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Akým spôsobom sa Ježiš Kristus rozhodol 
toto dielo – SPASENIE KAŽDÉHO JEDNÉHO 
ČLOVEKA – urobiť? Čo presne bolo Jeho 
nástrojom, kľúčovým konceptom tejto 
záchrany, spásy, zbožštenia človeka v Bohu? 



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! 



? 

ČO PRESNE si máme 
predstaviť pod  

„Božím Kráľovstvom“?  



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? 



? Aby sme si mohli dať odpoveď na túto 
otázku, musíme si najprv položiť druhú:  

KDE JE Božie 
Kráľovstvo 
dnes?  



? Aby sme si mohli dať odpoveď na túto 
otázku, musíme si najprv položiť druhú:  

A KDE 
PRESNE ho 
teda môžeme 
nájsť? 

JE UŽ PRÍTOMNÉ! 

„Božie kráľovstvo neprichádza 
tak, že by sa to dalo 
spozorovať. Ani nepovedia: 
“Aha, tu je!” alebo: “Tamto 
je!”, lebo Božie kráľovstvo je 
medzi vami.“  

(Lk 17,20n SSV) 



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) 

+ 



„CIRKEV“  
v Skutkoch  

a Listoch a Zjavení: 
100x 

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 



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) 



? ! i 



„Preto vás prosím ja, väzeň v Pánovi, aby ste žili dôstojne podľa 
povolania, ktorého sa vám dostalo, so všetkou pokorou, miernosťou 
a zhovievavosťou. Znášajte sa navzájom v láske a usilujte sa 
zachovať jednotu ducha vo zväzku pokoja. Jedno je telo a jeden 
Duch, ako ste aj povolaní v jednej nádeji svojho povolania. Jeden je 
Pán, jedna viera, jeden krst. Jeden je Boh a Otec všetkých, ktorý je 
nad všetkými, preniká všetkých a je vo všetkých. Ale každý z nás 
dostal milosť podľa miery, akou nás obdaroval Kristus. Preto hovorí: 
"Do výšav vystúpil, so sebou vzal zajatcov, ľuďom dal dary.“ A čo iné 
znamená to "vystúpil", ako že aj zostúpil do nižších častí zeme? Ten, 
čo zostúpil, je ten istý, čo aj vystúpil ponad všetky nebesia, aby 
naplnil všetko. 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 4,1–12: KĽÚČOVÉ POSLANIE 



… aby pripravovali 
svätých na dielo 
služby, na 
budovanie 
Kristovho tela 

dielo služby – použité slovo diakonia, ktoré znamená službu obzvlášť v zmysle 
vykonávania príkazov a rozkazov niekoho nadriadeného. V kresťanstve sa 
týmto slovom potom označuje služba pri stoloch pri spoločnom stolovaní (hody 
lásky, agapé) kresťanských spoločenstiev, ktoré vykonávajú diakoni. 

budovanie Kristovho Tela – gr. oikodomé, zložené zo slov oikos, dom a démo, 
budovať niečo. Pôvodne teda budovať, stavať dom. 

DOHROMADY je teda význam tejto vety jednoduchý: 

• Kresťan je POVERENÝ SLÚŽIŤ tým spôsobom, 

• že BUDUJE BOŽÍ DOM, ktorým je „Cirkev živého Boha“ (1 Tim 3,15). 

Základnou povinnosťou kresťana je teda nie len BYŤ súčasťou Cirkvi a nechať 
sa tak vbudovať do Božieho domu Cirkvi (porov. 1 Pt 2,5), 

ale aj BUDOVAŤ, čiže spolupracovať na ďalšom raste Cirkvi a budovať ju tak k 
stále väčšej kráse a veľkosti. 

Ef 4,1–12: KĽÚČOVÉ POSLANIE 

ALE PREČO? 



Ef 4,1–12: KĽÚČOVÉ POSLANIE 

BOŽIE KRÁĽOVSTVO 
• „miesto“, kde sa spája Boh a človek; 

• kde nastáva zbožštenie človeka,  

ktorý na jednej strane dáva Bohu samého 
seba a úplne sa Mu podriaďuje a 
pripodobňuje,  

na druhej strane aj Boh sa Mu dáva úplne 
celý, pridružuje ho k sebe, pretvára na 
svoje Telo a dáva mu svojho Ducha. 

• Toto Kráľovstvo je na zemi prítomné v 
Cirkvi. 

• SPASIŤ SA = privteliť sa k Cirkvi, stať sa 
jej súčasťou – a v nej súčasťou Krista a 
teda Boha – a žiť v nej nový, Trojičný 
model života, založený na láske a zdieľaní 
samých seba navzájom v Bohu. 

Kľúčový 
Kristov 
nástroj 
spásy 
človeka! 



Ef 4,1–12: KĽÚČOVÉ POSLANIE 

BOŽIE KRÁĽOVTSVO 
• „miesto“, kde sa spája Boh a človek; 

• kde nastáva zbožštenie človeka,  

ktorý na jednej strane dáva Bohu samého 
seba a úplne sa Mu podriaďuje a 
pripodobňuje,  

na druhej strane aj Boh sa Mu dáva úplne 
celý, pridružuje ho k sebe, pretvára na 
svoje Telo a dáva mu svojho Ducha. 

• Toto Kráľovstvo je na zemi prítomné v 
Cirkvi. 

• SPASIŤ SA = privteliť sa k Cirkvi, stať sa 
jej súčasťou – a v nej súčasťou Krista a 
teda Boha – a žiť v nej nový, Trojičný 
model života, založený na láske a zdieľaní 
samých seba navzájom v Bohu. 

Kľúčový 
Kristov 
nástroj 
spásy 
človeka! 

V Cirkvi sa ale my sa 
STÁVAME KRISTOM. 
Stotožňujeme sa s Ním, 
sme s Ním jedno TELO a 
jeden DUCH. 

Čo to teda bude pre nás v 
súvislosti s Cirkvou 
znamenať? 



Ef 4,1–12: KĽÚČOVÉ POSLANIE 

CIRKEV 
a jej BUDOVANIE ako miesta, kde je Božie 
Kráľovstvo prítomné už tu na zemi a kde 
sa teda môže každý človek zachrániť a 
spasiť, 

sa tak stáva AJ NAŠIM ŽIVOTNÝM 
POSLANÍM! 

Je to „joint venture“ nás a Ježiša Krista, 
spoločný projekt nás a Boha, v ktorom 
spoločne pracujeme na spáse celého 
sveta! 

AK BY TO TAK NEBOLO – potom by to 
znamenalo, že ani sami nie sme súčasťou 
Krista a teda ani sami nepatríme do 
Cirkvi, čiže do Božieho Kráľovstva – čiže 
ani do „sféry spásy“! 



Ef 4,1–12: KĽÚČOVÉ POSLANIE 

CIRKEV 
a jej BUDOVANIE ako miesta, kde je Božie 
Kráľovstvo prítomné už tu na zemi a kde 
sa teda môže každý človek zachrániť a 
spasiť, 

sa tak stáva AJ NAŠIM ŽIVOTNÝM 
POSLANÍM! 

Je to „joint venture“ nás a Ježiša Krista, 
spoločný projekt nás a Boha, v ktorom 
spoločne pracujeme na spáse celého 
sveta! 

AK BY TO TAK NEBOLO – potom by to 
znamenalo, že ani sami nie sme súčasťou 
Krista a teda ani sami nepatríme do 
Cirkvi, čiže do Božieho Kráľovstva – čiže 
ani do „sféry spásy“! 

V tomto svetle nepochybne chápeme na prvý pohľad AKOBY PREHNANE NALIEHAVÉ A RADIKÁLNE 
vyjadrenia napríklad II. vatikánskeho koncilu: 

„Laici, združení v ľud Boží a zapojení do jediného Tela Kristovho pod jedinou Hlavou, sú všetci bez 
rozdielu povolaní, aby ako živé údy napomáhali všetkými silami, ktoré majú z dobrodenia Stvoriteľa 
a z milosti Vykupiteľa, vzrast Cirkvi a jej stále posväcovanie. … Slovom, na všetkých laikov dolieha 
vznešená povinnosť pracovať na tom, aby sa spasiteľné úmysly Božie čím ďalej tým viac 
uskutočňovali všade na svete na všetkých ľuďoch všetkých čias.“ 

(Lumen Gentium 33) 

„Keďže celá Cirkev je misionárska a dielo šírenia evanjelia je základnou povinnosťou ľudu Božieho, 
… Všetci veriaci ako údy živého Krista, ku ktorému sa pričlenili a pripodobnili krstom, birmovkou a 
Eucharistiou, sú povinní spolupracovať na vývoji a vzraste jeho Tela, aby ho čím skôr priviedli 
k plnosti. Preto všetci synovia a dcéry Cirkvi majú mať živé vedomie vlastnej zodpovednosti voči 
svetu, pestovať v sebe naozaj katolíckeho ducha a zasvätiť svoje sily dielu šírenia evanjelia.“ 

(Ad Gentes 32 a 36) 
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On (Kristus) 
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,… 

ustanovil za apoštolov… – Všetky úrady v Cirkvi smerujú k tomuto jednému 
kľúčovému: 

pripraviť svätých na dielo služby – použité gr. slovo katartismós, ktoré znamená 
niečo dokonale vyladiť, pripraviť, aby mohlo niečomu vynikajúco slúžiť. 

DÁVA TO LOGIKU: veď byť kresťanom = byť Kristom = dokonale sa pripodobniť 
Kristovi a zjednotiť sa s Kristom = prijať účasť aj na Kristovom apoštolskom 
diele, ktorým je budovanie a vzrast Cirkvi ako nástroja spásy všetkých ľudí na 
celom svete a ochota zasvätiť tomu všetky svoje sily, schopnosti, čas, energiu,… 
úplne ako Kristus, s ktorým sme sa aj v tomto úplne a bezvýhradne stotožnili! 

Preto je len prirodzené, že konečným cieľom a zavŕšením akejkoľvek výchovy a 
formovania v Cirkvi je príprava a následne poverenie k apoštolátu! 

Ef 5,1–12: KĽÚČOVÉ POSLANIE 

Nie je teda náhodou, že aj KATECHUMENÁT v Katolíckej Cirkvi vrcholí 
BIRMOVANÍM, ktoré je prípravou a súčasne poverením k apoštolátu: 
„Príprava na birmovanie sa musí snažiť viesť kresťana  k intenzívnejšiemu 
zjednoteniu s Kristom, k živšej  dôvernosti s Duchom Svätým, s jeho 
konaním, s jeho darmi  a vnuknutiami, aby mohol lepšie prevziať 
apoštolskú  zodpovednosť kresťanského života.“ (KKC 1309). 

A tým, že kresťan prevezme toto poslanie a stotožní sa s ním, súčasne 
potvrdí, že sa kresťanom – katolíkom naozaj stal! 



Preto vás prosím ja, 
väzeň v Pánovi, aby ste 
žili dôstojne podľa 
povolania, ktorého sa 
vám dostalo, so všetkou 
pokorou, miernosťou a 
zhovievavosťou. Znášajte 
sa navzájom v láske a 
usilujte sa zachovať 
jednotu ducha vo zväzku 
pokoja. Jedno je telo a 
jeden Duch, ako ste aj 
povolaní v jednej nádeji 
svojho povolania. Jeden 
je Pán, jedna viera, jeden 
krst. Jeden je Boh a Otec 
všetkých, ktorý je nad 
všetkými, preniká 
všetkých a je vo všetkých. 

aby ste žili dôstojne podľa povolania…  

– dôstojne (gr. axios, hodne niečoho, zodpovedajúc vysokému 
štandardu,…), čiže zodpovedajúc tomu, k čomu sme boli povolaní: 
synovia a dcéry Boha, ktorého smieme volať Otcom a ku ktorému sa ako 
synovia a dcéry hlásime (pretože synovstvo v hebrejskom chápaní 
znamená v tomto prípade adoptívneho synovstva v prvom rade 
podobnosť, ako to hovorí aj Ježiš: „Milujte svojich nepriateľov a modlite 
sa za tých, čo vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je 
na nebesiach. Veď on dáva slnku vychádzať nad zlých i dobrých…“ 
(Mt 5,44-45 SSV) 

– žili (gr. peripateó, kráčať) v prenesenom zmysle slova to označuje 
bežný, každodenný život a bežné, všedné, každodenné správanie sa. 

ZNOVA TO DÁVA LOGIKU: Najprv musel Noe koráb POSTAVIŤ, až potom 
doň mohol POZVAŤ zvieratá a ľudí…   

Takisto aj my NAJPRV musíme BYŤ Cirkvou a teda bežne, každodenne žiť 
nový, evanjeliový spôsob života v Božej moci a sile Ducha Svätého, a AŽ 
POTOM môžeme do tohto „korábu Cirkvi“ niekoho apoštolátom pozývať. 

Ef 5,1–12: KĽÚČOVÉ POSLANIE 



Preto vás prosím ja, 
väzeň v Pánovi, aby ste 
žili dôstojne podľa 
povolania, ktorého sa 
vám dostalo, so všetkou 
pokorou, miernosťou a 
zhovievavosťou. Znášajte 
sa navzájom v láske a 
usilujte sa zachovať 
jednotu ducha vo zväzku 
pokoja. Jedno je telo a 
jeden Duch, ako ste aj 
povolaní v jednej nádeji 
svojho povolania. Jeden 
je Pán, jedna viera, jeden 
krst. Jeden je Boh a Otec 
všetkých, ktorý je nad 
všetkými, preniká 
všetkých a je vo všetkých. 

pokorou –  (gr. tapeinofrosyne, mať skromnú mienku o sebe samom, 
hlboký zmysel pre svoju vlastnú krehkosť a morálnu slabosť… – toto 
slovné spojenie sa vyskytuje výlučne v NZ) – čiže realistický pohľad na 
seba ako na človeka, ktorý je hriešnik, ktorý je sám o sebe neschopný 
zachrániť sa, ale na druhej strane bez zúfalstva, či skleslosti, lebo, 
slovami Pavla: „Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje.“ (Flp 4,13 SSV) 

miernosť – (gr. praotes) – ušľachtilosť, miernosť, kultivovanosť, možno 
jemnosť konania, správania sa… ako protiklad drsnosti, tvrdosti, či až 
krutosti a surovosti v konaní a správaní sa. 

zhovievavosť – (gr. makrotymia) – stav citovej vyrovnanosti zoči-voči 
nepriaznivým okolnostiam (obzvlášť nepriazeň okolia, či choroba), v 
ktorých sa nachádzame, prejavujúci sa vytrvalosťou, nevzdávaním sa,… 
Následne aj trpezlivosť a zhovievavosť voči tým, ktorí sú zlí a konajú zlo s 
cieľom zachrániť ich namiesto odsúdenia, napr.: „…aby na mne na prvom 
ukázal Kristus Ježiš všetku zhovievavosť ako príklad pre tých, čo v neho 
uveria pre večný život.“ (1Tim 1,16 SSV) 

VŠETKY TRI VLASTNOSTI sú ovocím VIERY (poznanie pravdy o sebe, o 
Bohu, o ľuďoch okolo mňa) a LÁSKY, ktorá vedie k pokore (radšej 
vyvyšuje iných, než seba), miernosti (úcta k druhým) a trpezlivosti a  

zhovievavosti (ohľaduplnosť voči iným, súcit,…) 

Ef 5,1–12: KĽÚČOVÉ POSLANIE 



Preto vás prosím ja, 
väzeň v Pánovi, aby ste 
žili dôstojne podľa 
povolania, ktorého sa 
vám dostalo, so všetkou 
pokorou, miernosťou a 
zhovievavosťou. Znášajte 
sa navzájom v láske a 
usilujte sa zachovať 
jednotu ducha vo zväzku 
pokoja. Jedno je telo a 
jeden Duch, ako ste aj 
povolaní v jednej nádeji 
svojho povolania. Jeden 
je Pán, jedna viera, jeden 
krst. Jeden je Boh a Otec 
všetkých, ktorý je nad 
všetkými, preniká 
všetkých a je vo všetkých. 

znášajte sa navzájom v láske –  gr. anechó allélón én agapé 

- anechó – doslova vydržať, odolať, držať sa, vzpriamený, vystretý, 
nezlomený, statočný,… 

- allélón – jeden druhého. 

- én agapé – slovo môže rovnako označovať kresťanskú lásku, ale aj 
kresťanské spoločenstvo, ktoré táto láska vytvára.  

Výsledný obraz je ako obraz hrdinov, ktorí zo všetkých síl stoja a pevne 
vytrvajú a nedovolia, aby ich čokoľvek – v tomto prípade akákoľvek 
chyba, nedostatok, veci, ktoré nám lezú na nervy,… – zlomilo a 
spôsobilo, že akokoľvek rozbijú jednotu a spoločenstvo lásky medzi 
sebou! 

Pavol si uvedomuje, že láska je niečo, čo musíme cieľavedome a vytrvalo 
budovať. Ak sa necháme zlomiť nesympatiami, nedostatkami druhých,… 
– potom v nás zvíťazilo sebectvo a hriech nás premohol a my sami sme 
prehrali svoj boj o spásu. 

Preto nás vyzýva, aby sme hrdinsky vzdorovali čomukoľvek, čo by nás 
chcelo oddeliť od seba, až kým naplno nezvíťazí dokonalá jednota 
nesebeckej lásky agapé, o ktorú spoločne zápasíme. 

Ef 5,1–12: KĽÚČOVÉ POSLANIE 



Preto vás prosím ja, 
väzeň v Pánovi, aby ste 
žili dôstojne podľa 
povolania, ktorého sa 
vám dostalo, so všetkou 
pokorou, miernosťou a 
zhovievavosťou. Znášajte 
sa navzájom v láske a 
usilujte sa zachovať 
jednotu ducha vo zväzku 
pokoja. Jedno je telo a 
jeden Duch, ako ste aj 
povolaní v jednej nádeji 
svojho povolania. Jeden 
je Pán, jedna viera, jeden 
krst. Jeden je Boh a Otec 
všetkých, ktorý je nad 
všetkými, preniká 
všetkých a je vo všetkých. 

usilujte sa –  gr. spudazó – náhliť sa niekam, usilovať o niečo, vydať zo 
seba to najlepšie. Krátko a stručne, vynaložiť všetku svoju snahu, 
zanietenie, schopnosti, zručnosti na to, aby sme niečo čo najrýchlešie 
dosiahli. 

zachovať – gr. treó – starať sa o niečo, zachovať niečo v neporušenom 
pôvodnom stave,… 

jednotu ducha – slovo „duch“ môže znamenať čokoľvek od „Ducha 
Svätého“ cez „vnútorná JA človeka“ až po „spôsob myslenia“ – a všetky 
významy sú aktuálne, pretože všetky odrážajú to, čo má Pavol na mysli, 
keď hovorí inde: „zmýšľajte rovnako, rovnako milujte, buďte jedna duša a 
jedna myseľ!“ (Flp 2,2 SSV).  

Následne aj tu Pavol vysvetľuje, že je len Jedno Telo (= jedna Cirkev), 
jeden Duch Svätý, jediná nádej (tá v Kristovi), jeden Pán (= Kristus), jedna 
viera (= jediná realita, ktorou je Boh a súčasne jedna a tá istá dôvera voči 
tomuto Bohu), jeden krst a teda aj jedna Zmluva s jediným Bohom – 
Otcom. Niet tu teda nič, čo by mohlo spôsobiť akékoľvek rozdelenie, 
okrem hriechu – a práve tomu sa musíme vzoprieť a zvíťaziť nad ním! 

vo zväzku pokoja – gr. syndesmó (puto) tés eirénes – čiže mier, pokoj, 
kľud,… – výsledný stav opravdivej jednoty lásky. 

Ef 5,1–12: KĽÚČOVÉ POSLANIE 



? ! i 



i CIRKEV = BOŽIE KRÁĽOVTSVO NA 
ZEMI = „KRISTOVA ARCHA“ NA 

ZÁCHRANU VŠETKÝCH ĽUDÍ. 

POSTUPNOSŤ ZÁCHRANY: 

• NASTÚPIŤ DO ARCHY – tým, že uveríme Kristovi, osvojíme si 
Jeho zmýšľanie a postoje a vynaložíme všetky sily a schopnosti 
na to, aby sme medzi sebou vytvorili jednotu Cirkvi (= jej 
Katolíckosť!) v láske a v hlbokom pokoji. 

• VÝSLEDKOM JE JEDNOTA S KRISTOM, v ktorom sme sa práve 
stali Kristovým Telom. 

• DÔKAZOM A ZAVŔŠENÍM tejto jednoty je prijatie Kristovho 
projektu „ARCHY-CIRKVI“ za svoj a po vzore Krista zasvätenie 
svojich síl a svojho života dielu budovania a vzrastu Cirkvi tam, 
kde práve sme. 



i 

Čím nás text oslovil? 

K čomu nás pozýva? 

Čo by sme si sami sebe doporučili v 
praxi urobiť? A ako by sa to dalo? 

„Preto vás prosím ja, väzeň v Pánovi, aby ste žili dôstojne podľa 
povolania, ktorého sa vám dostalo, so všetkou pokorou, miernosťou a 
zhovievavosťou. Znášajte sa navzájom v láske a usilujte sa zachovať 
jednotu ducha vo zväzku pokoja. Jedno je telo a jeden Duch, ako ste aj 
povolaní v jednej nádeji svojho povolania. Jeden je Pán, jedna viera, 
jeden krst. Jeden je Boh a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, preniká 
všetkých a je vo všetkých. Ale každý z nás dostal milosť podľa miery, 
akou nás obdaroval Kristus. Preto hovorí: "Do výšav vystúpil, so sebou 
vzal zajatcov, ľuďom dal dary.“ A čo iné znamená to "vystúpil", ako že 
aj zostúpil do nižších častí zeme? Ten, čo zostúpil, je ten istý, čo aj 
vystúpil ponad všetky nebesia, aby naplnil všetko. 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,…“ 



? 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

vôbec úplne 

Skúsme si teraz odpovedať 
na niekoľko otázok – 
odpoveď vyjadrime na 
stupnici  
od 0 (= úplné NIE)  
po 10 (= úplné ÁNO).  



? 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

vôbec úplne 

1. otázka: 
Nakoľko vnímame Cirkev – a teda 
naše miestne farské spoločenstvo 
– ako „Archu“, v ktorej sa môžeme 
spasiť (a mimo nej zatratiť)? 



? 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

vôbec úplne 

2. otázka: 
Nakoľko naozaj tvrdo pracujeme 
na tom, aby sme sa navzájom 
naučili žiť onú „jednotu ducha vo 
zväzku pokoja“ a to všetko v 
dokonalej láske? 



? 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

vôbec úplne 

3. otázka: 
Nakoľko naozaj vnímame, že 
zmyslom katechézy a duchovného 
života je nakoniec úplne sa zjednotiť 
s Kristom v diele budovania Cirkvi – 
Božieho Kráľovstva na Zemi? 



? 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

vôbec úplne 

4. otázka: 
Nakoľko naozaj vynakladáme 
všetky svoje sily a schopnosti na 
toto dielo budovania Cirkvi a 
považujeme ho za ťažisko zmyslu 
nášho pozemského života? 



? 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

vôbec úplne 

5. otázka: 
Je niečo, čo by sme mali na sebe 
zmeniť? Upraviť? 

Čo presne? 

A ako to v praxi urobíme? 




