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… alebo o tom, že Evanjelium nie je ani náhodou knižka a už vôbec nie nejakých nezáväzných rád! 

BOŽIE SLOVO: 

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Marka: „Keď Jána uväznili, Ježiš prišiel do Galiley a hlásal 
Božie evanjelium.  15 Hovoril: "Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte 
evanjeliu"“ (Mk 1,14-15). Počuli sme Božie slovo! 

ÚVAHA: 

Pripomeňme si to: Jediná „vec“, ktorú Ježiš na tejto zemi vykonal svojimi vlastnými rukami, jediné 
dielo, ktoré On sám priamo a osobne vytvoril, je Cirkev. Pre ňu žil, pre ňu zomrel, pre ňu vstal z 
mŕtvych, ju miluje ako svoju nevestu, ona je Jeho Telom, Jeho pokračujúcim vtelením na zemi. Ale 
prečo? Aký má zmysel a k čomu je dobrá Cirkev – a pre nás zase byť jej súčasťou? 

Ako sme práve počuli, Ježiš svoje dielo začal ohlasovaním Evanjelia. Evanjelium, eu angelion v 
gréčtine, ktorou je Nový Zákon napísaný, znamená dobré posolstvo, dobrú správu. V dobe Krista a 
zrodu kresťanstva sa slovom evanjelium označovali aj cisárske skutky – či sama zvesť o príchode 
cisára – a s ním spojené napravenie krívd, úľava pre obyvateľstvo, skutočné vykúpenie, ktoré cisár 
isto prinesie a svojou mocou uskutoční, aspoň tak v to ľudia dúfali. Ježiš, ako opravdivý Boží 
angelos – čo v gréčtine znamená posol, herold (porov. Mal 3,1) – prichádza od svojho Otca, aby 
veľmi oficiálne a úradne oznámil ľudstvu Otcovo Eu angelion, Evanjelium o Božom panovníckom 
rozhodnutí a Božom konaní. O aké rozhodnutie a konanie to ide? „Naplnil sa čas a priblížilo sa 
Božie kráľovstvo“, oznamuje Ježiš. Toto je jadro „Božieho Evanjelia o Božom kráľovstve“ (porov. 
Mk 1,14; Mt 4,23): Boh práve začína ustanovovať svoje Kráľovstvo. To je zaiste veľká a nesmierne 
závažná vec! Ako na ňu zareagovať? Ježiš hovorí: „Verte Evanjeliu“, čiže uverte tejto zvesti!  

Dobre, mi jej veríme. Čo ďalej? Ježiš hovorí: „Kajajte sa!“ – v gréčtine metanoiete, robte metanoiu. 
Metanoia je doslovne zmena myslenia a to veľmi hlboká a radikálna, tak hlboká, že je vlastne 
zmenou celej naše osobnosti, ako to vysvetľuje apoštol Pavol: „Máte odložiť starého človeka s 
predošlým spôsobom života, ktorý sa ženie za klamnými žiadosťami do skazy,  23 a obnovovať sa 
duchovne premenou zmýšľania,  24 obliecť si nového človeka, ktorý je stvorený podľa Boha v spra-
vodlivosti a pravej svätosti.“ (Ef 4,22-24). Kto nás ale tomuto novému mysleniu, novej osobnosti 
naučí? Predsa Cirkev, tak, ako jej to – konkrétne úradu apoštolov – sám Ježiš nakázal: „Choďte do 
celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu“ (Mk 16,15), „učte všetky národy… a naučte 
ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal“ (Mt 28,19n). Aj miestom, kde tento nový život môžem 
žiť, je takisto len Cirkev. Nikde inde sa takýto nový život v Bohu a s Bohom nežije, iba v nej. 

Potom je tu krst, ako o ňom hovorí Ježiš: „Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený“ (Mk 16,16). 
Kde nájdem tento krst? Kto mi ho udelí? Predsa Cirkev – apoštoli a ich nástupcovia, ako ich poveril 
a splnomocnil sám Kristus: „Krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého“ (Mt 28,19).  

Ale ani to ešte nie je všetko. Nehovorí vari Ježiš: „Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a 
ja ho vzkriesim v posledný deň.  55 Lebo moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj“  (Jn 
6,54-55)? Kde nájdem tento Pokrm? Predsa v Eucharistii, ako svedčí apoštol Pavol: „Pán Ježiš v tú 
noc, keď bol zradený, vzal chlieb,  24 vzdával vďaky, lámal ho a povedal: "Toto je moje telo, ktoré je 
pre vás; toto robte na moju pamiatku. "  25 Podobne po večeri vzal kalich a hovoril: "Tento kalich je 
nová zmluva v mojej krvi. Toto robte, kedykoľvek ho budete piť, na moju pamiatku."“  (1 Kor 11,23-
25). Kde ale nájdem Eucharistiu, kto mi tento Pravý Pokrm dá, aby som aj ja mal večný život? Zase 
Cirkev – a zase konkrétne apoštoli a ich nástupcovia, biskupi, ako vysvetľuje sv. Justín Filozof v 2. 
storočí: „Apoštoli nám vo svojich pamätiach, ktoré sa volajú evanjeliá, zanechali, čo im prikázal 
Ježiš: že on vzal chlieb, vzdával vďaky a povedal: „Toto robte na moju pamiatku! Toto je moje 
telo.“ A podobne vzal kalich, vzdával vďaky a povedal: „Toto je moja krv.“ A toto odovzdal iba im.“ 
Sv. Ignác Antiochijský, žiak apoštola Jána, hovorí na prelome 1. a 2. storočia rovnako: „Nech je za 
pravú Eucharistiu považovaná tá, ktorú koná biskup, alebo koho on poveril.“  

A ono Božie Kráľovstvo, ktoré Ježiš ohlasuje a ku ktorému všetko toto smeruje – kde je, čím je? A 
Písmo odpovedá: „Poď, ukážem ti nevestu, Baránkovu manželku!"  10 A v duchu ma preniesol na 
veľký a vysoký vrch a ukázal mi sväté mesto Jeruzalem, ako zostupuje z neba od Boha  11 ožiarené 
Božou slávou“ (Zjv 21,9-11). Kto je táto Manželka Kristova, Nevesta Baránkova? „Muž zanechá 
otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele.  32 Toto tajomstvo je veľké; 
ja hovorím o Kristovi a Cirkvi“ (Ef 5,31-32), učí Pavol. Nebo, to je Cirkev! Cirkev, to je Nebo! 

Kristovo evanjelium je teda viac, než len správa. Je to súčasne aj konanie, Božia moc, ktorou Boh 
svoj zámer hneď aj uskutočňuje, ako sám vraví: „Moje slovo … nevráti sa ku mne naprázdno, ale 
urobí, čo som si želal, a vykoná, na čo som ho poslal“ (Iz 55,11). A aj keď časom niečo z toho 
Cirkev a jej apoštoli a biskupi zapísali do kníh Písma Svätého Nového Zákona – je to stále len časť 
Evanjelia, ktorého plnosťou bola, je a navždy bude len a jedine „Cirkev živého Boha, stĺp a opora 
pravdy“ (1 Tim 3,15). Len a jedine v nej „živé je Božie slovo, účinné a ostrejšie ako každý dvojsečný 
meč“ (Hebr 4,12), pretože nie je len „zvukom“, ale Živým Slovom, samým Kristom. Amen! 

TIPY NA DISKUSIU: 

1.: UVAŽUJEM: 

Uvedomujem si, že Ježišovo 
Evanjelium je „Božím vládnym 
výnosom“ a teda nie je len 
nejakou zaujímavou informá-
ciou, ani len nejakou nezáväznou 
radou, ale záväznou a smrteľne 
dôležitou normou pre spásu a 
život v Božom kráľovstve, ako 
hovorí Ježiš: „Hlásajte evanje-
lium všetkému stvoreniu.  16 Kto 
uverí a dá sa pokrstiť, bude 
spasený; ale kto neuverí, bude 
odsúdený“ (Mk 16,15-16)? 

Uvedomujem si, že Ježiš nám 
neodovzdal toto Evanjelium len  
v podobe nejakej knihy či neja-
kých slov, ale v podobe Cirkvi, 
ktorá sama je plnosťou Evanjelia, 
pokladnicou Kristovej náuky, 
školou, kde sa jej učíme i mies-
tom, kde ju žijeme, ohniskom 
Kristovej sviatostnej moci i cie-
ľom a uskutočnením celého tohto 
Božieho Diela vo Večnosti? 

Uvedomujem si, že prijať Evan-
jelium znamená prijať ho v celej 
jeho plnosti, čiže primknutím sa 
k Božej Cirkvi, k celému jej 
životu a praxi a to celým bytím, 
celým životom – nielen „uveriť“ 
v nejaký „názor“? 

2.: ROZPAMÄTÁVAM SA:  

Aký bol môj doterajší názor na 
Evanjelium? Ako som k nemu 
pristupoval? Ako k zaujímavému 
textu? Nezáväznej rade? Alebo 
ako k životne dôležitej a záväz-
nej informácii, ktorú musím 
veľmi dôkladne skúmať, spo-
znať, porozumieť jej a veľmi 
starostlivo podľa nej žiť? 

Vnímal som Cirkev ako plnosť 
Evanjelia – a prijímanie Evanje-
lia nielen ako „prijímanie neja-
kého názoru či presvedčenia“, ale 
ako „osvojovanie si kompletného 
životného štýlu“, ktorý nežijem 
sám, ale v Rodine Cirkvi, v 
Kristovom Tele?  

Chápal som Cirkev ako univer-
zálny a nevyhnutný nástroj i 
miesto Božej spásy (KKC 760)? 

3.: ROZHODUJEM SA:  

Čo urobím, aby som prijímal celé 
Evanjelium v jeho plnosti, ktorou 
je Cirkev, jej viera, život, kona-
nie, sviatosti, všetko? 


