
Výzva 9. skautských prvých piatkov 
3. mesiac 

 
HRIECH, ktorý odstraňujem  – ZÁVISŤ 

 
ČNOSŤ, ktorú pestujem – VĎAČNOSŤ 
 
 
O ČO IDE: 

Závisť je prejav pýchy: stále mám pocit, že v porovnaní s inými nie som dosť bohatý… dosť uznávaný… 
dosť vplyvný… nemám toľko zábavy a hračiek ako oni… cítim sa menejcenný – a preto sa užieram 
závidením. 

Ako syn/dcéra Boha ale už v podobnom užieraní sa a porovnávaní sa už nevidím zmysel. Som dedičom 
Boha – neexistuje nič viac, čo by som mohol mať a vlastniť a byť tým. Ak budem na celom svete jediný, 
nezväčší to nijako túto moju veľkosť a moje bohatstvo. A ak sa takými stanú všetci ľudia na svete, 
neumenší to ani v najmenšom moju veľkosť a bohatstvo, pretože v Bohu som sa stal veľkým a bohatým 
nie v porovnaní s inými ľuďmi, ale absolútne, v porovnaní s Bohom, ktorý ma usadil na svoj vlastný trón 
(Zjv 3,21) a dal mi svoje vlastné Kráľovstvo (Lk 12,32). A tak namiesto strachu, pocitu menejcennosti, 
porovnávania sa a užierania sa v závisti nastupuje sloboda, radosť – a vďačnosť, obrovská vďačnosť Bohu 
za tento Dar, vďačnosť, ktorá neponižuje, ale ešte znásobuje radosť a blaženosť z Božieho Daru! 
 
ČO UROBÍM: 

Budem si uvedomovať veľkosť Božieho Daru, ale aj tých menších, pozemských darov, ktorými ma 
Boh zahŕňa. 

Budem sa učiť žasnúť nad nádherou sveta a života, ktorými ma Boh obdaroval, mať oči, ktoré 
vidia, uši, ktoré načúvajú a srdce, ktoré vníma. 

Budem sa učiť vďačnosti voči Bohu ale i voči ľuďom. 
 
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; a potom 
o večer si sadnem, pospomínam na všetko krásne, čo som zažil a poďakujem za to Bohu 

chválou, vďakou a oslavou; 
Keď aspoň 10× počas tohto mesiaca 

o prežijem deň (aspoň jeho nie zanedbateľnú časť) s otvorenými očami, schopnými vidieť 
krásu a zázraky aj vo veciach, ktoré mi doteraz pripadali všedné a nezaujímavé, ale teraz 
sa z nich dokážem tešiť a žasnúť nad nimi, nad krásou a dobrom, ktoré v nich je ukryté, 
takže aj všedné veci mi viac nepripadajú všedné a bežné už ani náhodou nie sú bežné, ale 
všetko okolo mňa sa stáva plným slávy a Božej Nádhery; 

AKO SKAUT aspoň jeden krát počas tohto mesiaca sa v mojej družine/oddiely urobím niečo, čím 
spoločne s ostatnými prežijem krásu hoci aj všedných vecí okolo nás a potom za to vyjadríme 
vďaku a chválu Bohu 

Na konci mesiaca sa o tom pozhováram s niekým starším a skúsenejším, alebo si aspoň dôkladne 
pospytujem svedomie, ako som túto časť výzvy splnil! 

Overím si, či pokračujem v postojoch, ktoré som sa učil v predchádzajúcich mesiacoch! 


