
1. prvý piatok 

1. mesiac  

HRIECH, ktorý odstraňujem – PÝCHA  

ČNOSŤ, ktorú pestujem – VIERA  

O ČO IDE:  

Pýcha je slabosťou malých a vystrašených ľudí. Jej podstatou je to, že robím zo seba stred 

svojho života aj svojho vesmíru a všetko naokolo i vo svojom živote hodnotím podľa toho, nakoľko to 

zodpovedá mojim záujmom. A o aké záujmy ide? No predsa: Mám strach z nedostatku, chcem preto 

čo najviac zarábať a čo najviac mať a s nikým sa o nič nedeliť! Mám strach z toho, že si my iní 

nevšimnú a že nie som dôležitý a že im som ľahostajný, musím sa preto vychvaľovať a povyšovať a 

predvádzať ! Bojím sa bezmocnosti a bezvýznamnosti a preto sa musím neustála usilovať o moc, o 

vplyv, porovnávať sa s inými, súperiť s inými! A hlavne vtedy, ak sa mi to nedarí, musím mať nejaké 

útočisko, v ktorom by som si vylízal rany a pred všetkými sa skryl a niečím to „zajedol“ a „zapil“ a 

„odreagoval sa“. Viera znamená prijať fakt, že Boh v mojom živote všetky tieto veci už dávno vyriešil: 

Som nekonečne bohatý, pretože odkedy ma pokrstili som aj ja spoludedičom Krista a teda dedičom 

Božieho Kráľovstva. Som nekonečne dôležitý, pretože som synom (dcérou) samotného Boha a sám 

Boh má pre mňa pripravený víťazný veniec svojej vlastnej, Božej Slávy. Nepotrebujem si nad nikým 

uplatňovať ani prestíž, ani moc, ani nič podobné, pretože nikto z ľudí a nič na tomto svete mi k tejto 

veľkosti už nemôže nič pridať a nikto z ľudí a nič na tomto svete mi z nej nijako nemôže ani ubrať. 

Môžem sa tak konečne zbaviť svojho strachu, odpútať sa od svojho ega a konečne byť slobodný a 

voľný a vo všetkom nachádzať číru radosť.  

ČO UROBÍM:  

 Najbližší mesiac si dám ako kresťan záležať na tom, aby som sa s nikým neporovnával a s 

nikým nesúperil. To neznamená, že budem s každým súhlasiť, alebo sa každému podriadim. Môžem 

sa pokojne aj hádať, ak na to príde  – ale s jednou veľkou zmenou: Už nebudem bojovať JA za SEBA 

proti JEMU, ale budem bojovať za to, čo je pravda, za to, čo je dobro – a budem rovnako pripravený 

prijať aj svoju chybu a priznať si omyl a zmeniť názor, ak sa ukáže, že je nesprávny, či ospravedlniť sa 

druhému, ak som chybil – lebo viem, že nič z toho ma nijako neumenší, ako aj nič iné ma nijako 

neuväčší, pretože ja už som tým najväčším, čím sa človek môže stať, synom (dcérou) Boha a v tomto 

si s nikým nekonkurujeme, ani si nikto nijako neprekážame, práve naopak!  

KEDY JE TÁTO ČASŤ VÝZVY SPLNENÁ:  

 Keď aspoň 20× počas tohto mesiaca o ráno si pripomeniem, kto som a čo mám v Kristovi 

Ježišovi, svoju hodnosť, dôstojnosť a identitu; o počas dňa sa s nikým vedome neporovnávam, ani s 

ním nesúperím a nebojujem – a ak hej, tak hneď, ako si to uvedomím, s tým prestanem o a, ak treba, 

sa dokážem ospravedlniť a priznať si chybu, omyl,…  

 AKO SKAUT aspoň jeden krát počas tohto mesiaca sa v mojej družine/oddiely podujmem na 

niečo, čo mi doteraz pripadalo ako ponižujúce, alebo pod moju úroveň.  

 Na konci mesiaca sa o tom pozhováram s niekým starším a skúsenejším, alebo si aspoň 

dôkladne pospytujem svedomie, ako som túto časť výzvy splnil! 


