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… alebo o tom, že Biblia v skutočnosti vôbec nie je základom kresťanstva! 

BOŽIE SLOVO: 

Čítanie zo skutkov apoštolov: „Z Milétu poslal [Pavol apoštol] do Efezu a zavolal si starších cirkvi.  
18 Keď k nemu prišli, povedal im: …  28 Dávajte pozor na seba a na celé stádo, v ktorom vás Duch 
Svätý ustanovil za biskupov, aby ste pásli Božiu Cirkev, ktorú si získal vlastnou krvou.“ (Sk 20,17-28 
SSV). Počuli sme Božie slovo! 

ÚVAHA: 

Tak teda. Boh sa zjavil. Overiteľne a dokázateľne. To už čosi je! Páni, to je udalosť… tisícročia? 
Kdeže! To je top udalosť celých ľudských dejín! Boh, sám Boh prišiel medzi nás ľudí, sem na našu 
Zem, aby tu medzi nami niečo vykonal. A potom, keď to urobil, zase sa vrátil k sebe, do Neba. A 
tak sme zvedaví: načo tu vlastne Boh Ježiš Kristus prišiel? Čo tu robil, na čom pracoval?  

Ježiš po sebe nezanechal žiadnu pozemskú ríšu. Žiadne veľkolepé stavby. Dokonca ani žiadne 
knihy. Ani Bibliu! Starý Zákon bol v Jeho dobe už dávno napísaný – a On sám Nový Zákon nenapí-
sal, ani nikomu neprikázal či neradil, aby dačo podobné napísal. Namiesto toho sústredil všetky 
svoje sily na jednu jedinú vec a tou je – Cirkev. Tak, ako to v dnešnom úryvku Božieho slova 
vysvetľuje apoštol Pavol a ako neskôr napíše aj kresťanom do Efezu: „Kristus miluje Cirkev a seba 
samého vydal za ňu,  26 aby ju posvätil očistným kúpeľom vody a slovom,  27 aby si sám pripravil 
Cirkev slávnu, na ktorej niet škvrny ani vrásky, ani ničoho podobného, ale aby bola svätá a nepo-
škvrnená“ (Ef 5,25-27 SSV). Prekvapivé? Ježiš ako zakladateľ organizovanej Cirkvi? Cirkev, ako 
cieľ Kristovho života, smrti a zmŕtvychvstania? Dnes, keď mnohí ľudia kričia „Ježiš áno, Cirkev 
nie!“ a stavajú Krista a Cirkev (či ako tomu hovoria, „organizované náboženstvo“) do protikladu? 
Ak však pozorne čítame Božie slovo, vidíme v ňom tento Boží Kristov plán veľmi jasne a zreteľne!  

Ján vo svojom Evanjeliu vysvetľuje, že Kajfáš „ako veľkňaz toho roka prorokoval, že Ježiš má 
zomrieť za národ,  52 a nielen za národ, ale aj preto, aby zhromaždil vedno rozpýtelené Božie deti“ 
(Jn 11,51-52 SSV). Ježiš o tomto zhromaždení hovorí: „Ja, až budem vyzdvihnutý od zeme, všetkých 
pritiahnem k sebe“ (Jn 12,32 SSV), „Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohoto ovčinca. Aj tie musím 
priviesť a budú počuť môj hlas; a bude jedno stádo a jeden pastier“ (Jn 10,16 SSV). Aby toto 
zhromaždenie uskutočnil, zhromažďuje okolo seba Dvanástich, apoštolov, aby oni boli základom 
tohto Jeho Diela. Potom sa obracia na prvého z nich, Petra a hovorí mu: „Ty si Peter a na tejto skale 
postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.  19 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). Po zmŕtvychvstaní Ježiš, Dobrý Pastier, sám dosadzuje Petra na svoje vlastné miesto 
Pastiera ako svojho námestníka slávnostným trojitým: „Pas moje baránky!"  … "Pas moje ovce!"  
…"Pas moje ovce!““  (Jn 21,15-17 SSV). A potom všetkým apoštolom dohromady hovorí, poveruje 
ich a zaručuje sa im slovami: „Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i 
Ducha Svätého  20 a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po 
všetky dni až do skončenia sveta“ (Mt 28,19-20 SSV). Okolo tohto úradu apoštolov, ktorý má podľa 
slov Krista trvať až do konca sveta a ktorého spoľahlivosť On sám zaručuje po všetky dni až do 
konca sveta, sa potom začína toto zhromažďovanie. Kristus prostredníctvom Cirkvi začína všetkých 
ľudí priťahovať k sebe, aby tak Cirkev – samo toto slovo, mimochodom, značí v pôvodine zhromaž-
denie! – aby teda Cirkev bola oným „jedným stádom“, zhromaždeným okolo „jedného pastiera“, 
Krista, v ktorého Mene a z ktorého poverenia v nej až do konca sveta viditeľne koná úrad a zbor 
apoštolov a ich nástupcov, biskupov (prvého ustanovil sám apoštol Peter a je to apoštol Matej) a kde 
námestníkom Krista Pastiera je viditeľne až do skončenia sveta Peter a jeho nástupcovia, pápeži. 

Dnes je moderné hovoriť, že kresťan má byť „biblický“, naša viera má byť „biblická“, čo nie je 
„biblické“, to nie je spoľahlivé… V skutočnosti sama táto zásada je nebiblická, pretože v samej 
Biblii (čiže Písme Svätom) nie je po nejakej podobnej zásade ani stopa. V skutočnosti ju pred nece-
lými 500 rokmi vymyslel bývalý katolícky mních a neskôr zakladateľ protestantizmu, Martin Lut-
her. Pre prvých kresťanov ale nebolo až tak dôležité, aby boli „biblickí“, ale aby boli v prvom rade 
„cirkevní“! Keď majú apoštol Pavol a Korintskí kresťania pochybnosti o tom, ako kresťansky žiť, 
neuchýlia sa k štúdiu Písma. Namiesto toho „rozhodli, že Pavol, Barnabáš a niektorí ďalší z nich 
pôjdu s touto spornou otázkou k apoštolom a starším do Jeruzalema“ (Sk 15,2 SSV), aby tak Cirkev 
určila, čo a ako je Kristova vôľa! Ignác Antiochijský, ktorý bol žiakom samého apoštola Jána, píše: 
„Ako teda Pán neurobil nič ani sám, ani cez apoštolov bez Otca, s ktorým je spojený, tak ani vy 
nerobte nič bez biskupa a kňazov. … Veď Ježiš Kristus, náš neodcudziteľný život, je jedno s Otcovou 
vôľou, ako aj biskupi, ustanovení po šírej zemi, sú jedno s vôľou Ježiša Krista.“ A veľký ranokres-
ťanský teológ, sv. Irenej z Lyonu, žiak sv. Polykarpa mučeníka, žiaka sv. Jána apoštola, píše: 
„Pravdivé poznanie, to je učenie apoštolov, starobylé usporiadanie Cirkvi po celom svete … v 
postupnosti biskupov, ako nasledovali po sebe na každom mieste, kde Cirkev jestvuje, a ktorá siaha 
až po nás.“ Cirkev je to jediné, čo Boh Ježiš Kristus na tejto zemi sám osobne a priamo – nie cez ne-
jakého Ním povereného človeka – urobil, jediné, čo nám po sebe zanechal. A to už niečo znamená! 

TIPY NA DISKUSIU: 

1.: UVAŽUJEM: 

Uvedomujem si dôležitosť 
Cirkvi?  

Uvedomujem si, že Cirkev – to 
je sám Kristus, viditeľne a 
hmatateľne prítomný na tejto 
zemi, jeho pokračujúce Vtelenie, 
ako vysvetľuje apoštol Pavol: 
„[Boh Kristovi] všetko … položil 
pod nohy a jeho ustanovil nad 
všetkým za hlavu Cirkvi,  23 ktorá 
je jeho telom, plnosťou toho, 
ktorý napĺňa všetko vo všetkom“ 
(Ef 1,22-23 SSV) – a teda „ten, 
čo pozerá na Cirkev, pozerá 
priamo na Krista“ (sv. Gregor 
Naziánsky), pretože „náš Vykupi-
teľ sa ukázal ako jedna osoba so 
svätou Cirkvou, ktorú si pridru-
žil“ (sv. Gregor Veľký)? 

Uvedomujem si, že môj vzťah ku 
Kristovi je len taký, aký je môj 
vzťah k Cirkvi, pretože je to stále 
jeden a ten istý Kristus, ktorého 
nemôžem súčasne prijímať i 
odmietať, súčasne milovať i 
prehliadať, žiť s Ním i nežiť? 

2.: ROZPAMÄTÁVAM SA:  

Katechizmus vyučuje, že s 
Cirkvou máme byť spojení 
zväzkami vyznania katolíckej 
viery, sviatostí, spoločenstva a 
cirkevného riadenia.  

Som takto spojený s Cirkvou?  
- Dávam si záležať, aby som 
poznal, žil a vyznával neporuše-
nú a úplnú katolícku vieru?  
- Som spojený s Cirkevným 
spoločenstvom, cítim s Cirkvou 
(známe „sentíre cum ecclesia“), 
žijem jej životom, jej túžbami, 
starosťami i obavami, konám 
spolu s ňou a v nej jej dielo?  
- Žijem pravidelným sviatostným 
životom?  
- Počúvam jej pastierov – bisku-
pov a pápeža – a spravujem sa 
ich pastierskym vedením vo 
svojom bežnom živote a konaní, 
ako aj vo svojich názoroch a 
postojoch? 

3.: ROZHODUJEM SA:  

Čo urobím preto, aby som čo 
najviac prehĺbil svoje spoločen-
stvo s Cirkvou? Aby som bol 
súčasťou jej Tela, samého Krista, 
pevne, vo všetkom – nielen jej 
sympatizant, či návštevník? 


