
TAJOMSTVO RODINY 

 

338/2014 www.inky.sk 27. 6. 2014 

Kde začína mystérium rodiny? – Trojjediný – Zámer, pre ktorý bol stvorený svet – Kráľovstvo a Cirkev – byť 
kresťanom potom znamená… – domáca cirkev – Pavlova predstava – čomu čelíme… – … a ako na to 

Dnes veľa hovoríme o rodine, o jej význame – a nepochybne 
oprávnene. Smerom k svetu – opäť oprávnene – hovoríme o jej 
nesmiernom spoločenskom, civilizačnom význame. Čím je ale 
rodina pre kresťanov?  

Keď Katechizmus hovorí o manželstve, hovorí:  

„Ďalšie dve sviatosti, posvätný stav a manželstvo, sú zamerané 
na spásu iných. Prispievajú aj k osobnej spáse, ale prostredníc-
tvom služby iným. Udeľujú osobitné poslanie v Cirkvi a slúžia 

na budovanie Božieho ľudu.“  
(KKC 1534). 

Je nám jasné, že toto poslanie úzko súvisí s rodinou, kvôli 
ktorej manželstvo vzniká. Preto otázka znie: Aké je poslanie a 
zmysel rodiny pre nás, kresťanov? No a pokiaľ si chceme na 
toto odpovedať, musíme sa vybrať hodne ďaleko, na samý 
počiatok, ďalej, než siaha existencia sveta a Vesmíru. Musíme 
ísť až k samému Bohu, jestvujúcemu sám v sebe prv, než 
stvoril svet.  

 

TROJJEDINÝ BOH  

Ján Evanjelista hovorí: „ Boh je láska“  (1Jn 4,16 SSV). Láska je 
ale vzťah medzi osobami. Koho teda miluje Boh, ak sám je 
jediný? 

Odpoveď, ktorá zvyčajne príde ako prvá je: samozrejme, miluje 
nás ľudí. A anjelov. Lenže… všetci sme stvorenia a (povedané 
trochu nepresne v terminológii času a nie bezčasej večnosti) bol 
„čas“, keď sme nejestvovali. Bol iba sám Boh, jediný. Koho 
miloval vtedy? Alebo vtedy ešte nemiloval? Ale ako? Biblia 
totiž hovorí, že Boh JE láskou, láska je podstatou Jeho bytia a 
preto nemôže nebyť láskou a teda nemôže nemilovať. Nemôže 
nebyť vzťahom. Ku komu ale tento vzťah lásky mal prv, než 
stvoril svet? 

V 5. storočí to vyjadril trefnou vetou pápež sv. Damaz:  

„Boh je jediný, ale nie osamotený!“ 

A prečo je to tak, vysvetľuje zhruba 200 rokov pred ním sv. 
Atanáz:  

„Toto je katolícka viera: uctievať jedného Boha v  Trojici, 
Trojicu v Jednote, bez zmätenia osôb a delenia  podstaty: lebo 

iná je Osoba Otca, iná Osoba Syna a iná Osoba  Ducha 
Svätého, ale božstvo Otca, Syna a Ducha Svätého je  jedno, 
patrí im rovnaká sláva a rovnako večná je aj ich  veleba.“ 

Ak ale jediný Boh nie je osamotenou osobou, ale spoločen-
stvom osôb, potom sa všetko okamžite vyjasňuje, pretože to 
znamená, že v Bohu samotnom, vo vnútri Neho, od samej 
večnosti existuje vzťah a to vzťah krajnej lásky: Otec sa 

celý, úplne a bezvýhradne daruje synovi, Syn sa celý, úplne a 
bezvýhradne dáva Otcovi, takže nakoniec platí: „Kto vidí 
mňa, vidí Otca.“ (Jn 14,9 SSV); „Ja a Otec sme jedno.“ 
(Jn 10,30 SSV); alebo slovami samého Ježiša: „A všetko, čo 
je moje, je tvoje, a čo je tvoje, je moje“ (Jn 17,10 SSV);  
„...aby ste poznali a vedeli, že vo mne je Otec a ja v Otcovi!“ 
(Jn 10,38 SSV). Výsledkom je súčasne SPOLOČENSTVO 
troch osôb, a súčasne tak veľká JEDNOTA lásky, že toto 
spoločenstvo nie sú traja bohovia, ale len jeden-jediný 
Boh. Slovami francúzskeho filozofa Rémiho Bragua: „v 
křesťanství tomu, čemu by se jinde mohlo říci monoteismus, 
odpovídá trojiční dogma. To není nějaký dodatečný opravný 
prostředek, troška vody do čistého vína Boží jednoty, ani to 
neznamená nějaký ústupek z myšlenky jednobožství. Mnohem 
spíše je to vysvětlení; prohlubuje vyznání skutečnosti, že Bůh 
je jeden, vyznáním způsobu, jak se to děje. Trojice je právě 
způsob, jímž se uskutečňuje Boží jedinost. A tímto způsobem 
je blíženská láska. „Bůh je tak bytostně láska, že jednota, 
která je v jistém smyslu jeho definicí, je prostým důsledkem 
lásky.“ (S. Weil, „L'amour de Dieu et le malheur") A protože 
tato jednota je jednotou blíženské lásky, proto je trojiční - 
vnitřní život Trojice, který zároveň spojuje i odlišuje, má v 
Bohu za jediný zákon sebe samu, a právě svobodným půso-
bením tohoto zákona se Bůh stává trojicí. Pro křesťany 
znamenají slova „Bůh je jeden" totéž jako „Bůh je láska". 
Podobně vlastně i všechna jména, která křesťané Bohu 
dávají, jsou jen synonyma pro vznešenost blíženské lásky.“  

 

BOŽÍ ZÁMER OD VE ČNOSTI: 

Pavol z vnuknutia Ducha Svätého odhaľuje, že Boh mal ešte 
pred stvorením sveta istý zámer, kvôli ktorému svet 
stvoril . To je, nakoniec, myšlienka veľmi logická. Predstava 
Boha, ktorý len tak, bez zmyslu a zámeru niečo koná, nám k 
Bohu veľmi nesedí. Čo teda Pavol hovorí? 

„Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, 
ktorý …  ešte pred stvorením sveta … si v ňom predsavzal 
uskutočniť v plnosti času: zjednotiť v Kristovi ako v hlave 

všetko, čo je na nebi aj čo je na zemi.“  
(Ef 1,3n.9n SSV) 

Alebo trochu parafrázované: 

Boh si ešte pred stvorením sveta uzmyslel stvoriť svet a 
potom všetko stvorenstvo – menovite človeka (a anjelov) 

– zjednotiť úplne so sebou. 

To nás privádza ku Katechizmu, ktorý o tomto zámere 
Trojjediného Boha hovorí: 

„Nekonečne dokonalý a sám v sebe blažený Boh podľa číro 
dobrotivého rozhodnutia slobodne stvoril človeka, aby mu 



dal účasť na svojom blaženom živote.“  
(KKC 1) 

„Posledný cieľ celého Božieho poriadku spásy je, aby stvore-
nia vstúpili do dokonalej jednoty Najsvätejšej Trojice.“  

(KKC 260) 

„Milosťou krstu sme „v mene Otca i Syna i Ducha Svätého“ (Mt 
28, 19) povolaní mať účasť na živote Najsvätejšej Trojice „tu 

na zemi v temnote viery a po smrti vo večnom svetle“. “  
(KKC 265) 

 

AKO SA TO STANE? 

Jediným možným spôsobom:  

• Ak chcete dať niekomu účasť na svojom živote, tak to zna-
mená, že mu dávate možnosť žiť to, čo žijete Vy. 

• A ak ten niekto chce túto vašu ponuku prijať, tak len jediným 
možným spôsobom: že sa k nám pridá a bude žiť to, čo my, 
robiť to, čo my, dokonca sa usilovať myslieť a cítiť ako my, 
aby mohol prežiť všetko to, čo žijeme my. 

S Bohom a nami je to rovnako: 

Žiť to, čo Boh, znamená BYŤ LÁSKOU ako Boh, aby sme 
následne s Bohom i medzi sebou navzájom vytvárali a žili 
rovnakú dokonalú JEDNOTU lásky, akú žije Boh v Trojici.  

Inými slovami: Musíme sa naučiť troji čnému životu jednoty 
a lásky, ak chceme prežívať Božiu blaženosť – čiže blaženosť 
Božieho života, ktorý je večný a Boží (to je zmysel slov „večný 
život“: nie to, že trvá večne; ale to, že ide o „ten večný nestvo-
rený život“, ktorý žije Boh sám v sebe v Trojici od večnosti) – 
ktorá je OVOCÍM tohto života úplne rovnako, ako je dym 
ovocím ohňa, alebo jasanie a radosť olympijského víťaza 
ovocím jeho víťazstva a dlhej cesty k nemu a bez toho, aby sme 
prežili to, čo on, nemôžeme zažiť ani tú radosť, ktorú zažíva on. 

 

PRVÝ BOŽÍ POKUS : 

1. STVORIL ČLOVEKA : ktorý je takéhoto života v Bohu a s 
Bohom schopný: „Keďže je človek stvorený na Boží obraz, má 
dôstojnosť osoby: nie je len niečím, ale niekým. Je schopný 
poznať seba, byť pánom seba samého, slobodne sa dávať a 
vstupovať do spoločenstva s inými osobami. Milosťou je povo-
laný k zmluve so svojím Stvoriteľom, aby mu dal odpoveď viery 
a lásky, ktorú nik iný nemôže dať namiesto neho.“ (KKC 357) 

2. POZVAL HO DO SPOLOČENSTVA: Boh stvoril človeka 
„na svoj obraz“ ako „muža a ženu“ – to je dôležité a dobre si 
to zapamätajme! Pretože je Boh spoločenstvom, tvorí aj človeka 
na svoj obraz nie ako jednotlivca, ale ako spoločenstvo osôb – 
rodinu ! 

Rodina skutočne je obrazom a odrazom Trojice, vloženým 
do ľudstva samotným Stvoriteľom. „Richard od Svatého 
Viktora, teolog z 12. století, tuto logiku lásky dovedl na vysokou 
úroveň. Ve svém pojednání z trojiční teologie se pokusil o 
vyvození Trojice z blíženské lásky. Ta je podle něj možná pouze 
tehdy, když jsou přítomny dvě osoby. A dosahuje dokonalosti, 
když si každá z nich přeje, aby milovanou bytost milovala 
nějaká třetí osoba. Přitom Richard na Boha nepřenáší model 
lidské rodiny, naopak lásku zbavuje lidských omezení, „protože 
v Bohu a pouze v Bohu jsou bytí a láska totéž.“ (Rémi Brague) – 
čím naznačuje, že nie ľudská rodina by mala byť vzorom pre 
trojičný život Boha, ale naopak, Troji čný život Boha je vzo-
rom a modelom pre život rodiny.  

Dokonalý vzťah, v ktorom muž miluje svoju ženu, túži, aby 

bola milovaná deťmi a spoločne s ňou zdieľa lásku k 
deťom (a analogicky žena voči mužovi) je tak zhmotnením 
Božieho trojičného spôsobu života v ľudských podmien-
kach. 

 

ZA HRANICE RODINY : 

Aktom stvorenia Boh nezostal uzatvorený sám v sebe, ale 
otvoril sa smerom von, aby sám seba daroval svojim stvo-
reniam – a ich aby zase pozval do svojej vlastnej trojičnej 
jednoty. 

Toto isté teraz čaká RODINU: otvoriť sa smerom von, k 
Bohu, ale aj k ostatným rodinám a vytvoriť s nimi rovnakú 
jednotu lásky, akú prežívajú sami v sebe. 

Prvým pokusom o túto jednotu bol RAJ. 

 

STROM POZNANIA : 

Láska nie je vypočítavosťou: Á, budem s Tebou, lebo mi je 
dobre… Láska je darovaním sa – a uskutočňuje sa obetou, 
ochotou zriekať sa a strácať v prospech druhého.  

Z tohto pohľadu je len logické, keď Ježiš hovorí: „Nik nemá 
väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priate-
ľov“ (Jn 15,13 SSV) a Ján potvrdzuje: „Čo je láska, poznali 
sme z toho, že on položil za nás svoj život. Aj my sme povinní 
dávať život za bratov“ (1Jn 3,16 SSV).  

Boh preto v Raji pozval človeka, aby vyšiel zo seba a 
zamiloval si Boha tak, ako Boh miluje Jeho a vytvoril tak s 
Bohom spoločenstvo lásky.  

A aby človek mohol takéto rozhodnutie urobiť, Boh musel 
dať človekovi možnosť rozhodnúť sa k takejto láske – a 
tou možnosťou bol Strom poznania. Tu sa človek musel 
rozhodnúť, či svoju ambíciu byť ako Boh uprednostní pred 
láskou k Bohu (a, paradoxne, stratí takmer všetku podobnosť 
s Bohom); alebo či túto ambíciu radšej obetuje láske k Bohu 
(a, zase paradoxne, týmto rozhodnutím sa práveže stane 
takým, ako Boh). 

Človek sa rozhodol, ako sa rozhodol – a s jeho rozhodnu-
tím vstúpilo do sveta niečo, čo Boh nikdy nemal, nepoznal, 
nežil, nekonal: PÝCHA  (alebo, termínom cirkevných otcov, 
filautia, uctievanie seba, zbožňovanie seba), v ktorej staviam 
sám seba do stredu svojho života, uzatváram sa do seba a tak 
dávam vzniknúť ovociu pýchy, SEBECTVU. 

 

TRAGICKÉ NÁSLEDKY : 

„Boh je Svetlo a niet v Ňom nijakej Tmy“, hovorí Ján (1 Jn 
1,5) – a vysvetľuje, že toto Svetlo je láskou. 

Človek si vyvolil opak Svetla, Tmu pýchy a sebectva. Odte-
raz je Boh pre človeka smrteľne nebezpečný, pretože tak, 
ako svetlo nemilosrdne ničí tmu, tak Božia láska nemilosrdne 
ničí všetko, čo je pyšné a sebecké. Preto Boh radšej vyháňa 
človeka preč, aby ho (nateraz) zachránil pred samým 
sebou. A človek ide aj sám, plný naivného nadšenia o 
„novom svete“, ktorý si vybuduje „bez Boha“ a na znak toho 
(hneď po Božích slovách o smrti) vzdorne nazýva svoju ženu 
Chavva, Eva, v preklade „matka živých“… 

Ale zánikom lásky nezaniká len Raj ako spoločenstvo lásky 
Boha a človeka. 

Rozpadáva sa aj rodina: už viac nie obrazom trojičného 
života Boha, kdeže! Ako predpovedá Boh: „hoci budeš po 



mužovi túžiť, on bude vládnuť nad tebou“ (Gn 3,16 SSV). 

 

DRUHÝ BOŽÍ POKUS : 

Ako hovorí Katechizmus: „Boh človeka po jeho páde neopustil“ 
(KKC 410). „Mnoho ráz a rozličným spôsobom hovoril kedysi 
Boh otcom skrze prorokov. V týchto posledných dňoch prehovo-
ril k nám v Synovi“ (Hebr 1,1-2 SSV).  

Vedeli by sme ale povedať, čo vlastne bolo JADROM 
JEŽIŠOVHO POSLANIA ?  

 

BOŽIE KRÁ ĽOVSTVO: 

Ak sa pozrieme do Evanjelií, zistíme, že pojmy ako „odpustenie 
hriechov“ sa v nich spomínajú 3×, „vykúpenie“ a „vzkriesenie“ 
5×, „kríž, ukrižovanie“, či „spása, spasiť“ 7×. Ale približne 
100× sa tam objavuje pojem „Božie Kráľovstvo“! Ono je v 
strede Kristovho poslania, je „Božím biznisom“.  

Ak sa pozrieme do Písma, vidíme, že Božie Kráľovstvo je niečo 
ako „ joint venture“, spoločný podnik…:  

• BOHA : „Ale ak ja Božím prstom vyháňam zlých duchov, 
potom k vám prišlo Božie kráľovstvo.“  (Lk 11,20 SSV) 

• a ČLOVEKA : „Nie každý, kto mi hovorí: “Pane, Pane,” 
vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho 
Otca, ktorý je na nebesiach.“ (Mt 7,21 SSV) 

A keďže Božou vôľou je spása človeka („chce, aby boli všetci 
ľudia spasení“ (1Tim 2,4 SSV)) – a tá spočíva v účasti na 
Bohu, na trojičnom živote v Trojičnom spoločenstve Boha 
(„chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som 
ja, aby videli moju slávu“ (Jn 17,24 SSV)) – a podstatou Boha 
je láska („Boh je láska“ (1Jn 4,16 SSV)) tvoriaca trojičné 
spoločenstvo Boha – potom je jasné, že aj do „Božieho Krá-
ľovstva“ sa vchádza tak, že zanecháme každé sebectvo, aby 
sme mohli milovať tak úplne a dokonale ako Kristus („Nové 
prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom. Aby ste sa 
aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás“ 
(Jn 13,34 SSV)) – a vytvoriť rovnakú jednotu lásky, akú žije 
Syn s Otcom v spoločenstve Trojice („aby všetci boli jedno, 
ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás jedno“ 
(Joh 17:21 SSV)).  

 

ZÁSADNÁ ZMENA… ALEBO NIE…?  

Ak sa pozrieme do Písma ďalej za Evanjeliá, zistíme, že Božie 
Krá ľovstvo je v Skutkoch apoštolov spomenuté len asi 6×. Vo 
všetkých listoch dohromady asi 16× a ešte 5× v Zjavení. To je 
zaujímavý pokles výskytov. Na druhej strane slovo Cirkev  (v 
Evanjeliách sa objavuje len 2× v Matúšovom evanjeliu) sa zrazu 
objavuje vyše 100×! Prečo? 

Pretože CIRKEV = BOŽIE KRÁ ĽOVTSVO! 

Neveríte? 

• Prvý spoj medzi Kráľovstvom a Cirkvou vytvára sám Ježiš, 
keď hovorí Šimonovi: „Ty si Peter a na tejto skale postavím 
svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Tebe dám kľúče 
od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v 
nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi.“  
(Mt 16,18-19 SSV).  

Pavol sám o Cirkvi hovorí ako o „Božom dome“ (1Tim 3,15) – 
čo je pojem zameniteľný s Božím „kráľovstvom“, v jednom i 
druhom prípade ide o „Boží majetok“. 

• Hovorili sme, že Božie Kráľovstvo je „spoločný podnik“ 
Boha a človeka? Presne toto je Cirkev: „Všetko mu položil 
pod nohy a jeho ustanovil nad všetkým za hlavu Cirkvi, 
ktorá je jeho telom, plnosťou toho, ktorý napĺňa všetko vo 
všetkom.“ (Ef 1,22-23 SSV) 

• Hovorili sme, že Božie Kráľovstvo bolo „Kristovým 
biznisom“ tu, na zemi? Ale presne toto hovorí Písmo o 
Cirkvi: „ako aj Kristus miluje Cirkev a seba samého vydal 
za ňu“ (Ef 5,25 SSV), resp. „aby ste pásli Božiu Cirkev, 
ktorú si získal vlastnou krvou“ (Sk 20,28 SSV). Pochybuje-
me ešte o tom, že Cirkev bola v strede Kristovho pôsobenia, 
veď ju miluje tak, že ZA ŇU zomrel!? 

• A nie je vari Božie Kráľovstvo miestom, kde ľudia žijú 
Boží troji čný život lásky? Ale presne toto sa deje v Cir-
kvi ! Písmo je plné výrokov ako: „Už niet Žida ani Gréka, 
niet otroka ani slobodného, niet muža a ženy, lebo vy všetci 
ste jeden v Kristovi Ježišovi“ (Gal 3,28 SSV); ale aj vo 
veľmi konkrétnom znení: „Nerobte nič z nevraživosti ani pre 
márnu slávu, ale v pokore pokladajte jeden druhého za 
vyššieho. Nech nik nehľadí iba na svoje vlastné záujmy, ale 
aj na záujmy iných“  (Flp 2,3-4 SSV); „Radujte sa s radujú-
cimi, plačte s plačúcimi! Navzájom rovnako zmýšľajte; a 
nezmýšľajte vysoko, ale prikláňajte sa k nízkym“ (Rim 12,15-
16 SSV); „"Slobodno všetko." Ale nie všetko osoží. "Slobod-
no všetko." Ale nie všetko buduje. Nech nik nehľadá vlastné 
záujmy, ale záujmy iného“ (1Kor 10,23-24 SSV); „… ako sa 
aj ja chcem páčiť všetkým vo všetkom a nehľadám, čo mne 
vyhovuje, ale čo osoží mnohým, aby boli spasení“ 
(1Kor 10,33-1 SSV); „Neste si vzájomne bremená, a tak 
naplníte Kristov zákon“ (Gal 6,2 SSV) a pod. 

Takže ako? 

CIRKEV = BOŽIE KRÁ ĽOVSTVO 

Samo Nebo nie je nič iné, než Oslávená Víťazná Cirkev 
za hranicami času a priestoru, vo večnosti, úplne a definitív-
ne zjednotená s Bohom! 

Ona je tým BOŽÍM ZÁMEROM od samej večnosti, ako 
verili už raní kresťania (vrátane Pavla): 

„Ve spánku se mi, bratří, zjevil velmi krásný jinoch a řekl mi: 
"Kdo myslíš, že je ta stará žena, od níž jsi dostal tu knížku?„ 
"Sybila", povídám. "Mýlíš se". Kdo tedy?" "Církev", pravil. 

"Proč je tedy stará?", ptám se. "Poněvadž byla první ze 
všech založena. Proto je stará. Pro ni byl stvořen svět.“ “ 

(Hermasov pastier 4,1; polovica 2. storočia po Kr.) 

A samotný RAJ na počiatku sveta sa tak nejaví byť ničím 
iným, než neúspešnou „inštaláciou Cirkvi, verzia 1.0“  ☺. 

 

KTO JE POTOM KRESŤAN? 

Kresťan je človek, ktorý uveril Kristovi a nasleduje Ho. 

Znamená to, že zo všetkých síl odumiera svojmu sebectvu, 
aby sa tak naučil milovať a tvoriť jednotu lásky podľa 
vzoru Krista – a to rovnako až do úplnej krajnosti: „Aj my 
sme povinní dávať život za bratov“ (1Jn 3,16 SSV). 

No a pretože takýto život nemôže žiť sám, má len dve 
možnosti: 

• ALEBO VYH ĽADÁ  spoločenstvo CIRKVI , v ktorom 
jedinom, s ľuďmi túžiacimi po tom istom a usilujúcimi sa o 
to isté, môže takýto život žiť; 

• ALEBO VYTVORÍ takéto spolo čenstvo s ľuďmi, ktorí 
sú okolo Neho – a zapojí ho do organizmu CIRKVI  pro-



stredníctvom pút „vyznania viery, sviatostí a cirkevného vedenia 
a spoločenstva“ (KKC 837), aby tak mali nielen jednotu 
medzi sebou, ale aj s Kristom, ktorý JE Cirkvou, pretože ona 
JE Jeho Telom. 

Cirkev sa tak javí ako novodobá NOEMOVA ARCHA, v 
ktorej sa môžeme zachrániť pred temnotou sveta a žiť Boží 
život vo svetle Lásky. 

No a teraz konečne netrpezlivo očakávaná otázka: 

ČO MÁ TOTO VŠETKO SPOLO ČNÉ  
S RODINOU? 

 

ČO UROBÍ KRESŤAN? KEĎ SA VYDÁ/OŽENÍ?  

No predsa… vytvorí „domácu Cirkev“ ! Presne takto nazýva 
rodinu Katechizmus: „Kresťanská rodina je osobitným preja-
vom a uskutočnením cirkevného spoločenstva; aj z tohto 
dôvodu… sa má volať ,domáca cirkev‘“. Je spoločenstvom 
viery, nádeje a lásky. V Cirkvi nadobúda osobitnú dôležitosť, 
ako to vidno z Nového zákona“ (KKC 2204) Všimli sme si? Ale 
zase je to len logické, že tie isté postoje a vzťahy, ktoré sa 
stali podstatou nášho života, jeho zmyslom a ktoré prežívame v 
rodine Cirkvi , úplne samozrejme vnášame aj do spoločen-
stva manželstva a do z neho sa rodiaceho spoločenstva rodiny, 
nie? A výsledkom je „rodinná cirkev“, „domáca cirkev“, jedno-
ducho „cirkev prežívaná v spoločenstve rodiny“.  

Bolo to tak už od čias apoštolov – a Pavlovi vďačíme za to, že 
nám zanechal asi prvý návod k tomu, ako to urobiť čo najlep-
šie… ☺ 

 

KRESŤANSKÁ RODINA PODĽA PAVLA : 

„Podriaďujte sa jedni druhým v bázni pred Kristom. Ženy 
svojim mužom ako Pánovi, lebo muž je hlavou ženy, ako je aj 
Kristus hlavou Cirkvi, on, Spasiteľ tela. Ale ako je Cirkev 
podriadená Kristovi, tak aj ženy mužom vo všetkom. Muži, 
milujte manželky, ako aj Kristus miluje Cirkev Tak sú aj muži 
povinní milovať svoje manželky ako vlastné telá. … každý jeden 
nech miluje svoju manželku ako seba samého. A manželka nech 
si ctí muža.“ (Ef 5,21-25.28.33 SSV) 

1. KTO JE MANŽEL? 

Podľa Pavla stojí na mieste HLAVY, čiže KRISTA. Mal by byť 
teda opravdivý „dobrý pastier“  (porov. Jn 10,11) svojej 
rodiny . Čiže nie tyran, veľký šéf, ani nejaký náčelník. Pastier, 
ktorý miluje svoju manželku ako vlastné telo, pastier, ktorý 
„položí svoj život za ovce“ (Jn 10,11 SSV). To sú nesmierne 
vysoké nároky! 

Prečo práve muž by mal mať funkciu „Hlavy“?  Pamätáte si 
na stvorenie človeka? Obrazom Boha je muž i žena dohro-
mady. Muž stelesňuje mužskú stránku Boha, žena ženskú. 
Mužovi idú spravidla lepšie veci ako analyzovanie, plánovanie, 
vedenie, ale aj bojovanie a podobne. Ako hovorí Greg Johnson: 
„Z dvesto päťdesiatich (antropológmi) pozorovaných kultúr 
dominoval muž vo väčšine z nich. Takmer vždy určujú pravid-
lá, sú lovcami, staviteľmi, vymýšľajú nové zbrane, spracúvajú 
kovy, drevo či kameň.“ 

Preto ho aj Pavol vidí na tomto mieste a v tej funkcii, ktorá 
mu ide najlepšie – a od ženy očakáva, že v láske (prostej 
sebeckých ambícií a pod.) sa mu podriadi a nechá ho robiť 
jeho prácu najlepšie, ako vie. Ba viac, urobí všetko pre to, aby 
mu pomohla tieto vlastnosti čo najviac rozvinúť a pomohla 
mu tak stať sa tým najlepším možným mužom, akým len dokáže 
byť, na slávu Boha a osoh rodiny i celej Cirkvi. 

Neznamená to teda zbožňovať svojich mužov „ako Pá-
na“.  Znamená to, že (v kontexte Pavlovej analógie Kristus-
Cirkev) sa majú podriadiť mužom obdobne, ako sa Telo 
Cirkvi v láske podriaďuje svojej Hlave, ktorou je Kristus. A 
motívom tejto podriadenosti nie je „moc muža“, ktorou by 
si vynucoval podriadenosť ženy, ale láska ženy, ktorá sa v 
nej slobodne a rozumne podriaďuje svojmu mužovi. 

2. KTO JE MANŽELKA? 

Ak muž stelesňuje Hlavu-Krista, potom žena stelesňuje 
Telo-Spoločenstvo. Ako znova hovorí Greg Johnson: „Ženy 
udržiavajú domácnosť a vychovávajú deti. Často vyrábajú 
keramiku, košíky, odevy a prikrývky. Zbierajú drevo, uchová-
vajú a pripravujú potravu, starajú sa, aby nevyhasol oheň a 
aby bolo vždy dosť pitnej vody. Zbierajú a spracúvajú úro-
du.“ Žena dokáže čosi, čo muž dokáže len ťažko, alebo 
vôbec: vytvoriť domov, stvoriť spoločenstvo, opravdivú 
rodinu a nielen nahromadenie osôb. Preto ešte skôr ako 
„telo“ by sme povedali, že žena je SRDCOM RODINY. 

Preto Pavol očakáva, že aj žena bude robiť v rodine túto 
svoju jedinečnú a nenahraditeľnú úlohu. A očakáva, že 
muž jej to nielen dovolí… nielen sa jej v tomto smere „pod-
riadi“… Pavol očakáva, že muž ju bude milovať ako 
Kristus miluje Cirkev, bude ju rovnako chráni ť a rovna-
ko za ňu aj život položí. Urobí všetko preto, aby jej 
pomohol stať sa tou najlepšou ženou, ako len dokáže byť 
– a aj život položí v ochrane jej a jej diela, ak na to azda 
raz príde! 

Takže muž svoje schopnosti dáva plne do služby svojej 
manželky, slúži jej, bojuje za ňu (a, samozrejme, to všetko 
aj za rodinu, ktorú vytvára), robí všetko pre ňu, aby ona 
mohla uplatniť naplno svoj dar a svojou láskou, citlivosťou a 
nežnosťou stvoriť z rodiny opravdivú Cirkev. A tak, ako 
Kristus, kvôli nej je ochotný vzdať sa seba, vzdať sa 
vlastných ambícií, ba aj život za ňu dať – analogicky 
Pavlovým slovám: „ako sa aj ja chcem páčiť všetkým vo 
všetkom a nehľadám, čo mne vyhovuje, ale čo osoží mnohým, 
aby boli spasení.“  (1Kor 10,33-1 SSV) – len si slovo „všet-
kým“ nahraďme slovom „manželka“ a slovo „mnohým“ 
slovom „rodina“… ☺.  

DOHROMADY… 

… tak tvoria skvelý TÍM, opravdivú CIRKEV a opravdi-
vý a úplný OBRAZ BOHA , ktorý ich stvoril ako muža a 
ženu.  

3. A ČO DETI? KDE SÚ ONI? 

Už vieme, že prví kresťania Cirkev radi pripodobňovali k 
Noemovej Arche. Aj Cirkev je miesto, kde sa môžu 
zachrániť ľudia, utekajúci pred smrťou a márnosťou 
sveta. Má otvorené dvere – a všetkých, ktorí do nej prídu, 
najprv prevedie prípravou v podobe katechumenátu, aby im 
v ňom pomohla naplno sa začleniť do veľkého spoločenstva 
a rodiny Cirkvi. 

No, deti sú v rodine to isté, ako katechumeni v Cirkvi. 

Kvôli nim sa manželia stali manželmi a rodiny rodinami: 
aby prijali poslanie stvoriť malú, rodinnú cirkev, do ktorej sa 
môžu narodiť deti, aby potom boli v tomto prostredí rodinnej 
cirkvi odmalička formované v prostredí krajnej lásky a 
úcty, v prostredí živej prítomnosti Boha, kde deti spolu s 
maslovým chlebom a kakaom do seba odmalička nasávajú 
skúsenosť mocného pôsobenia Ducha Svätého, Jeho 
darov, – ale ešte viac Jeho lásky, ktorá sa rozlieva v 
rodičoch a ktorá spôsobuje, že rodina je naozaj malou, 
rodinnou cirkvou! 



4. RODINA A RODINY 

Ako sme si už spomenuli, Boh nezostal uzatvorený do seba, 
ale otvoril sa v akte stvoreniu nám ľuďom, aby s nami zdieľal 
svoj život. 

To isté koná Cirkev, keď je otvorená novým ľuďom, kate-
chumenom, ale aj celému svetu. 

Podobne aj rodina je povolaná neostať uzatvorená len v 
sebe, ale otvoriť sa v láske ostatným rodinám vo farnosti. 
Preto sa farnosť definuje ako spoločenstvo spoločenstiev: 
pretože je tvorená rodinami, ktoré sú domácimi cirkevnými 
spoločenstvami. Podľa vzoru Boha sa ale otvárajú aj navzájom a 
tvoria malé spoločenstvá, tvorené vždy niekoľkými rodinami, 
deliacimi sa so životom, poznaním, vierou, pomocou, láskou,… 
A tieto spoločenstvá dohromady tvoria farnosť… farnosti 
diecézu… a diecézy Jednu Svätú Katolícku a Apoštolskú 
Cirkev . A, naopak, všade je Boh prítomný v „tele“ Otca: 
Pápež vo svetovej Cirkvi, biskup v diecéze, farár vo farnosti, 
animátor v malom spoločenstve – a otec v rodine! Ale stále je to 
jedna-jediná Cirkev. 

Preto sv. Ján Pavol II. píše: „Kresťanská rodina je povolaná na 
to, aby sa činne a vedome zúčastňovala na poslaní Cirkvi, … 
má mať účasť na poslaní Cirkvi ako spoločenstvo: manželia 
ako manželský pár, rodičia a deti ako rodina majú preukazovať 
svoje služby Cirkvi a svetu. Vo viere majú byť "jedno srdce a 
jedna duša“, a to spoločným apoštolským duchom, ktorý ich 
podnecuje, a spoločným úsilím, ktoré ich stmeľuje skutkami 
služby pre cirkevné a občianske spoločenstvo.“ 

Nakoniec, k tomuto smeruje aj výchova detí: aby z malej 
„domácej cirkvi“ , v ktorej sa naučili Božiemu spôsobu života a 
služby „v malom“ čo najskôr prešli do „veľkej Cirkvi“  a v 
nej sa už naplno začlenili do spoločenstva lásky Božieho 
ľudu. Znova ako hovorí katechizmus: „V rodine sa veľmi jasne 
uplatňuje aj krstné kňazstvo otca, matky, detí a všetkých členov 
rodiny „prijímaním sviatostí, modlitbou a vzdávaním vďaky, 
svedectvom svätého života, sebazapieraním a činorodou lás-
kou“. Rodina je tak prvou školou kresťanského života a 
„školou plnšej ľudskosti“. Tu sa človek učí trpezlivosti a 
radosti z práce, bratskej láske, veľkodušnému a opätovnému 
odpúšťaniu a najmä uctievaniu Boha modlitbou a obetou svojho 
života.“ (KKC 1657).  

 

TAKŽE PRETO…  

… nám je ako katolíkom rodina MIMORIADNE DRAHÁ . 

Preto robíme všetko preto, aby sme uchránili jej krásu, hodnotu 
a transcendentné poslanie.  

Pretože: 

• ZBOŽŠŤOVANIE SEXU ničí muža aj ženu, pretože k sebe 
už viac nepristupujú s úctou ako k niekomu, komu sa chcú 
darovať; ale len ako k nástroju uspokojenia sexuálnej túžby a 
navodenia rozkoše, ktorý použijú a prípadne aj zahodia, ak sa už 
nehodí (rozvody, voľné „partnerstvá“ a pod.) – úplne rovnako, 
ako vyfajčíme cigaretu a potom ju bez výčitiek svedomia a 
ľahostajne zahodíme… A, čo je najhoršie, túto dekadenciu si 
trúfajú nazývať LÁSKOU!!! 

• DVAJA „OTECKOVIA“ ani DVE „MAMI ČKY“ nikdy 
nestvoria úplný obraz Boha a fungujúcu „domácu cirkev“; 

• FEMINIZMUS na jednej strane bojuje proti žene, keď sa 
vysmieva jej ženskosti a núti ju vzdať sa jej a nasilu sa stať 
„mužskou“ – a súčasne nenávidí mužov a snaží sa ich čo najviac 
zničiť a „odmužiť“ 

• MARXIZMUS (v Európe živší, než kedykoľvek predtým) 
popri tom ešte nenávidí rodinu ako jednu z troch opôr „staré-
ho poriadku“ – spolu s náboženstvom a súkromným vlastníc-
tvom – a robí všetko preto, aby jedno, druhé aj tretie zničil a 
tak mohol voviesť ľudstvo, vykorenené a zdevastované, do 
svojej šialenej utópie… 

JE DOBRÉ, ak podpisujeme petície a pochodujeme za 
život a podobne.  

Ale existuje ešte lepšia cesta: urobiť všetko preto, aby 
rodiny naozaj boli rodinnými cirkvami, aby z nich žiarila 
krása a nádhera Cirkvi – a aby sa aj ona, farnosť, v ktorej 
žijete, v tomto svetle lásky stále viac a viac obnovovala. 
Mons. Giancarlo Bregantini, ktorý trinásť rokov viedol 
kalábrijskú diecézu Locri-Gerace: „Zdanlivo to vyzerá ako 
poézia, avšak v skutočnosti je zmysel pre krásno najlepším 
protiliekom na mafiu. Pokiaľ si mladý človek uvedomí krásu 
vlastnej identity, hrdú náležitosť k svojmu rodisku, či krásu 
nadania, ktorým ho obdaroval Boh, nemôže vstúpiť k mafii 
a do negatívneho zločineckého kontextu, pretože si všimne 
ich špinu...“ – ale toto platí univerzálne. „Krása spasí svet“, 
píše Dostojevskij a je to pravda. Krása Boha, krása života v 
Bohu je tým najlepším evanjelizačným prostriedkom, 
ktorý máme. Dovoľte svojim rodinám, aby boli takýmto 
miestom a dotykom krásy! Nielen kvôli Cirkvi, či svetu, ešte 
viac kvôli Vám! Je predsa rozkošou žiť v takomto rodinnom 
spoločenstve! 

Len si to predstavte: 

• ŽENA ako PANI HRADU a dáma srdca SVOJHO 
RYTIERA. Je tá, za ktorú bojuje, ktorú chráni – a ktorá je 
srdcom hradu, domova, z ktorého vychádza, do ktorého sa 
vracia a ktorý dáva zmysel a poslanie jeho rytierstvu po 
všetkých stránkach.Pomáha mu stať sa najlepším možným, 
akým dokáže byť – bez toho, aby sa pred ním ponižovala, ale 
aj aby ho ovládala a využívala. 

• MUŽ ako RYTIER, ktorý svojou silou, mečom a kopijou, 
slúži SVOJEJ DÁME, panej svojho srdca, chráni ju, vyráža 
von z hradu, aby za ňu bojoval – a potom sa vracia k nej, aby 
jej k nohám zložil svoje trofeje. Pomáha jej uskutočniť jej 
dielo a chráni ho zo všetkých síl – bez toho, aby sa pred ňou 
ponižoval, ale aj aby ju ovládal a využíval… 

No nie je to skvelé a nanajvýš krásne a fascinujúce? Tak na 
tom začnime pracovať, pretože presne k tomuto nás volá 
Pán! 

Boh Vám žehnaj! 

 

Váš Inky 


