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Ježiš	-	premieňajúca	sila	v	koučingu	
M.	Kubeš	
	
	
	
Azda	všetky	koučovacie	modely,	s	ktorými	som	sa	stretol,	obsahujú	
v	zjednodušenej	podobe	tri	kroky	–	tri	otázky:	Kde	sa	nachádzam?,	Kam	chcem	
ísť?,	Ako	sa	tam	najlepšie	dostanem?	Pre	koučing	je	typické	vychádzať	zo	
súčasnosti	a	upriamiť	pohľad	na	budúcnosť.	Hľadať	cestu.	Jej	súčasťou	býva	
nevyhnutne	zmena.	Zmena,	ktorá	zasahuje	rozum	aj	srdce.	Všimnime	si,	ako	sa	
tento	model	opakuje	aj	v	situáciách,	kde	nás	priamo	Ježiš	pozýva	k	zmene.	Hľadel	
väčšinou	do	budúcnosti,	oslovoval	rozum	aj	srdce.	Pozrime	sa	na	tieto	tri	otázky	
bližšie.	
	

Kde	sa	nachádzam?	Súčasný	stav.	
	
Ježiš	ponúka	Samaritánke	pri	Jakubovej	studni	nový	pohľad.	Keďže	zmena	
väčšinou	vyvoláva	dalšiu	zmenu,	Ježiš	začína	zmenou	u	seba	samého.	Robí	niečo,	
čo	by	Žid	normálne	neurobil.	Prosí	Samaritánku	o	vodu.	Postupne	mení	
perspektívu,	ktorou	sa	ona	pozerá	na	seba	a	nakoniec	aj	na	neho.	Začína	tým,	aby	
si	uvedomila,	čo	sa	deje	v	jej	živote	dnes,	čo	ju	zväzuje,	limituje,	aby	jej	mohol	
ponúknuť	niečo	lepšie.	Ona	prichádza	k	studni,	lebo	chce	načerpať	obyčajnú	
vodu.	Prichádza	v	najväčšej	horúčave,	dúfajúc,	že	vtedy	pri	studni	nikoho	
nestretne.	Nechce	počuť	výčitky,	odsúdenie,	nechce	nič	nikomu	vysvetľovať.	
A	samozrejme,	je	prekvapená	(nečakala	som,	že	sa	toto	stane),	keď	pri	studni	
nájde	cudzinca,	a	už	vôbec	nie	to,	že	ju	Ježiš,	Žid,	osloví.	
 
„Daj sa mi napiť!“ 	
	
Vyzýva	ju,	aby	urobila	niečo	neslýchané.	Dobre	vedel,	čo	v	jej	mysli	vyvolá.	Chcel,	
aby	začala	premýšľať,	lebo	ináč	sa	jej	srdce	nepremení.	A	ona	naozaj	protestuje,	
lebo	ju	pozýva	k	niečomu,	čo	jej	systém,	v	ktorom	žije,	nedovoľuje.	Odpovedá	
dokonca	vyčítavo,	obhajujúc	sa.	Nedá	sa	to.	Čo	ti	to	napadlo?	Ja	nemôžem	teba	
žiadať	o	vodu.	Pochop	to.	Som	predsa	Samaritánka,	či	to	nevidíš?	A	nie	sú	to	naše	
pravidlá,	to	vy	Židia	sa	nás	stránite.	Prehrešuješ	sa	voči	vlastným.	Možno	jej	to	
práve	takto	prehehlo	všetko	hlavou.	
	
Napriek	tomu	cíti,	že	ju	tento	muž	niečím	priťahuje.	Ako	to,	že	on	sa	neriadi	
odvekými	pravidlami?	Pre	neho	snáď	neplatia?	Zjavne	s	tým	nemá	žiadny	
problém.	Čo	je	to	za	zvláštneho	Žida?	Čo	sa	to	deje?	Zmenili	ste	vy,	Židia,	názor	na	
nás?	A	zaplavujú	ju	ďalšie	emócie.	Zvedavosť	(táto	situácia	je	aj	niečím	
zaujímavá),	odvaha	(spýtam	sa,	aj	keď	som	trochu	nesvoja),	zmätenosť	(prečo	
nedodržiava	pravidlá?),	podozrenie	(môžem	mu	dôverovať?).		
	
Štyri	Ježišove	slová	pohli	celým	svetom	tejto	ženy.	Nedal	otázku,	ale	spustil	
lavínu	otázok	v	nej	samej.	A	tak	sa	ho	napokon	spýta:	
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„Ako si môžeš ty, Žid, pýtať vodu odo mňa, Samaritánky?“	
	
Žena	si	ujasňuje,	čo	musí	a	čo	nemusí	dodržiavať,	čo	sa	to	vlastne	deje.	Začína	si	
už	možno	uvedomovať,	že	ide	o	niečo	výnimočné.	Tento	muž	zjavne	nechce	
meniť	pravidlá	styku	Židov	a	Samaritánov.	Asi	mu	ide	o	čosi	iné,	keď	jej	tak	
zvláštne	odpovedá:	
	
„Keby si poznala Boží dar a vedela, kto je ten, čo ti hovorí: »Daj sa mi napiť,« ty by si 
poprosila jeho a on by ti dal živú vodu.“	
	
Ježiš	akoby	prepočul	jej	otázku	a	dopĺňa	to,	čo	žena	potrebuje	vedieť,	aby	celkom	
pochopila,	aká	je	jej	realita.	Zatiaľ,	čo	si	Samaritánka	uvedomovala	zvláštnosť	
situácie,	v	ktorej	sa	ocitla,	Ježiš	jej	otvára	celkom	nový	uhol	pohľadu	na	seba	
samú.	Chce,	aby	poznala	celú	pravdu,	nielen	jej	zlomok:	
	
„Keby si poznala Boží dar a vedela, kto je ten, čo ti hovorí: »Daj sa mi napiť,« ... 
 
Lenže	ho	nepoznáš	a	nepoznáš	ani	mňa.	Aj	toto	je	súčasť	pravdy	o	tejto	žene.	
Dozvedá	sa,	v	akej	nevedomosti	sa	nachádza.	Do	tohto	okamihu	o	tom	netušila	
a	ani	nemohla	tušiť.	Ježišove	slová	však	neznejú	vyčítavo,	ale	skôr	
povzbudzujúco	a	pozývajúco,	keďže	dodáva:	
	
...ty by si poprosila jeho a on by ti dal živú vodu.“	
	
Akoby	hovoril:	videla	by	si	veci	ináč,	pochopila	by	si,	čo	je	pre	teba	dôležité,	
oveľa	dôležitejšie	ako	voda	v	tejto	studni.	A	máš	to	teraz	na	dosah.	Stop.	Dal	som	
ti	informáciu	a	teraz	počkám,	ako	sa	rozhodne	tvoje	srdce.	Možno	tomu	stále	
nerozumieš.	Nevadí,	dám	ti	čas.	V	koučovacom	rozhovore	na	takomto	mieste		
obyčajne	„zaznie“	dlhé	ticho.	Posunuli	sme	sa	od	otázky	Kde	sa	nachádzam?	k	
otázke	Kam	chcem	ísť?	
	

Kam	chcem	ísť?	Čo	by	bolo	lepšie,	než	to	čo	mám	teraz?	
	
Zmätok	v	hlave	Samaritánky	narastá.	On	by	mi	dal	živú	vodu.	Len	tak.	Poprosím	
a	dostanem.	Živú	vodu!	A	nielen	zmätok	(vôbec	sa	v	takejto	novej	situácii	
nevyznám)	ale	začínajú	sa	vynárať	ďalšie	emócie.	Predovšetkým	túžba	(chcem	
byť	s	týmto	všetkým	nejako	spojená)	a	rešpekt	(mám	dočinenia	s	niečím	
a	niekým	dôležitým).	
	
Začína	sa	vnútorný	zápas.	Žena	už	vie,	že	to,	čo	má	dnes,	nie	je	všetko.	Možno	to	
aj	tušila,	len	nevedela,	čo	lepšie	by	mohla	chcieť.	Bojí	sa,	že	by	to	mohlo	byť	až	
také	dobré.	Znie	to	úplne	neskutočne.	Živá	voda!	Je	to	také	iné	v	porovnaní	s	tým,	
čomu	verí	teraz,	na	čo	sa	spolieha.	Vie,	že	to,	čo	jej	Ježiš	ponúka,	nemôže	byť	
z	tejto	studne.	Lenže	odkiaľ	to	potom	je?	Narastajú	v	nej	pochybnosti	(Nie	som	
si	istá,	ako	to	je)	ale	aj	zvedavosť	a	túžba	(chcem	byť	na	toto	viac	napojená)	
dozvedieť	sa	viac.	
	
„Pane, ani vedro nemáš a studňa je hlboká. Odkiaľ máš teda živú vodu?  
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A	pokračuje	celkom	priamo:	
 
Si azda väčší ako náš otec Jakub, ktorý nám dal túto studňu a pil z nej on sám i jeho synovia 
a jeho stáda?“ 	
	
Chveje	sa	predstavou	(toto	je	vzrušujúca	skúsenosť	a	chcem	ju	prežiť	viac),	že	
by	mohol	existovať	väčší	otec	ako	ich	otec	Jakub,	ktorý	sa	o	túto	studňu	postaral	
a	stačila	jemu,	jeho	synom	aj	stádam.	Zároveň	je	to	pre	ňu	takmer	
nepredstaviteľné.		
	
Často	sa	nevieme	pohnúť	z	miesta,	lebo	sme	limitovaní	vlastnou	skúsenosťou,	
pripútaní	najrôznejšími	väzbami	k	status	quo.	Zvyk,	tradícia,	limitujúce	
presvedčenia,	ale	aj	strach.	My	sami,	aj	naši	koučovaní	často	nemajú	pochybnosti	
o	existencii	Otca,	neveria	však,	že	to,	čo	ponúka	môže	byť	naozaj	o	toľko	lepšie,	
ako	to,	čo	majú	teraz.	Jednou	z	veľkých	lží,	ktoré	nám	Satan	podsúva,	je	klamstvo	
o	našej	hodnote.	My	síce	vieme,	že	sme	Bohom	milované	deti	a	nemôžeme	
vlastným	úsilím	nič	pridať	k	Jeho	láske,	zároveň	však	odvodzujeme	svoju	
hodnotu	od	našich	schopností	a	výkonov	a	od	prijatia	inými	ľuďmi	(kto	nás	môže	
prijať	viac	a	bezpodmienečnejšie,	ako	náš	nebeský	Otec?).	
	
Ježiš	dobre	vie,	že	žene	zvestuje	šokujúcu	novinu.	Hovorí	jej	to	preto	spôsobom,	
ktorému	ona	rozumie.	Žena	vie,	aká	je	voda	dôležitá	v	živote	človeka:	
	
„Každý, kto pije túto vodu, bude znova smädný. Ale kto sa napije z vody, ktorú mu ja dám, 
nebude žízniť naveky. A voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do 
večného života. 
 
To	je	už	na	Samaritánku	priveľa.	Nesnaží	sa	to	už	ďalej	rozumovo	uchopiť.	Cíti,	
že	to,	čo	počuje,	ju	presahuje	a	jej	túžba	po	Živote	narastá.	Večnosť	je	pre	ňu	
objavený	cieľ.	Už	vie,	kam	chce	ísť.	Ešte	nevie	ako,	ale	cíti,	že	to,	čo	jej	Ježiš	
hovorí,	nejakým	záhadným	spôsobom	vyrieši	všetky	jej	problémy.	Tento	
cudzinec	jej	začína	byť	sympatický.	Preto	nezaváha	a	rýchlo	reaguje:	
	
„Pane, daj mi takej vody, aby som už nebola smädná a nemusela sem chodiť čerpať!“	
	
Zdá	sa,	že	uvažuje	celkom	pragmaticky:	
	
... aby som už ... nemusela sem chodiť čerpať! 
	
Je	to	také	prirodzené.	Uvažuje	prakticky,	pozemsky.	Vie,	aké	namáhavé	je	chodiť	
po	vodu.	Pozná	svoje	obavy,	či	bude	v	studni	dosť	vody	pre	všetkých.	Bola	by	
rada,	keby	už	nemusela	každodenné	namáhavé	chodenie	po	vodu	opakovať.	
Súčasne	však	dodáva:	
	
...aby som už nebola smädná...	
	
Samaritánka	nie	je	žiadna	naivka.	Pozná	život	a	vie,	že	aj	keď	vodou	smäd	uhasí,	
bude	po	čase	zasa	smädná.	Pozná	to	dobre	aj	na	svojom	živote.	Vie,	že	láska	sa	
vytratí,	veď	mala	päť	mužov.	Nič	nevydrží	dlho.	Znovu	a	znovu	zostáva		bez	
lásky.	Nie	je	jej	život	tak	trochu	ako	táto	voda	zo	studne?	S	akou	námahou	sa	
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musí	udržiavať	pri	živote.	Zobúdza	sa	v	nej	túžba	po	niečom	lepšom.	Cíti	
výnimočnosť	situácie,	deje	sa	čosi	nadprirodzené.	Túži	po	láske	s	veľkým	L.	Túži	
po	vode	s	veľkým	V.	Aj	preto	v	jej	prosbe	zaznie:	...aby som už nebola smädná...	
	
My	niekedy	musíme	povedať	ľuďom,	že	existuje	niečo	lepšie,	než	to	čo	majú.	
Najmä	tým,	ktorí	strácajú	nádej,	ocitli	sa	v	rezignácii,	sú	vyčerpaní	a	neveria	si.		
A	často	majú	strach.	

Ako	sa	tam	najlepšie	dostanem?	
	
Žena	je	stále	v	bode	A	ale	už	vie,	že	bod	B	je	pre	ňu	lepší,	túži	po	ňom	a	to	je	
najlepší	východiskový	stav,	aby	sa	vydala	na	cestu.	Jej	entuziazmus	vrcholí,	keď	
vidí,	že	to	Ježiš	myslí	vážne	a	keď	ho	počuje	vydávať	pragmatický	pokyn:	
	
„Choď, zavolaj svojho muža a príď sem!“	
	
Ach,	čo	to	hovorí!	Prečo	to	teraz	komplikuje	s	mužom.	Zmôže	sa	iba	na	strohú	
odpoveď:	
	
„Nemám muža.“	
	
Holá	veta.	Viac	zo	seba	nedostane.	Nič	nevysvetľuje,	ako	na	začiatku	rozhovoru	
s	Ježišom,	nepolemizuje.	Nemám	muža.	Touto	holou	vetou	prijíma	holú	pravdu	
o	sebe.	A	Ježiš	jej	to	potvrdzuje:	
	
 „Správne si povedala: »Nemám muža,«  lebo si mala päť mužov a ten, ktorého máš teraz, 
nie je tvoj muž. To si povedala pravdu.“ 
	
Táto	pravda	ju	oslobodila	a	Ježiš	jej	zjavuje	svoju	identitu.	Zanechajúc	džbán,	
obrazne	studničnú	vodu,	beží	svedčiť	o	Ježišovi.	
	
Poďte sa pozrieť na človeka, ktorý mi povedal všetko, čo som porobila! Nebude to Mesiáš?“  
	
Zmena	plodí	zmenu.	Jedno	premenené	srdce	premieňa	srdcia	mnohých.	
	
Mnoho Samaritánov z toho mesta uverilo v neho pre slovo ženy, ktorá svedčila: „Povedal mi 
všetko, čo som porobila.“ 
	

Ježiš	v	rozhovore	
	
Keďže	sme	kresťania,	pozývame	Ježiša	do	našich	životov.	Tým	ho	zároveň	
pozývame	do	koučovacích	rozhovorov,	ktoré	vedieme.	Jonathan	Reitz	nám	
pripomína:	

	...	urobme	jedno	kritické	rozlíšenie:	existuje	rozdiel	medzi	koučovaním	–	
ktoré	definujeme	ako	používanie	špecifických	zručností,	aby	sme	pomohli	
...	koučovanej	osobe	–	a	byť	koučom,	k	čomu	dochádza	iba	vtedy,	keď	
máme	tieto	zručnosti	tak	integrované,	že	formujú	náš	pohľad	na	svet	
a	ovplyvňujú	každý	jeden	rozhovor,	ktorý	vedieme.		
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Našou	ambíciou	by	malo	byť	stať	sa	koučom,	nielen	sa	venovať	koučovaniu.	Asi	
cítime,	že	je	to	trvalý	proces	premeny	nás	samých.	Amadeo	Cencini	nás	
konkrétne	nabáda:	
	

Pretvárať	a	prebudovávať	vlastný	život	a	vlastné	ja	okolo	živého	stredu,	
zdroja	svetla	a	tepla,	v	ktorom	môžeme	objaviť	vlastnú	identitu	a	pravdu	
o	sebe,	ako	i	možnosť	dať	zmysel	a	cieľ	každému	zlomku	vlastného	
životného	príbehu	a	vlastnej	osoby,	v	dobrom	i	zlom,	v	minulosti	
i	prítomnosti,	v	ustavičnom	dostredivom	pohybe	postupnej	príťažlivosti.	
Takýmto	stredom	je	pre	veriaceho	kresťana	veľkonočné	tajomstvo,	kríž	
Syna,	ktorý	bol	vyzdvihnutý	od	zeme	a	teraz	všetko	priťahuje	k	sebe.	

	
Kouč	sa	musí	premeniť	a	neustále	premieňať,	podobne	ako	koučovaný.	
Kresťanský	koučing	by	mal	inšpirovať	klientov		hľadať	Božiu	vôľu	v	ich	živote	
a	zladiť	svoj	život	s	Božím	plánom.	K	tomu	potrebujeme	byť	dobre	oboznámení	
s	tým,	čo	nás	chcel	Ježiš	naučiť.	Všetky	nástroje,	ktoré	sme	si	ako	kouči	osvojili	
používame	na	to,	aby	sme	pomohli	ľuďom	objaviť	vlastné	talenty	a	dary.	Koučing	
dopĺňame	modlitbou	za	koučovaného.	Tak	ako	Cencini	zdôrazňuje,		že	svoj	život	
potrebujeme	ukotviť	v	Ježišovi,	ani	kresťanský	koučing	nemôže	byť	iný	–	musí	
byť	ukotvený	v	Ježišovi:	
	

„To,	v	čo	veríme,	ovplyvňuje	to,	kým	sme	a	to	zasa	ovplyvňuje	všetko,	čo	
robíme“	(G.	Collins)	

	
Vtedy	robíme	dobrú	prácu,	keď	na	konci	rozhovoru	bude	koučovaný	aspoň	
o	malý	kúsok	bližšie	k	Bohu.	Byť	bližšie	k	Bohu	má	však	mnoho	podôb.	Môže	to	
byť	odhodlanie	hľadať	Ho,	prosiť	o	odpustenie,	ďakovať	Mu,	urobiť	rozhodnutie		
v	súlade	s	Jeho	plánom	pre	náš	život,	alebo	jednoducho	pocítiť/uvedomiť	si	Jeho	
pôsobenie	v	našich	životoch.	Tou	najjednoduchšou	zmenou	je	to,	že	koučovaný	
vnímal,	ako	ho	niekto	prijímal	s	láskou,	bez	odsúdenia,	že	mu	niekto	chvíľu	
zjavoval	Božiu	milotu	a	posilnil	jeho	nádej.	Zjednodušene	povedané,	ak	je	Boh	
ústredným	bodom	nášho	života,	potom	je	aj	hlavným	dramaturgom	našich	
koučovacích	rozhovorov.		

Otázky	Ježišovi	
	
Môžeme	Ježišovi	klásť	otázky.	Môžeme	sa	pýtať	spolu	s	Ježišom.	
Môžeme	požiadať	koučovaného,	aby	sa	sám	Ježiša	pýtal.	
Možno	to	bude	prvý	dialóg	v	živote,	ktorý	s	Ježišom	má.	
Možno	sa	prekvapí,	ak	dobre	mu	to	ide.	
Môžeme	koučovaného	vyzvať,	aby	prerozprával	možnosti,	ktoré	objavil	
z	Božieho	pohľadu.	
Môžeme	mu	ponúknuť	to,	čo	hovorí	Písmo	o	podobných	situáciách,	v	akých	sa	
nachádza.	Počúvame	jeho	reflexiu.	
	
Nebojme	sa	preto	klásť	otázky	Ježišovi.	Je	náš	najsilnejší	spojenec	v	koučovacom	
rozhovore.	Nie	je	to	skutkom	viery,	predložiť	problém	Ježišovi?	A	bez	viery	nie	je	
možné	potešiť	Boha.	
 


