  (Kol 1,23)! 

Existuje jeden indiánsky príbeh, ktorý hovorí: Jeden večer vzal starý Indián svojho vnuka a rozprá-
val mu o bitke, ktorá prebieha vo vnútri každého človeka. Povedal mu, „Chlapče, tá bitka v každom 
z nás je medzi dvomi vlkmi.“ Jeden je zlý. Je to zlosť, závisť, žiarlivosť, smútok, sebeckosť, hrubosť, 
nenávisť, sebaľútosť, falošnosť, namyslenosť a ego. Ten druhy je dobrý. Je to radosť, pokoj, láska, 
nádej, vyrovnanosť, skromnosť, láskavosť, empatia, štedrosť, vernosť, súcit a dôvera. Vnuk sa ho po 
chvíli opýtal, „A ktorý vlk zvíťazí?“ Starý Indián odpovedal: „Ten, ktorého kŕmiš.“  

Presne toto robia ľudia sveta, aby sa upevnili vo svojej viere vo svoje ciele: Na steny si vešajú 
obrazy svojich idolov a vzorov, aby ich mali stále na mysli. Predplácajú si časopisy a sledujú 
internetové stránky s príbehmi ľudí, ktorí pred nimi rovnaký cieľ dosiahli. Čítajú o nich. Pozerajú o 
nich filmy a dokumenty. Zhovárajú sa o nich s priateľmi. Chodia na ich predstavenia – či už zápasy 
u športovcov, predstavenia u umelcov, alebo semináre u biznismanov či vedcov. Na steny si vešajú 
veci ako sú medaily, poháre, certifikáty,… Robia všetko preto, aby boli neustále obklopení vecami, 
ktoré im pripomínajú hodnotu toho, za čím idú. Denne napĺňajú svoje vnútro hodnotou svojho cieľa, 
denne sa tak upevňujú vo viere, že tento cieľ naozaj stojí za to, aby za ním išli, vynakladali naň 
ohromné množstvo času, peňazí, námahy, podstupovali obetu, bolesť, utrpenie…  

Alexandre Havard hovorí rovnako o dobrých lídroch: „Nečítajú akékoľvek knihy alebo časopisy, 
nesledujú akékoľvek filmy a nepočúvajú akúkoľvek hudbu. Vedomí si svojej vlastnej dôstojnosti 
filtrujú to, čo je morálne pochybné, a napĺňajú svoje srdcia a mysle tým, čo je vznešené.“ Inými 
slovami: dávajú si záležať, akého vlka kŕmia. Kým toho dobrého kŕmia až na prasknutie všetkým 
tým, čo sme už spomenuli, toho druhého sa usilujú čo najviac vyhladovať, aby bol slabý a nemohol 
ich nijako na ich ceste ohroziť. Mimochodom, nepripomína Vám to slová apoštola Pavla: „Ak 
budete žiť podľa tela, zomriete. Ale ak Duchom umŕtvujete skutky tela, budete žiť? … Umŕtvujte teda 
svoje pozemské údy!“ (Rim 8,13; Kol 3,5)? Nehovorí presne o tomto Peter v dnešnom úryvku Písma, 
ktorým sme začali túto našu katechézku? A nehovorí o tom istom Ježiš, keď vraví: „Lampou tela je 
tvoje oko. Ak bude tvoje oko čisté, bude celé tvoje telo vo svetle. Ale ak sa zakalí, bude aj tvoje telo 
vo tme.  35 Daj si teda pozor, aby svetlo, čo je v tebe, nebolo tmou.  36 Ak bude celé tvoje telo vo 
svetle a ani jedna jeho časť nebude vo tme, celé bude jasné, ako keď ťa lampa ožiari svojím svetlom“ 
(Lk 11,34-36)? Alebo inými slovami: dávajte si pozor na čo sa pozeráte, čo do seba prijímate, aby 
ste prijímali svetlo a nie tmu a aby ste tak boli celí vo svetle, ktorým je viera a nie v temnote, ktorou 
je beznádej, skleslosť, ľahostajnosť, áno, presne tak: naša stará známa lenivosť, acédia. 

Preto naši predkovia rozosiali po krajine kríže a kaplnky. Preto sú naše kostoly plné obrazov a sôch 
a všetkej krásy. Preto si aj svoje domy zdobíme krížmi, obrazmi a sochami svätých. Často si doma 
zriadime aj svoju vlastnú domácu kaplnku, alebo aspoň domáci „oltár“, modlitebný kútik, miesto 
modlitby a stíšenia, ktoré ozdobíme krížom a ikonami a lampami, kde vonia kadidlo a od neho celý 
dom, aby nám tak všetko znova a znova pripomínalo krásu a nádheru Božieho Života, do ktorého 
sme Bohom z Jeho ohromujúcej milosti povolaní – aby sme tak boli stále viac v Bohu „zakorenení a 
na ňom postavení, upevnení vo viere“ (Kol 2,7 SSV) a nikdy v tejto viere nezakolísali. 

TIPY NA DISKUSIU: 

1.: UVAŽUJEM: 

Existuje ešte jeden nástroj 
upevňovania sa vo viere a tým je 
pravidelná denná lektúra. Je to 
10 – 15 minút čítania vhodnej 
knihy, skôr inšpiratívnej, než 
poučnej. V kňazskom seminári 
sme mali denne na prednáškach a 
počas štúdia na programe poučné 
knihy a skriptá. Predsa sme ale 
venovali oných 10 minút denne 
aj lektúre, ktorou bol zvyčajne 
nejaký životopis svätého. Jej 
zmyslom totiž nebolo poučiť, ale 
skôr nadchnúť, inšpirovať, 
ukázať krásu a nádheru života v 
Bohu a tak upevniť vieru v 
Kráľovstvo, do ktorého nás Boh 
povoláva. Alebo inými slovami: 
kŕmiť v nás toho správneho vlka. 
Spolu s ostatnými nástrojmi – 
denným čítaním Písma, zariade-
ním domu predmetmi a vecami, 
ktoré nás upevňujú a motivujú vo 
viere, pravidelnými duchovnými 
rozhovormi v rodine, s bratmi a 
sestrami v malom spoločenstve, 
vo farnosti – sú to mocné nástro-
je upevňovania našej viery! 

2.: ROZPAMÄTÁVAM SA:  

Ako kŕmim správneho vlka, čiže 
svoju vieru a túžbu po Božom 
Kráľovstve, po Nebi, po živote s 
Bohom? 

Ako som na tom s pravidelnou 
lektúrou? 

Ako som na tom s inšpiratívnym 
zariadením svojho domu? 

Povzbudzujeme a posilňujeme sa 
pravidelne v rodine aj v rámci 
farnosti duchovnými rozhovor-
mi, svedectvami, povzbudzova-
ním podľa slov Písma „deň čo 
deň sa vzájomne povzbudzuj-
te“(Hebr 3,13)? A ak to robíme – 
vnímame to ako už niečo samo-
zrejmé, bežné, všedne každoden-
né? Alebo nám to ešte stále 
pripadá ako niečo také akoby 
„umelé“, možno strojené, zvlášt-
ne a nie bežné? 

Čo domáci oltár, modlitebný 
kútik? Máme? Ak nie – pomohol 
by nám ako vhodný nástroj? 

3.: ROZHODUJEM SA:  

Lektúra, obrazy a sochy, du-
chovné rozhovory, modlitebný 
kútik – ako toto a čo ešte ďalšie 
môžeme na budovanie viery 
využiť? Čo urobíme? 


