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„Láska neznamená 
hľadieť jeden na 
druhého, ale 
hľadieť spoločne 
jedným smerom.“ 

(Antoine de Saint-
Exupéry) 

Celé roky mi v kresťanstve niečo chýbalo, niečo 
podstatné… pretože: 

• Milovať Boha = spoločne s Ním hľadieť jedným smerom. 
Kam? No, samozrejme, smerom k ľuďom. Milovať Boha = 
milovať s Bohom ľudí. 

• Milovať ľudí – čo to znamená? Søren Kierkegaard mieni, 
že „Milovať človeka znamená: pomôcť mu milovať Boha.“ 
To je pravda. Boh je cieľom všetkého, láska k Bohu je 
zásadná podmienka spásy. Ak by naša láska k bratom 
nesmerovala k tomuto cieľu, nebola by to láska k bratom. 
Milovať ľudí potom = milovať s nimi Boha. 

• Milovať Boha ale znamená milovať ľudí a to znamená 
milovať s nimi Boha a to znamená milovať s Bohom ľudí a 

to znamená… A SME V BLUDNOM KRUHU! 



ŠOKUJÚCE PAVLOVO  

VYHLÁSENIE 



Nech vám Boh nášho Pána Ježiša 
Krista, Otec slávy, dá Ducha múdrosti 
a zjavenia, aby ste ho poznali. 18 Nech 
osvieti oči vášho srdca, aby ste vedeli, 
aká je nádej z jeho povolania, aké 
bohatstvo slávy je z jeho dedičstva vo 
svätých, 19 a aká nesmierne veľká je 
jeho moc pre nás veriacich podľa 
pôsobenia jeho mocnej sily, 20 ktorú 
dokázal na Kristovi, keď ho vzkriesil z 
mŕtvych a v nebi posadil po svojej 
pravici 21 nad každé kniežatstvo, 
mocnosť, silu a panstvo a nad každé 
iné meno, ktoré možno vysloviť nielen 
v tomto veku, ale aj v budúcom. 22 
Všetko mu položil pod nohy a jeho 
ustanovil nad všetkým za hlavu Cirkvi, 
23 ktorá je jeho telom, plnosťou toho, 
ktorý napĺňa všetko vo všetkom.“ 

Ef 1,1-23: analýza textu 

Jeho ustanovil za Hlavu Cirkvi, ktorá je Jeho Telom… – toto je 
konečne záver Pavlovej schémy Evanjelia: 

• Boh všetko uskutočňuje V KRISTOVI 

• a Kristus je CIRKVOU – čiže CIRKEV je tým miestom, kde Boh 
uskutočňuje svoj plán, ktorý si zaumienil uskutočniť ešte pred 
stvorením sveta. A aby sme o tom ani na okamih 
nepochybovali, že to tak je, charakterizuje Cirkev slovami: 

ktorá je… plnosťou toho, ktorý napĺňa všetko vo všetkom –  

• plnosť (gr, pléroma) – vyplniť niečo úplne. Pôvodne 
používané na označenie záplat na odeve a na označenie plnej 
miery, plného množstva niečoho, či dokonca až niečoho 
pretekajúceho. Ježiš je touto plnosťou, lebo „v ňom telesne 
prebýva celá plnosť božstva (tó pléroma tes theótetos)“ 
(Kol 2,9 SSV) – preto aj Kristus „napĺňa všetko vo všetkom“, 
lebo veď „Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo 
nič z toho, čo povstalo.“ (Jn 1,3 SSV); 

• a teraz táto plnosť božstva prebýva v Cirkvi, pretože ona je 
Jeho Telom, je Kristom! Ona JE PLNOSŤOU KRISTA! 



 

 

 

 

O tomto 
Božom zámere 
s ľuďmi píše 
veľmi obšírne 
a konkrétne 
apoštol Pavol 
v dokumente, 
ktorý dnes 
poznáme ako 
Lista apoštola 
Pavla 
Efezanom. 

Pavol najprv zdôrazňuje, čo už vieme:  
že Boží zámer spásy sa uskutočňuje V 
BOHU JEŽIŠOVI KRISTOVI – čiže v 
bytostnej jednote s Ním. 

„Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás v 
Kristovi požehnal všetkým nebeským duchovným požehnaním. 4 Veď 
v ňom si nás ešte pred stvorením sveta vyvolil, aby sme boli pred 
jeho tvárou svätí a nepoškvrnení v láske; 5 on nás podľa dobrotivého 
rozhodnutia svojej vôle predurčil, aby sme sa skrze Ježiša Krista stali 
jeho adoptovanými synmi 6 na chválu a slávu jeho milosti, ktorou nás 
obdaroval v milovanom Synovi. 7 V ňom máme vykúpenie skrze jeho 
krv, odpustenie hriechov, podľa bohatstva jeho milosti, 8 ktorou nás 
štedro zahrnul vo všetkej múdrosti a rozumnosti.“ 

(Ef 1,3-8 SSV) 



 

 

 

 

O tomto 
Božom zámere 
s ľuďmi píše 
veľmi obšírne 
a konkrétne 
apoštol Pavol 
v dokumente, 
ktorý dnes 
poznáme ako 
Lista apoštola 
Pavla 
Efezanom. 

Potom Pavol odhaľuje, že toto zjednotenie všetkého a 
všetkých v Kristovi je tým kľúčovým bodom Božieho 
plánu, ku ktorému úplne všetko smeruje: 

„ 9 keď nám dal poznať tajomstvo svojej vôle podľa svojho dobrotivého 
rozhodnutia, čo si v ňom predsavzal 10 uskutočniť v plnosti času: 
ZJEDNOTIŤ V KRISTOVI AKO V HLAVE VŠETKO, ČO JE NA NEBI AJ ČO JE 
NA ZEMI.  
V ňom, 11 veď v ňom sme sa stali dedičmi predurčenými podľa 
rozhodnutia toho, ktorý všetko koná podľa rady svojej vôle, 12 aby sme 
boli na chválu jeho slávy my, čo sme už prv dúfali v Krista. 13 V ňom ste 
boli aj vy, keď ste počuli slovo pravdy, evanjelium o svojej spáse, a keď 
ste v neho uverili, označení pečaťou prisľúbeného Ducha Svätého, 14 
ktorý je závdavkom nášho dedičstva na vykúpenie tých, ktorých si 
získal, na chválu jeho slávy.“ 

(Ef 1,9-14 SSV) 

Všetko – vtelenie, kríž, zoslanie Ducha,… – smeruje 
k tomuto jednému cieľu: JEDNOTA V KRISTOVI! 



 

 

 

 

O tomto 
Božom zámere 
s ľuďmi píše 
veľmi obšírne 
a konkrétne 
apoštol Pavol 
v dokumente, 
ktorý dnes 
poznáme ako 
Lista apoštola 
Pavla 
Efezanom. 

Nakoniec Pavol odhaľuje šokujúce zistenie o tom, kde je 
tento Kristus dnes, aby sme Ho mohli nájsť a aby sme 
teda akosi mohli „vojsť do Neho“: 

„ 22 Všetko mu položil pod nohy a JEHO USTANOVIL NAD 
VŠETKÝM ZA HLAVU CIRKVI, 23 KTORÁ JE JEHO TELOM, 
plnosťou toho, ktorý napĺňa všetko vo všetkom.“ 

(Ef 1,22n SSV) 

KRISTUS  
= CIRKEV! 



SPÁSA,  
SPASIŤ 

7x 

Ak sa pozrieme do Evanjelií na niektoré 
kľúčové slová a na to, ako a koľkokrát ich Ježiš 
použil v súvislosti so svojim poslaním, zistíme 
zaujímavú vec…: 

VYKÚPIŤ,  
VYKÚPENIE,… 

5x 

KRÍŽ,  
UKRIŽOVAŤ 

7x 

ODPUSTENIE 
HRIECHOV 

3x 

VZKKRIESENIE 
5x 



SPÁSA,  
SPASIŤ 

7x 

Ak sa pozrieme do Evanjelií na niektoré 
kľúčové slová a na to, ako a koľkokrát ich Ježiš 
použil v súvislosti so svojim poslaním, zistíme 
zaujímavú vec…: 

VYKÚPIŤ,  
VYKÚPENIE,… 

5x 

KRÍŽ,  
UKRIŽOVAŤ 

7x 

ODPUSTENIE 
HRIECHOV 

3x 

VZKKRIESENIE 
5x 

BOŽIE (NEBESKÉ)  
KRÁĽOVSTVO 

zhruba 100x !!! 



i 

Základným konceptom a 
nástrojom spásy človeka je 

BOŽIE 
KRÁĽOVSTVO! 



BOH a JEHO MOC,… … + ĽUDIA žijúci podľa 
Božích predstáv. 

„Ale ak ja Božím prstom 
vyháňam zlých duchov, potom 
k vám prišlo Božie kráľovstvo.“  

(Lk 11,20 SSV) 

„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) 

Dnes by sme povedali, že to je „joint venture“, spoločný podnik, 
spoločné dielo Boha a ľudí. 



? V Skutkoch apoštolov sa ale pojem 
„Kráľovstvo“, „Ohlasovanie Kráľovstva“ 
objavuje už len 6x – čo je pomaly 
desaťkrát menej, ako napríklad len v 
Matúšovom Evanjeliu! 

V listoch apoštolov potom už dohromady 
iba 16x a v Zjavení ešte 5x. 

Čo myslíte, prečo sa tento 
pojem mimo evanjelií 
akoby vytrácal? 



Prvý spoj medzi 
„Kráľovstvom“ a 
„Cirkvou“ vytvára sám 
Ježiš, keď hovorí 
Petrovi: 

„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) 



V tomto smere potom Písmo pokračuje ďalej, napríklad: 

„…aby si vedel, ako si 
máš počínať v Božom 
dome, ktorým je 
Cirkev živého Boha, 
stĺp a opora pravdy.“  

(1Tim 3,15 SSV) 

„…milujte manželky, ako 
aj Kristus miluje Cirkev a 
seba samého vydal za 
ňu, aby ju posvätil 
očistným kúpeľom vody 
a slovom, aby si sám 
pripravil Cirkev slávnu, 
na ktorej niet škvrny ani 
vrásky, ani ničoho 
podobného, ale aby bola 
svätá a nepoškvrnená.“ 

 (Ef 5,25-27 SSV) 

„…"Poď, ukážem ti nevestu, 
Baránkovu manželku!“ A v 
duchu ma preniesol na 
veľký a vysoký vrch a ukázal 
mi sväté mesto Jeruzalem, 
ako zostupuje z neba od 
Boha ožiarené Božou 
slávou. … A smela sa obliecť 
do čistého, skvúceho 
kmentu; ten kment sú 
spravodlivé skutky svätých.“ 

 (Zjv 21,9-11; 19,8 SSV) 

+ 



i V Skutkoch a Listoch sa už o 
Kráľovstve hovorí menej – 
pretože apoštoli ho nielen 
ohlasujú, ale v prvom rade 
budujú – tým, že budujú 
Cirkev! 

„CIRKEV“  

v Evanjeliách: 

2x 

„CIRKEV“  
v Skutkoch  

a Listoch a Zjavení: 
100x 
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Predstava, že Jediný Boh JHWH, ktorého nemôžu obsiahnuť nebesia, sa 
naozaj stal OBYČAJNÝM TELESNÝM ČLOVEKOM JEŽIŠOM KRISTOM, ktorý 
dokonca zomrel pribitý na kríž, bola od počiatku niečím neuveriteľným: 
Židov pohoršovala a pre pohanov bola bláznovstvom… 

„Lebo aj Židia žiadajú znamenia a 
Gréci hľadajú múdrosť, 23 my však 
ohlasujeme ukrižovaného Krista, pre 
Židov pohoršenie, pre pohanov 
bláznovstvo, 24 ale pre povolaných, 
tak Židov ako Grékov, Krista - Božiu 
moc a Božiu múdrosť.“ 

(1Kor 1,22-24 SSV) 



Ježišovým „odchodom do Neba“ ale tajomstvo vtelenia neskončilo: O 
desať dní Kristov Duch zostúpil na apoštolov, Máriu a ostatných učeníkov 
a naplnil ich a oni sa tak stali Jeho príbytkom, Jeho TELOM! Zrodila sa 
Cirkev: Kristovo telo, v ktorom je Boh Ježiš Kristus telesne prítomný 
medzi nami už navždy – až do skončenia sveta: 

„ 29 Veď nik nikdy nemal v nenávisti 
svoje telo, ale živí si ho a opatruje, 
ako aj Kristus Cirkev, 30 lebo sme 
údmi jeho tela.“ 

(Ef 5,29n SSV) 



= + 

CIRKEV – čiže „telo“ 
tvorené ľuďmi, ktorí sú 
naplnení Kristovým 
Duchom – JE KRISTOM. 

Je teda MIESTOM, kde 
môžem VSTÚPIŤ DO 
KRISTA a BYŤ V 
KRISTOVI! 

„OTEC“ „DUCH“ 

„SYN“ 



+ 

A podobne, ako kedysi, aj dnes toto VTELENIE Boha do 
TELA CIRKVI vzbudzuje v ľuďoch pohoršenie a je pre 
mnohých bláznovstvom: predstava, že by zjednotenie sa 
s Nekonečným Večným Bohom mohlo a malo byť možné 
„v tele“ tvorenom obyčajnými, smrteľnými, 
nedokonalými, hmotnými ľuďmi v Cirkvi!!! 

Výsledkom sú rôzne 
postoje typu „Boh áno, 
ale Cirkev nie!“, či pokusy 
veriť v akúsi „neviditeľnú 
duchovnú (= nehmotnú) 
‚Katolícku cirkev‘“ – a 
vyhnúť sa tak pohoršeniu 
vtelenia! 



„…čo si v ňom predsavzal 10 uskutočniť v plnosti času: zjednotiť v 
Kristovi ako v hlave všetko, čo je na nebi aj čo je na zemi … keď 
ho vzkriesil z mŕtvych a v nebi posadil po svojej pravici 21 nad 
každé kniežatstvo, mocnosť, silu a panstvo a nad každé iné meno, 
ktoré možno vysloviť nielen v tomto veku, ale aj v budúcom. 22 
Všetko mu položil pod nohy a jeho ustanovil nad všetkým za 
hlavu Cirkvi, 23 ktorá je jeho telom, plnosťou toho, ktorý napĺňa 
všetko vo všetkom.“  

(Ef 1,9-10.20-23 SSV) 

+ 

Presne taký je ale 
Boží plán s 
ľudstvom!  

Jeho zavŕšením a 
vrcholom a 

kľúčovým 
miestom je práve 

CIRKEV ŽIVÉHO 
BOHA! 

CIRKEV = 
„MIESTO“ 

ZBOŽŠTENIA 
ČLOVEKA! 



„…čo si v ňom predsavzal 10 uskutočniť v plnosti času: zjednotiť v 
Kristovi ako v hlave všetko, čo je na nebi aj čo je na zemi … keď 
ho vzkriesil z mŕtvych a v nebi posadil po svojej pravici 21 nad 
každé kniežatstvo, mocnosť, silu a panstvo a nad každé iné meno, 
ktoré možno vysloviť nielen v tomto veku, ale aj v budúcom. 22 
Všetko mu položil pod nohy a jeho ustanovil nad všetkým za 
hlavu Cirkvi, 23 ktorá je jeho telom, plnosťou toho, ktorý napĺňa 
všetko vo všetkom.“  

(Ef 1,9-10.20-23 SSV) 

+ 

Presne taký je ale 
Boží plán s 
ľudstvom!  

Jeho zavŕšením a 
vrcholom a 

kľúčovým 
miestom je práve 

CIRKEV ŽIVÉHO 
BOHA! 

CIRKEV = 
„MIESTO“ 

ZBOŽŠTENIA 
ČLOVEKA! 

Máme tu teda posledný bod Pavlovho Evanjelia: 
• Pavol ohlasuje BOŽIU MILOSŤ, ktorej zmyslom a cieľom je urobiť 
život človeka nádherným, krásnym, opravdivým Životom, 

• darovanú nám v JEŽIŠOVI KRISTOVI, 

• v ktorom nám Boh ODPÚŠŤA naše hriechy a VYKUPUJE NÁS z 
našich hriechov a starého života, 

• aby nás JEDNOTOU S KRISTOM  

• priviedol k OSLÁVENIU S KRISTOM, k zbožšteniu v Kristovi 

• a to tým, že PRÍJMEME DUCHA SVÄTÉHO, ktorý je Kristovým 
Duchom 

• a NECHÁME SA NÍM VČLENIŤ DO CIRKVI, ktorá je plnosťou Krista a 
v ktorej sa stávame Kristom – a v nej sa všetko toto uskutočňuje: 
„"Poď, ukážem ti nevestu, Baránkovu manželku!„ A v duchu ma 
preniesol na veľký a vysoký vrch a ukázal mi sväté mesto Jeruzalem, 
ako zostupuje z neba od Boha ožiarené Božou slávou.“ (Zjv 21,9-
11 SSV) 



i 
Tým je vyriešený onen „chýbajúci 
článok“ v schéme kresťanstva: 

CIRKEV 

Milovať Boha = spoločne s 
Bohom milovať naše 

spoločné dielo, ktorým je 
CIRKEV, Boží dom a Božia 
archa na záchranu sveta! 
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Prečo? 

Prečo je Cirkev tak 
kľúčová? 

Prečo „mimo 
Cirkvi nieto 
spásy“? 



„Mimo Cirkvi nieto spásy!“ 
časť 1. 



„Keď odídem a pripravím 
vám miesto, zasa prídem a 
vezmem vás k sebe, aby 
ste aj vy boli tam, kde som 
ja.“  

(Jn 14,3 SSV) 

 

„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) 

ČO je 
potrebné a 

nevyhnutné 
urobiť pre to, 
aby sme boli 

blažení ako 
Boh? 



„Keď odídem a pripravím 
vám miesto, zasa prídem a 
vezmem vás k sebe, aby 
ste aj vy boli tam, kde som 
ja.“  

(Jn 14,3 SSV) 

 

„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) 

Aby sme mohli prežívať 
všetko to, čo prežíva Boh a 
mať podiel na Jeho 
blaženosti, 

musia sa splniť dve kľúčové 
podmienky! 



UŽ VIEME, ŽE…: 
Boh je blažený sám v sebe preto, že 
žije blažený spôsob života, 
spočívajúci v tom, že je 

• LÁSKA, tvoriaca spoločenstvo 
Trojice; 

• SVÄTOSŤ – 100% svetla, 0% tmy 

• TVORENIE ako výsledok lásky a 
svätosti 

„Keď odídem a pripravím 
vám miesto, zasa prídem a 
vezmem vás k sebe, aby 
ste aj vy boli tam, kde som 
ja.“  

(Jn 14,3 SSV) 

 

„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) 



Boh svoj život žije v 
jedinečnom, dokonalom 
spoločenstve a jednote 
Trojice – Otca, Syna a Ducha 
Svätého. 

„Keď odídem a pripravím 
vám miesto, zasa prídem a 
vezmem vás k sebe, aby 
ste aj vy boli tam, kde som 
ja.“  

(Jn 14,3 SSV) 



Účasť na Božom živote preto znamená 
nielen byť ako Boh, ale žiť tento život v 

Trojičnom spoločenstve Boha! 

„Keď odídem a pripravím 
vám miesto, zasa prídem a 
vezmem vás k sebe, aby 
ste aj vy boli tam, kde som 
ja.“  

(Jn 14,3 SSV) 

 

„Posledný cieľ celého 
Božieho poriadku spásy je, 
aby stvorenia vstúpili do 
dokonalej jednoty 
Najsvätejšej Trojice. Ale už 
teraz sme povolaní na to, 
aby v nás prebývala 
Najsvätejšia Trojica.“ 

(KKC 260) 
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CIRKEV 

• žiť to, čo Boh, aj 

• žiť to v spoločenstve s Bohom 

od nás nevyhnutne vyžaduje 

CIRKEV! 



Boh nežije život samotára, 
ale život spoločenstva 
lásky – Trojice. 

Z toho vyplýva, že tento 
život nikto z nás nemôže 
žiť osamote, ale len v 
spoločenstve, žijúcom 
podľa rovnakých 
„trojičných pravidiel“ 

„Boh je jediný,   
ale nie osamotený!“ 

(Vyznanie Damasovo, 5. storočie) 



To, čo sa „vteľuje“ do 
Cirkvi je práve tento 
Boží model Trojičného 
života. 

„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) 

„A tak sa celá Cirkev javí ako 
„jednotou Otca, Syna a Ducha 
Svätého zhromaždený ľud.“  

(Lumen gentium 4) 



To, čo sa „vteľuje“ do 
Cirkvi je práve tento 
Boží model Trojičného 
života. 

„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) 

„A tak sa celá Cirkev javí ako 
„jednotou Otca, Syna a Ducha 
Svätého zhromaždený ľud.“  

(Lumen gentium 4) 

CIRKEV JE LEN A JEDINE 
VTEDY, KEĎ: 
… JE týmto spoločenstvom ľudí, ktorí sú 
navzájom JEDEN, pretože medzi sebou žijú 
Trojičný model Boha a sú spojený, 
zhromaždení „jednotou Otca, Syna a Ducha 
Svätého“. 

AK TAKTO NEŽIJÚ – potom to ešte nie je 
Cirkev. Možno je to „spolok chodičov do 
kostola“, či „parta nábožných mužov a žien“, 
ale nie je to ešte Cirkev!  

Tá vzniká až rozhodnutím sa a záväzkom k 
takémuto modelu života! 



Takže krátko a stručne: 

Ak chcem žiť Boží život – ktorý 
Boh žije v dokonalom 
spoločenstve lásky Trojice,… 

… nemôžem ho žiť osamote sám 
so sebou, 

ale LEN A JEDINE V 
SPOLOČENSTVE s inými ľuďmi, s 
ktorými tvoríme tak hlbokú 
jednotu lásky, že už nie sme 
mnohí, ale jeden – a PRESNE 
TOTO JE CIRKEV – „mnohojediná“ 
na obraz „Trojjediného“! 



A podobne, ako u Boha, aj v 
Cirkvi LÁSKA plodí svoje 
„vedľajšie efekty“: 

• SVÄTOSŤ ako ovocie 
nesebeckosti: „Láska nerobí zle 
blížnemu; teda naplnením 
zákona je láska“ 
(Rim 13.10 SSV); 

• DOKONALOSŤ, motivovaná 
túžbou darovať milovanému to 
najlepšie: „… aby bol Boží 
človek dokonalý a pripravený na 
každé dobré dielo“ 
(2Tim 3,17 SSV). 
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„Mimo Cirkvi nieto spásy!“ 
časť 1. 



Už vieme, že 

PODOBNOSŤ S BOHOM 

nerovná sa 

JEDNOTA S BOHOM. 

Na to, aby sme boli CIRKVOU, ktorá JE KRISTOM, potrebujeme 
nielen žiť ako Boh, ale mať aj „mechanizmus“ opravdivej, 

skutočnej, hmatateľnej jednoty s Bohom! 



KĽÚČOM JE VTELENIE: 
„Boh sa stal človekom preto,  

aby sa človek mohol stať Bohom!“ 
(Sv. Irenej z Lyonu, 2. storočie) 

Vďaka tomu sa Cirkev – spoločenstvo 
veriacich – môže stať TELOM KRISTA, 
čiže byť VTELENÝM KRISTOM. 

Alebo inak: V KRISTOVOM TELE sa 
ľudia, zhromaždení v spoločenstve 
Cirkvi, môžu stať SAMOTNÝM 
KRISTOM! 

„[Krista Boh] ustanovil nad 
všetkým za hlavu Cirkvi, 
ktorá je jeho telom, 
plnosťou toho, ktorý napĺňa 
všetko vo všetkom.“   

(Ef 1,22-23 SSV) 



Spojivo medzi nami a Kristom: 
„Keďže je jeden chlieb, my mnohí sme jedno telo, 

lebo všetci máme podiel na jednom chlebe.“ 
(1Kor 10,17 SSV) 

SVIATOSTI – a obzvlášť 
EUCHARISTIA – je tým mostom 
medzi nami a Kristom, ktorý sám je 
potom „jediný prostredník medzi 
Bohom a ľuďmi“ (porov. 1 Tim 2,5) 

„Ja som živý chlieb, ktorý 
zostúpil z neba. Kto bude jesť z 
tohoto chleba, bude žiť naveky 
… Kto je moje telo a pije moju 
krv, má večný život* a ja ho 
vzkriesim v posledný deň.“   

(Jn 6,51.54 SSV) 

* „večný život“ = ten Boží život, ktorý ako jediný žije Boh od večnosti sám v sebe 



Sú to ale sviatosti CIRKVI: 
„Nech je za pravú Eucharistiu považovaná tá, ktorú 

koná biskup a koho tým poveril.“ 
(sv. Ignác Antiochijský, žiak Jána apoštola, list do Smyrny, 107 po Kr.) 

Nielen Cirkev je zrodená zo 
sviatostí a hlavne Eucharistie – ale 
spätne zase sviatosti sú zverené len 
a výlučne Cirkvi. 

Sviatosti a Cirkev sú jedno! 

„Keď prišla hodina, zasadol za stôl 
a apoštoli s ním… vzal chlieb a 
vzdával vďaky, lámal ho a dával im, 
hovoriac: "Toto je moje telo, ktoré 
sa dáva za vás. Toto robte na moju 
pamiatku."“   

(Lk 22,14.19 SSV) 



„ … farnosť nepozostáva v prvom rade z nejakej 
štruktúry, z nejakého územia alebo z nejakej 
budovy, ale ona je skôr "Božou rodinou, je 
spoločenstvom bratov, preniknutých jedným 
Duchom,“ ona je "domom farskej rodiny, 
bratským a pohostinným“, je "spoločenstvom 
veriacich“. Napokon farnosť spočíva na 
teologickej danosti, pretože ona je 
eucharistickým spoločenstvom. To znamená, že 
ako spoločenstvo je uschopnená sláviť 
Eucharistiu, v ktorej nachádza živé korene pre 
svoj rast, ako aj sviatostné puto svojho 
communia s celou Cirkvou. Toto uschopnenie ku 
sláveniu Eucharistie je dané tou skutočnosťou, že 
farnosť je spoločenstvom viery a organickým 
spoločenstvom.“ 

(Christifideles laici 26) 

Od podobnosti k jednote: 
PODOBNOSŤ s Bohom – 
čiže spoločenstvom, 
žijúce Boží Trojičný život 
lásky – je nevyhnutným 
predpokladom toho, aby 
mohlo skrze sviatosti 
pokročiť k JEDNOTE s 
Bohom: 
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i Cirkev = Boží život v spoločenstve s 
Bohom = Spása. 

• Byť v Cirkvi = byť spasený  
= byť v Nebi. 

• Nebyť v Cirkvi = nebyť spasený  
= ostávať v Pekle. 

„Cirkev je 
nebeská a nie 
je ničím iným 
ako nebom.“ 

(sv. Ján Zlatoústy) 

„ Ale nespasí sa, hoci je 
začlenený do Cirkvi, kto 
nezotrvá v láske, lebo zostáva 
síce v lone Cirkvi ,telom‘, ale nie 
,srdcom‘.“ 

(KKC 837) 



i 
K CIRKVI smeruje potom všetko 
ostatné v kresťanstve, napr.: 

CIRKEV 

KRST i BIRMOVANIE: „My všetci, či Židia 
alebo Gréci, či otroci alebo slobodní, boli 
sme v jednom Duchu pokrstení v jedno telo. 
A všetci sme boli napojení jedným 
Duchom.“ (1Kor 12,13 SSV) 

BOŽIE SYNOVSTVO: „Milovaní, milujme sa 
navzájom, lebo láska je z Boha a každý, kto 
miluje, narodil sa z Boha“ (1Jn 4,7 SSV) – a 
to je Cirkev, spoločenstvo lásky. Mimo neho 
nie je možné volať Boha „Otče NÁŠ“! 

EUCHARISTIA: „Keďže je jeden chlieb, my 
mnohí sme jedno telo, lebo všetci máme 
podiel na jednom chlebe.“ (1Kor 10,17 SSV) 



„Sama prvá stvorená!“ 



„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 II,4,1;  
polovica 2. storočia po Kr.) 

Podobne ako Kristus pri svojom vtelení 
existoval od večnosti pred svojim narodením, 
v plnosti si času si len „vzal telo“ (= ľudskú 
prirodzenosť) z Márie a vtelil sa ako človek,… 

… aj Cirkev vnímali prví kresťania ako niečo, čo 
jestvuje od samého počiatku u Boha, Nevesta, 
ktorá bola ako prvá stvorená, kvôli ktorej bolo 
stvorené všetko ostatné – a v plnosti času sa 
pri zoslaní Ducha Svätého na Turice iba 
VTELILA do tela, ktorým sú učeníci. 

… neprekvapuje… 



„Boží príkaz pre Adama „obrábať a udržiavať záhradu" používa dve 
hebrejské slová aboda a shamar. Sloveso abodah, často prekladané ako 
„slúžiť", má v hebrejčine dvojaký význam: môže označovať buď 
manuálnu prácu, alebo kňazskú službu (ako pri bohoslužbe), alebo môže 
naznačovať obidva významy.  Sloveso shamar znamená „držať" alebo 
„strážiť" a opisuje ochranu svätého miesta, svätostánku levitov, ktorí ho 
chránili pred znečistením. Mnoho odborníkov na Písmo je 
presvedčených, že autor Knihy Genezis mal v úmysle naznačiť všetko 
toto v príbehu Adamovho stvorenia. Boh stvoril Adama, aby pracoval, a 
Boh mu určil, aby bol kňazom v kozmickom chráme.“ 

(Scott Hahn) 
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Raj 
CIRKEV, v. 1.00 „RAJ“ 

„Rajská záhrada“ ako „Joint Venture“ Boha a 
človeka, miesto, kde môže Boh a človek 
spoločne niečo tvoriť – „I vzal Pán, Boh, 
človeka a umiestnil ho v raji Edenu, aby ho 
obrábal a strážil“ (Gn 2,15 SSV) – a tým 
spoločne budovať jednotu lásky Boha a 
človeka. 
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Raj Hriech 
„ZAVÍRENÁ CIRKEV“ 

Hriech je niečo ako 
počítačový vírus, ktorý 
úplne „korumpuje“, 
deformuje celý systém. 

Láska je nahradená pýchou, 
spoločná služba sebectvom, 
jednota nepriateľstvom a to 
ako voči bohu, tak medzi 
ľuďmi. 

Výsledkom je „spadnutie 
systému“…  
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Raj Hriech Zákon 
CIRKEV v. 1.00 
service pack 1 
„ZÁKON“ 

Zákon je niečo, 
ako „bezpeč-
nostná záplata“, 
ktorej zmyslom je 
provizórne 
zabezpečiť 
fungovanie 
systému…: 

„zákon nie je daný pre 
spravodlivého, ale pre 
nespravodlivých a 
nepoddajných.“ 
(1Tim 1,9 SSV) 



„Tak, ako je Jeho vôľa Jeho prácou a toto sa nazýva 
Vesmír, tak si aj praje spásu pre všetkých a toto sa 
nazýva Cirkev.“ 

(sv. Klement Alexandrijský) 

„Nemôže mať Boha za Otca, kto nemá Cirkev za matku.“ 

(Sv. Cyprián) 

„Každý má Ducha Svätého v takej miere, v akej miluje 
Kristovu Cirkev.“ 

(Sv. Augustín) A
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Cirkev 
CIRKEV, v. 2.00 „BOŽIE KRÁĽOVSTVO“ 

Boh nakoniec uzatvára NOVÚ ZMLUVU, z 
ktorej povstáva NOVÝ IZRAEL, úplne nová 
verzia Cirkvi, existujúca v Katolíckej cirkvi. 

V nej sa teraz úplne a definitívne završuje 
Boží plán a zámer zbožštenia človeka: 



„Existuje mnoho věcí, pro které zůstávám poprávu v 
lůně (katolické církve).  

Drží mě v ní svornost lidí a národů, drží mě v ní 
autorita započatá zázraky, živená nadějí, rozrostlá 
láskou, upevněná starobylostí.  

Drží mě zde posloupnost kněží od samotného stolce 
apoštola Petra, jemuž Pán po zmrtvýchvstání svěřil 
úkol živit jeho ovce (Jan 21,15-17), až po současný 
episkopát (tj. biskupy).  

A nakonec mě zde drží samotný název „katolická“, 
který, nikoli bez důvodu, náleží pouze této Církvi, 
takže žádný heretik, ačkoli se všichni chtějí nazývat 
„katolickými“, se neodváží ukázat poutníkovi, když 
se jej zeptá, jak se dostane ke katolickému kostelu, 
cestu ke své bazilice nebo domu.“  

(sv. Augustín, Contra epistulam Manichaei quam vocant  
Fundamenti liber unus 4,5) A
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Cirkev 



Raní kresťania a cirkevní 
Otcovia preto radi prirovnávali 
Cirkev k Noemovej Arche ako jej 
predobrazu: 

• Kto do nej vstúpi, bude v nej a 
s ňou zachránený, 

• a keď sa privalia „vody“ 
Posledného Súdu, tak Archu-
Cirkev vynesú k Bohu a súčasne 
pochovajú / ponechajú v hlbine 
všetkých, ktorí sa pre túto 
možnosť nerozhodli. 

… pretože Cirkev nie je nič iné, než 
Božie Kráľovstvo na zemi: Živý 
Kristus, plnosť Božej moci (Duch, 
sviatosti,…), Božej pravdy (Učiteľský 
úrad), spoločenstvo vykúpených 
(Božie deti, žijúce novým životom s 
Bohom a podľa Boha), oslavujúce 
Boha (liturgia) 



Ak chápeme kľúčové postavenie Cirkvi v celom 
Božom pláne – ONA JE NEBOM, „oslávenou 
Cirkvou“, Baránkovou nevestou a manželkou: 

… neprekvapuje… 

„ … ako aj Kristus miluje 
Cirkev a seba samého 
vydal za ňu.“ 

(Ef 5,25 SSV) 

„ …  aby ste pásli Božiu 
Cirkev, ktorú si získal 
vlastnou krvou.“ 

(Sk 20,28 SSV) 

 

„Preto muž zanechá otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja 
v jednom tele.  Toto tajomstvo je veľké; ja hovorím o Kristovi a Cirkvi.“ 

 (Ef 5,31-32 SSV) 

„A prišiel jeden zo siedmich anjelov, … a povedal mi: "Poď, ukážem ti nevestu, 
Baránkovu manželku!“ A v duchu ma preniesol na veľký a vysoký vrch a 
ukázal mi sväté mesto Jeruzalem, ako zostupuje z neba od Boha ožiarené 
Božou slávou.“ 

 (Zjv 21,9-11 SSV) 

+ 

… tak potom nás neprekvapuje ani to, že celý 
„program vykúpenia človeka“ bol nasmerovaný na 
Cirkev ako na cieľ celej božej ekonómie spásy! 



CIRKEV sa tak od počiatku javí aj ako CIEĽ 
celého nášho kresťanstva: spoločne s Bohom a 
v Bohu BUDOVAŤ CIRKEV! 

… neprekvapuje… 

„Teraz sa radujem v 
utrpeniach pre vás a na 
vlastnom tele dopĺňam to, 
čo chýba Kristovmu 
utrpeniu pre jeho telo, 
ktorým je Cirkev.“ 

(Kol 1,24 SSV) 

„On ustanovil niektorých 
za apoštolov, niektorých za 
prorokov, iných za 
evanjelistov a iných za 
pastierov a učiteľov, aby 
pripravovali svätých na 
dielo služby, na budovanie 
Kristovho tela.“ 

(Ef 4,11n SSV) 

 

„Kán. 209 - § 1. Veriaci sú zaviazaní aj svojím spôsobom konania 
vždy zachovávať spoločenstvo s Cirkvou. 

§ 2. S veľkou starostlivosťou majú plniť povinnosti, ktorými sú 
viazaní tak voči celej, ako aj partikulárnej cirkvi, do ktorej podľa 
predpisov práva patria. 

Kán. 210 - Všetci veriaci musia podľa vlastného postavenia 
venovať svoje sily na to, aby viedli svätý život a napomáhali 
vzrast Cirkvi a jej ustavičné posväcovanie.“ 

(CIC) 



CIRKEV sa tak od počiatku javí aj ako CIEĽ 
celého nášho kresťanstva: spoločne s Bohom a 
v Bohu BUDOVAŤ CIRKEV! 

… neprekvapuje… 

„Teraz sa radujem v 
utrpeniach pre vás a na 
vlastnom tele dopĺňam to, 
čo chýba Kristovmu 
utrpeniu pre jeho telo, 
ktorým je Cirkev.“ 

(Kol 1,24 SSV) 

„On ustanovil niektorých 
za apoštolov, niektorých za 
prorokov, iných za 
evanjelistov a iných za 
pastierov a učiteľov, aby 
pripravovali svätých na 
dielo služby, na budovanie 
Kristovho tela.“ 

(Ef 4,11n SSV) 

 

„Kán. 209 - § 1. Veriaci sú zaviazaní aj svojím spôsobom konania 
vždy zachovávať spoločenstvo s Cirkvou. 

§ 2. S veľkou starostlivosťou majú plniť povinnosti, ktorými sú 
viazaní tak voči celej, ako aj partikulárnej cirkvi, do ktorej podľa 
predpisov práva patria. 

Kán. 210 - Všetci veriaci musia podľa vlastného postavenia 
venovať svoje sily na to, aby viedli svätý život a napomáhali 
vzrast Cirkvi a jej ustavičné posväcovanie.“ 

(CIC) 

EŠTE RAZ…: 
Milovať Boha = 
spoločne s Bohom 
milovať Cirkev, 
budovať Cirkev, 
slúžiť Cirkvi, Božej 
milovanej Neveste! 
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Jeden strašný čin  
reformátorov… 



„Stredoveký katolicizmus bol 
podstatne spoločenskou vierou. 
Väčšina ľudí prežívala posvätno 
v spoločenstve. Ale pre Luthera 
človek stojí pred svojim Bohom 
sám, závisiaci výlučne na 
Biblii.“ 

(Karen Armstrongová) 



MODERNÝ GNOSTICIZMUS – popretie 
„vtelenia spásy“ vierou v „neviditeľnú 
Katolícku cirkev“; 

INDIVIDUALIZMUS – svoje kresťanstvo si vraj 
môžem žiť sám, súkromne, mimo 
spoločenstva, mimo Cirkvi,… 

SEKULARIZMUS – obdobne štát/panovník je 
úplne nezávislý, nie je súčasťou žiadneho 
väčšieho celku Cirkvi a jeho moc nie je 
ničomu a nikomu podriadená, iba akémusi 
vágnemu súkromnému vzťahu s Bohom  

(v podobe, v akej si ho predstavuje). 
Na tomto pohľade potom stavalo 
osvietenstvo a z neho 
vychádzajúce ostatné totalitné 
systémy nasled. storočí... 



MODERNÝ GNOSTICIZMUS – popretie 
„vtelenia spásy“ vierou v „neviditeľnú 
Katolícku cirkev“; 

INDIVIDUALIZMUS – svoje kresťanstvo si vraj 
môžem žiť sám, súkromne, mimo 
spoločenstva, mimo Cirkvi,… 

SEKULARIZMUS – obdobne štát/panovník je 
úplne nezávislý, nie je súčasťou žiadneho 
väčšieho celku Cirkvi a jeho moc nie je 
ničomu a nikomu podriadená, iba akémusi 
vágnemu súkromnému vzťahu s Bohom  

(v podobe, v akej si ho predstavuje). 
Na tomto pohľade potom stavalo 
osvietenstvo a z neho 
vychádzajúce ostatné totalitné 
systémy nasled. storočí... 

„Lutherov silný zmysel pre ľudskú hriešnosť ho viedol k zastávaniu sa absolutistických 
štátov. Pre Luthera ich hlavnou úlohou bolo krotiť svojich zlovoľných občanov silou 
„rovnako, ako divá šelma je spútaná povrazmi a reťazami“. Suverénne, nezávislé 
štáty zrkadlia jeho predstavu suverénneho a nezávislého jednotlivca. Lutherov 
pohľad na náboženstvo ako v samej podstate subjektívnu a súkromnú záležitosť… bol 
základom pre súčasné sekulárne štáty.“ 

(Karen Armstrongová) 



Tento model potom hlboko ovplyvnil, žiaľ, 
aj bežných katolíkov, dokonca aj kňazov. 

Mnohí prežívajú svoje kresťanstvo na 
vyslovene súkromnej úrovni: „Veď modliť 
sa modlím, nikomu nič zlé nerobím, 
nekradnem, nepodvádzam, komu môžem, 
pomôžem…“ – ale bez akejkoľvek väzby na 
spoločenstvo. 

A pre mnohých kňazov akási hmlistá 
predstava „vzťahu k Cirkvi“ spočíva v 
neustálom naháňaní ľudí v nedeľu na omšu 
a v zdôrazňovaní, aby popri tom mali 
„sviatosti na poriadku“ a to z nich urobí 
„dobrých katolíkov“… 



Tento model potom hlboko ovplyvnil, žiaľ, 
aj bežných katolíkov, dokonca aj kňazov. 

Mnohí prežívajú svoje kresťanstvo na 
vyslovene súkromnej úrovni: „Veď modliť 
sa modlím, nikomu nič zlé nerobím, 
nekradnem, nepodvádzam, komu môžem, 
pomôžem…“ – ale bez akejkoľvek väzby na 
spoločenstvo. 

A pre mnohých kňazov akási hmlistá 
predstava „vzťahu k Cirkvi“ spočíva v 
neustálom naháňaní ľudí v nedeľu na omšu 
a v zdôrazňovaní, aby popri tom mali 
„sviatosti na poriadku“ a to z nich urobí 
„dobrých katolíkov“… 

Výsledkom je, že na mnohých miestach 

síce jestvuje inštitúcia farnosti ako právnickej osoby, je tam farár, 
kostol, aj ľudia, ktorí doň chodia na bohoslužby, vysluhujú sa 

sviatosti,… 

ale na druhej strane tam, povedané rovno, žiadna cirkev nejestvuje! 

Čo sa prejavuje aj tým, že samotné sviatosti ostávajú „umŕtvené“, bez 
zjavného účinku – takže napríklad Eucharistia mnohým ani nestojí za 

to, aby do kostola, či na prijímanie vôbec išli… 
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