
#1 VIERA AKO POROZUMENIE 
Program METANOIA, 1. časť, úvaha na triworkshop po 9. lekcii www.inky.sk verzia 6. 3. 2019 

… alebo o pohľade z vysokého vrchu 

BOŽIE SLOVO: (Ž 102,26-29 SSV) 

Čítanie z knihy žalmov: [Bože,] na začiatku si stvoril zem, aj nebesia sú dielom tvojich rúk.  27 Ony 

sa pominú, ale ty zostaneš; rozpadnú sa sťa odev, vymeníš ich ako rúcho a zmenia sa.  28 Ale ty 

ostávaš vždy ten istý a tvoje roky sú bez konca.  29 Deti tvojich služobníkov budú bývať v bezpečí a 

ich potomstvo bude pevné pred tebou. Počuli sme Božie slovo! 

ÚVAHA: (na doplnenie www.inky.sk, úvahy/katechézy č. 386, 549) 

Dnes sa pokúsime urobiť niečo fakt veľké: s pomocou Božej milosti – lebo tá tu stále je – sa pokú-

sime o metanoiu. O zmenu myslenia. Pretože kresťanstvo je v prvom rade o myslení. Dalo by sa do 

veľkej miery charakterizovať ako tréning nového spôsobu myslenia. To preto, lebo vzťahy, skutky, 

hovorenie, správanie sa, to všetko sú už len vonkajšie prejavy nášho vnútra, ktoré spočíva v určitom 

spôsobe myslenia, v návyku vidieť svet určitým spôsobom, zmýšľať o ňom, o ľuďoch, o sebe urči-

tým spôsobom, na základe toho vytvárať závery ohľadom svojich možností a následne o túžbach 

a ambíciách, ktoré sa z toho rodia. Tak to vysvetľuje aj Ježiš, keď vraví, že „dobrý človek vynáša z 

dobrého pokladu svojho srdca dobro a zlý človek zo zlého vynáša zlo. Veď z plnosti srdca hovoria 

jeho ústa“ (Lk 6,45). Zmena srdca, čiže myslenia spôsobuje zmenu osobnosti – tak, ako to pochopil 

apoštol Pavol, keď nás nabáda, že „máte odložiť starého človeka s predošlým spôsobom života, ktorý 

sa ženie za klamnými žiadosťami do skazy, a obnovovať sa duchovne premenou zmýšľania, obliecť si 

nového človeka, ktorý je stvorený podľa Boha“ (Ef 4,22-24). 

Nebudeme sa už zdržiavať otázkou pravdivosti a spoľahlivosti toho, čo sme ako kresťania spoznali. 

Na začiatku nášho kurzu sme to preskúmali (dúfam, že dôkladne) a teda sme dospeli k spoľahlivej 

istote ohľadom toho, čo sme spoznali. Problém ale je, že teoreticky vedieť niečo nie je to isté, ako sa 

do toho prakticky ponoriť, osvojiť si to. To je príčina, prečo naše farnosti sú (to hovorí triezva 

štatistika!) vraj až z  99% naplnené ľuďmi, ktorí sa ešte neobrátili. Celkom tomu aj verím – veď aj 

väčšine z nás bolo kresťanstvo odovzdané nie ako Evanjelium a skúsenosť života so Živým Bohom, 

ale ako „chodenie do kostola“, ako nejaká folklórna tradícia, ktorej sa máme držať a plniť si ju, lebo 

sme sa narodili ako katolíci – a ktorú na Slovensku deväť desatín pokrstených katolíkov už aj tak 

zanechalo. Pre vieru a obrátenie tam veru veľa miesta nebolo (porov. www.inky.sk, úvaha č. 586). 

Skúsme to teda dnes zmeniť… Skúsme to. Možno sa nám to podarí – ak to budeme naozaj a celým 

srdcom chcieť! Ideme teda na to? Dobre. Poďme! Boh je s nami! 

Začnime tam, kde začať musíme, na samom začiatku, pri videní a vnímaní sveta ako takého, v celej 

jeho šírke, rozľahlosti v čase i priestore a potom ešte ďalej, v bezčasej bezbrehej večnosti Boha, 

v ktorom svet existuje!  

Predstavte si, že už ste starší, máte rodinu a v nej máte syna. A ten syn študuje na internátnej škole – 

takej tej, čo tam nosia uniformy a keď tam v septembri odíde, tak prvý raz ho uvidíte až na Vianoce. 

Príde teda na Vianoce domov a začne Vám vykladať, ako tam žije: sťažuje sa na tvrdé lavice, 

prísnych učiteľov, prísny režim a na to, že sa tam nie je moc kde sa baviť. Vykladá Vám o tom, ako 

tam medzi sebou bojujú rôzne party a frakcie študentov, že on patrí do bandy Joža Hnáta, ale chcel 

by patriť do klanu Petra Frajera, ale Juraj Zákerný mu to stále kazí… Vy si to všetko vypočujete 

a potom mu skúšate vysvetliť niečo, čo on zjavne nevidí, ale vy hej, že totiž škola… je len škola. Nie 

je to svet. Za pár rokov skončí, všetci sa rozpŕchnu a na nejakých bandách, klanoch, Hnátoch, 

Frajeroch ani Zákerných, na laviciach, na školskej zábave ani na učiteľoch už viac nebude vôbec 

záležať. Začne skutočný život, kde sa Vášho chlapca veru nikto nebude pýtať ani sa nebude zaujímať 

o nič z týchto vecí. To, čo bude svet zaujímať, budú vedomosti a zručnosti, ktoré sa v škole naučil 

a to, ako ich vie v praxi uplatniť. Nič iné. Chytrí študenti to vedia už na škole. Kašlú na lavice, na 

nedostatok zábavy či na smiešne party a klany frajerov a miesto toho pracujú na tom, na čom záleží 

– na svojom vzdelaní – pretože vedia, že už čoskoro školu opustia a okrem vzdelania si z nej do 

života nič iné nevezmú.  

Byť kresťanom znamená byť takýmto chytrým študentom. Znamená to porozumieť tomu, že tento 

svet nie je ešte ten skutočný svet a tento život nie je ešte ten skutočný život. Náš pohľad sa podobá 

pohľadu stroskotancov z Verneho knihy Tajomný ostrov: Kým sú na brehu, vidia aj najmenšie 

podrobnosti, ale nevedia odpoveď na tú najdôležitejšiu otázku, či stroskotali na ostrove, alebo na 

brehu nejakej pevniny. Keď ale vyšplhajú na neďaleký vysoký vrch, z tej výšky síce nerozoznajú 

zrnká piesku ani listy na stromoch, ale zato jasne vidia, kde sú: na malom ostrove, z ktorého sa chcú 

čo najskôr dostať preč. Našim vrchom je Kristovo Evanjelium, overené, osvedčené, potvrdené 

stáročiami skúseností. Z neho to vidíme úplne jasne: Naša Zem je len predsieňou skutočného sveta, 

ktorým je Nebeské Kráľovstvo, Nebo. Náš pozemský život je len predohrou a prípravou skutočného 

života, ktorý ešte len príde. Sme žiaci a v pozemskej škole sa učíme umeniu nebeského života. To je 

celý a všetok zmysel všetkého tu, na zemi. Čas nášho pozemského života je časom učenia sa tomuto 

umeniu. Všetko na tomto svete – zdravie, talent, majetok, postavenie, ľudia okolo nás, zamestna-

nie,… – nie je ničím iným, než nástrojmi, učebnými pomôckami tohto nášho učenia sa. Inak na nich 

nezáleží. Nezáleží ani, či sme bohatí alebo chudobní, chorí alebo zdraví, oslavovaní svetom alebo 

zatracovaní, slávni alebo bezvý-

znamní, vplyvní alebo bezmocní, 

slobodní alebo prenasledovaní, 

nezáleží na nijakých svetských 

podobách „klanov“ a „bánd“ ani 

na tom, či do nich patríme alebo 

nie, či v nich máme nejaké 

postavenie alebo nie… Nič 

z toho si so sebou z tohto sveta 

po skončení tejto školy nevez-

meme – iba jedno: umenie žiť 

nebeským životom. Jediné, čo 

s nami pôjde na večnosť, bude 

naša schopnosť (alebo neschop-

nosť) uplatniť sa v skutočnom 

Svete a v skutočnom Živote, 

ktorým je Nebo, odmena víťazov 

a Domov zbožštených synov 

a dcér Boha. 

NA TRIWORKSHOPE: 

Keď sa na taký Slovnaft pozrie 

laik, vidí potrubia, veže, budovy, 

chaos… Keď naň hľadí riaditeľ, 

vidí fungujúcu firmu, zasadenú do 

omnoho širšieho (očiam neviditeľ-

ného) sveta dodávateľsko-

odberateľských vzťahov od vrtných 

veží na Sibíri až po čerpačky 

v Českej republike. Skúste sa teraz 

spoločne pozrieť von oknom, 

alebo z nejakého miesta, kde máte 

čo najširší výhľad, na svet. Skúste 

svet uvidieť nie len ako krajinu, 

viditeľnú očiam, ale ako čiastku 

omnoho širšieho Sveta, Božieho 

Sveta, v ktorom (podobne ako 

onen Slovnaft) má svoju presnú 

úlohu, z čohosi vychádza, niečomu 

slúži a niekam smeruje – a vy 

v ňom! Podarilo sa Vám to? Je 

tento Váš dnešný pohľad na 

dôverne známy svet iný, než bol 

včera? V čom je iný? Aký pocit 

z toho máte? Podeľte sa navzájom 

s výsledkom tohto malého pokusu! 

ÚLOHA NA DOMA: 

Tento týždeň sa učme osvojiť si vo 

všetkom tento pohľad Evanjelia. 

Pripomínajme si ho – aj niekoľko-

krát za deň! Pozerajme (a hodnoť-

me) všetko v nás i okolo nás 

z tohto hľadiska. Ako sa nám 

z tohto pohľadu javia bežné veci 

okolo nás? naše konanie, život, 

ostatní ľudia? Usilujme sa s týmto 

realistickým pohľadom na svet 

v celej jeho úplnosti čo najviac 

stotožniť, aby to tak bol naozaj náš 

postoj, nielen nejaká teoretická 

mienka, nielen nejaké to myšlien-

kové cvičenie! Skúmajme, k akým 

postojom, konaniu a životu nás 

takýto pohľad vedie! 


