
 
Potreba osobného nasadenia pre rast a osobnej zodpovednosti plus úloha 
spoločenstva – pokračovanie 
 
Minule sme hovorili o dôležitosti znovuzrodenia ako kľúčovej veci pre duchovný život s Bohom tu na zemi. 
Snažili sme sa pochopiť, že bez duchovného znovuzrodenia nie je možný rast. 
Dnes si budeme hovoriť o strave ako o ďalšom veľmi dôležitom činiteľovi rastu. Obrazne povedané, budeme 
preberať jedálny lístok kresťana v závislosti od rôznych období rastu. 
 
Skončili sme vzorcom: 
znovuzrodenie + strava = rast 
 
Biblia (Hebr 5, 12 – 14) vo všeobecnosti rozoznáva dva druhy duchovnej stravy: 
 
a) mlieko 
b) pevný pokrm 
 
Čo je mlieko? 
Sú to začiatky Božích slov. Je to podanie slova:  
• o tom, že daný človek bol vždy milovaný a chcený Bohom (Ef 1, 4 – 8 a ďalšie); 
• o tom, že hoci v jeho živote sa vyskytol hriech, Boh ho neprestal milovať, práve naopak – pre svoju lásku k 

nemu a túžbu zachrániť jeho život poslal svojho Syna Ježiša Krista (Jn 3, 16 a ďalšie); 
• o tom, že Boh túži po spoločenstve s ním a dáva mu miesto v Božej rodine. Ježiš je jeho bratom. Boh Otec 

sa chce o neho starať, uzdravovať, liečiť, podporovať, zabezpečovať; 
• o tom, že Božia náruč je otvorená, že môže prísť, aj keď sa mu/jej nedarí, že Otec je trpezlivý a dobrotivý. 
 
Ľudské dieťa potrebuje počas dojčenia – podávania mlieka – veľkú pozornosť matky. Jeho mama sa stále 
presviedča, či pije, či pije dosť a či si po napití odgrgne. Takisto aj my ako duchovní otcovia či matky a tiež ľudia 
z nášho stretka, ktorí majú toto už za sebou, potrebujeme v tomto štádiu podávania duchovného mlieka 
sústrediť pozornosť na dotyčné duchovné dieťa. Ako sa matka skláňa k dieťatku, tak aj my a naši ľudia sa 
musíme skláňať vo svojich stretkách k ľudom, ktorí sú na začiatku svojho duchovného rastu. Znamená 
to určitú láskavú rutinu povzbudzovania, záujmu, komunikácie a praktickej pomoci. 
Prakticky to znamená: 
• prejaviť prijatie v Božej rodine a pochopenie, že príslušný človek je dieťa a potrebuje sa učiť, resp. zanechať 

staré spôsoby života, 
• prejaviť nadšenie z pokroku a trpezlivosť pri banálnych chybách a nepochopeniach, 
• tráviť s tým človekom čas, 
• byť múdry v slovách i správaní, 
• dávať dobrý, opravdivý príklad kresťanského života – a taktiež správnym spôsobom korigovať, usmerňovať 

jeho život. 
 
Duchovné dieťa potrebuje mať človeka (a vôbec to nemusí byť vedúci, ale každý dospelý kresťan, ktorý je 
vyučený a zodpovedný), s ktorým sa potrebuje stretať raz za dva týždne na poradenstve. Toto 
poradenstvo by malo trvať 3 – 4 mesiace, maximálne pol roka. 
 
Čo znamená poradenstvo? 
Stretnúť sa na 30 – 45 minút na neutrálnom mieste (kaviareň alebo cirkevný priestor) a pri čaji alebo káve si 
vypočuť daného človeka. Opýtať sa, ho čo prežíva vo svojom vzťahu s Bohom, ako sa s ním rozpráva. Treba 
sa zaujímať o jeho pochopenie vecí, ktoré dostáva na stretku, na bohoslužbe-liturgii. Zistiť, aké má problémy, a 
ponúknuť mu krátku modlitbu tam na mieste a ubezpečiť ho o modlitebnej podpore počas tých dvoch týždňov. 
 
Takéto poradenstvo v našich stretkách chýba. Faktom však je, že čas duchovného detstva je veľmi dôležitý a 
ovplyvňuje ďalší rast. Preto ako vedúci skupinky porozmýšľajte nás tým, čo tu píšem, a skúste nájsť ľudí, ktorí 
to budú robiť pre duchovné deti vo vašom stretku. 
 
Pár dôležitých bodov duchovného poradenstva: 
• Stretať sa s daným človekom raz za 2 týždne na max. 45 minút. Nie dlhšie. 
• Vybrať neutrálne miesto na stretnutie. 
• Muž sa venuje mužovi, žena žene. 
• Rozhovor by mal obsahovať 3 úrovne: 

• 15 minút otázky o bežnej sfére života (rodina, práca, škola, priatelia). 
• 20 minút otázky o duchovnom živote. 
• 10 minút povzbudzovanie a modlitba. 

Je dôležité, aby to boli konkrétne otázky z duchovného života: 
• Najprv z osobného modlitebného života: Ako sa mu/jej darí rozprávať sa z Bohom. „Máš čas na 

modlitbu? Aká je tvoja modlitba? Koľko trvá? Ďakuješ, alebo prosíš?“ 
• „Ako sa ti darí čítať Sväté písmo?“ Mali by čítať evanjeliá, nie Starý zákon.  



• Ako sa zapája do života cirkvi. Účasť na bohoslužbách (svätej omši alebo zhromaždeniach). 
• Ako sa zapája do života spoločenstva (prekvapuje ho niečo, má problém s niečím, niekým). 

• Povzbudzovanie a prípadná usmerňovacia korekcia je veľmi dôležitý prvok. Oceňte progres toho 
človeka, povzbuďte ho k vernosti a vytrvalosti v Božom slove a modlitbe a k účasti na bohoslužbách. 
Je dobré tiež odporučiť dobrú literatúru, primeranú jeho duchovnému veku. 

Na záver sa s ním treba pomodliť za konkrétne veci z rozhovoru. Modlitba nemá byť dlhá. Je to skôr 
príhovorná (odporúčacia) modlitba, nie terapeutická modlitba, čiže modlitba za vnútorné uzdravenie a pod. 
Samozrejme, treba aj takúto modlitbu, je však lepšie vyhradiť si na ňu zvláštny čas. 

 
Čo je pevný pokrm? 
Viera znovuzrodeného alebo v pokání obráteného kresťana sa zakladá vo veľkej miere na pocitoch a prežívaní 
Božej láskavej prítomnosti. Boh túto svoju prítomnosť dáva duchovnému dieťaťu v hojnej miere. Pre takého 
kresťana je meradlom istoty prijatia Bohom prežitie, pocítenie jeho lásky, teda emócie.  
 
Moje svedectvo: 
Keď som v bol v tomto období, mierou dobrej spovede a istoty, že mi Boh odpustil moje hriechy a slabosti, 
ktoré som mu vyznal, bol dobrý pocit. Doslovne som cítil, ako moje hriechy Boh berie z môjho života, a ja som 
prežíval istotu toho, že Boh sa na mňa pre moje hriechy nehnevá a že ma miluje. Moja viera v odpustenie a 
prijatie Bohom sa zakladala na pocitoch. Jedného dňa sa však tento pocit po spovedi nedostavil. Myslel som, 
že som zabudol Bohu vyznať nejaký hriech alebo som nepovedal správny počet z toho-ktorého hriechu a on 
ma už nemiluje, lebo ja to necítim. Dedukcia bola – hriech je vo mne, a Boh predsa nenávidí hriech. Moja 
snaha prežívať istotu prijatia ma priviedla k škrupulantstvu a k pochybnostiam. Vyznával som Bohu pre istotu aj 
veci, ktoré neboli hriechom. Párkrát sa mi stalo, že mi spovedník povedal, že to, čo hovorím, nie je hriech, a 
poslal ma domov. Všetko v snahe získať istotu prijatia. Až neskôr som počul, že istotu v to, že Boh ma miluje a 
prijíma ma a odpúšťa mi všetky moje hriechy, nesmiem opierať o svoje pocity, ale o vieru v Božie slovo, ktoré 
hovorí, že moje všetky hriechu boli vykúpené smrťou Ježiša a ja som bol očistený jeho krvou – tak, ako sa píše 
v Prvom Jánovom liste. Pochopenie tohto slova a viera v to, že je to pravda, mi pomohli vyrásť a opustiť 
detstvo. Pozri 1 Jn 2, 1 – 2. 
 

Martin 
 
To, čo Martinovi pomohlo prejsť od mlieka k pevnému pokrmu, bolo slovo spravodlivosti.  
 
Čo je slovo spravodlivosti? 
Je to pochopenie, že nikto z ľudí nemôže byť žiadnym svojím dobrým skutkom spravodlivý pred Bohom. Ale 
Boh nás môže učiniť spravodlivými v jeho očiach, ak prijmeme pravdu o tom, že iba jeho Syn bol jediným 
spravodlivým, ktorý kráčal po tejto zemi.  Vierou v jeho smrť a zmŕtvychvstanie dosahujeme odpustenie 
hriechov, zmierenie s Bohom a tak sa môžeme nájsť spravodliví v Bohu.  
 
Slovo o spravodlivosti Ježiša Krista je pevným pokrmom a prijímanie pevného pokrmu prinesie rast vo viere a 
nasledovaní Krista. Samozrejme, pevným pokrmom nie je len toto jedno vyučovanie. Je to viac následných 
vyučovaní. Sú to napríklad témy ako odpustenie, duchovný boj, svedomie, sloboda a moc v živote kresťana... 
 
Zodpovednosť za podávanie duchovnej stravy 
 
Podobne ako pri telesnom detstve sa v období duchovného detstva od dieťaťa neočakáva, že si samo nájde 
stravu a uvarí si ju. To všetko obstaráva matka. Od dieťaťa sa očakáva len toľko, že sa prisaje k prsníku. Lekári 
vravia, že sací reflex je najsilnejší pud, aký dieťa vôbec má. Celá zodpovednosť za obstaranie a podanie stravy 
je na matke, dieťa len prijíma. 
Toto je obraz, ktorý nám pomôže pochopiť, že vedúci a starší kresťania sú zodpovední za podávanie 
duchovnej stravy deťom v stretku. To znamená, že v tomto štádiu rastu je strava ľahká, je to mlieko alebo 
kašička. Je to uisťovanie o Božej láske a vysvetľovanie základných vecí o Bohu. Je to učenie o tom, ako sa 
rozprávať s Bohom, ako čítať Písmo. Je to obdobie veľkej trpezlivosti. Pri určitých ideálnych podmienkach, ako 
sú pravidelná účasť na stretku, poslušnosť vedúcemu, dostatočná skúsenosť a zrelosť vedúceho, môže takéto 
obdobie trvať približne 3 mesiace. 
 
Viera sa však buduje podaním pevného pokrmu. Cieľom matky a otca je naučiť dieťa jesť samostatne – teda 
naučiť dieťa, aby si samo vložilo pokrm do úst, prežulo ho i zhltlo. Pevný pokrm sa prijíma ťažšie, je s ním viac 
práce. Je však na ňom zaujímavé, že dieťa už pracuje na svojom nasýtení. Musí prežúvať. Je to jeho úloha. 
To, či to bude robiť alebo nie, ovplyvní jeho rast.  
 
Takto by sme asi približne mohli rozdeliť duchovnú gastronómiu do nasledujúcich štádií: 
(To, kto zabezpečuje pokrm a kto ho konzumuje, hovorí o duchovnom detstve, mládenectve, otcovstve.) 
1. podávanie mlieka vedúcim, 
2. zabezpečenie pokrmu vedúcim a jeho prežutie dieťaťom, 
3. zabezpečenie a prežutie vlastného pokrmu, 
4. zabezpečenie vlastného pokrmu, nasýtenie sa a zabezpečenie pokrmu pre ďalšie dieťa. 
 



Body 1. a 2. sú duchovné detstvo, pričom bod 1. je čosi ako detská škôlka. Tu sa od detí nevyžaduje nič iné, 
len aby tam chodili, počúvali, čo panie učiteľky prikazujú, a hrali sa. Bod 2. je základná škola. Bod 3. je 
mládenectvo – niečo ako stredná škola. Bod 4. je otcovstvo a to je vysoká škola. 
 
Je absolútne kľúčové naučiť vaše duchovné deti jesť samostatne.  
To znamená, že vy ako vedúci prichádzate na stretko s pripravenou témou (duchovnou stravou), podávate ju a 
vaši ľudia ju prijímajú. Ak je to mlieko, je to mlieko. Ak je to pevná strava, je to pevná strava. Mlieko netreba 
prežúvať, stačí ho prijímať. Prakticky povedané, zo strany vašich duchovných detí netreba očakávať nejakú 
aktivitu. Ony pri modlitbe na stretku prežijú Božiu lásku a domov prichádzajú absolútne spokojné, povzbudené. 
 
Pri podávaní pevného pokrmu musíte a môžete právom požadovať aktivitu z ich strany. Deti v škole dostávajú 
domáce úlohy práve preto, aby látku, ktorá im bola podaná v škole, cvičili (prežúvali) doma. Prečo na našich 
stretkách zadávame ľuďom tak málo domácich úloh, alebo im ich nedávame vôbec? Asi preto, že sme ich 
nenaučili chápať stretko ako jednu z foriem duchovnej školy života. Stretko je tu na rast. Pomáha ľudom v 
osobnom nasledovaní Krista. Osobné nasledovanie Krista je práca, ktorú musí robiť každý človek sám. Sám je 
za to zodpovedný. Je to jeho celoživotné poslanie. Jedna z právd, ktoré sú uvedené v katechizme našej Cirkvi, 
hovorí o poslaní, zmysle žitia, tejto našej prítomnosti na tejto dočasnej zemi: „Na to sme tu, aby sme poznali 
Boha, milovali ho a slúžili mu“ 
Boh dáva každému znovuzrodenému kresťanovi svojho Ducha, aby ho viedol práve v naplnení tohto poslania 
tu na zemi. Duch je ten, ktorý má schopnosť hovoriť ku každému osobne, viesť ho a posilňovať. 
Zodpovednosťou každého kresťana je žiť podľa tohto Ducha a konať podľa neho. 
 
Stretko, spoločenstvo, komunita, farnosť sú len pomôckou na ceste osobného žitia evanjelia Ježiša Krista. Toto 
evanjelium sa má prijímať vierou, žiť láskou a vyjadrovať činom. Takto to robil Kristus a povedal, aby sme to 
robili podľa neho. Často naše stretká vyzerajú ako konečné stanice, kam príde autobus po celej svojej ceste s 
vážnymi problémami. Veríme však, že stretká by mali byť čerpacími stanicami, na ktoré prídeme počas cesty 
životom a načerpáme tam pohonné hmoty. Na čerpacej stanici sa posádka auta zdrží zvyčajne len toľko, koľko 
je potrebné. To znamená, že stretko, stretnutie spoločenstva treba uspôsobiť tomu, aby to bola čerpacia 
stanica. A tom budeme hovoriť nabudúce. 
 
Prosím, pozrite si na našom webe prednášku o spravodlivosti Ježiša Krista. Je to pevný pokrm. 
 
http://www.martindom.sk/kurzy.php?sub=28&akcia=citaj&idp=9 
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