
KNIHA PROROKA IZAIÁŠA 
časť 2. 

Spoľahneme sa na Boha? (2,1-22) 

 

Zopakovanie z minula 

1. kapitola obsahovala niečo ako súhrn a kľúč k celej knihe proroka. V zhustenej 
podobe obsahuje základné posolstvo1: 

• Boh sa správa k Izraelu ako otec. 
• Izrael sa ale svojmu postaveniu syna spreneveril. Tým: 

o  spáchal VINU  – Boh neporušil svoju vernosť Izraelu a tak má nárok, aby aj Izrael ostal 
verný 

o  spáchal HLÚPOSŤ – pretože bez Boha sa začína rúcať aj sama spoločnosť a jej blaho. 
o  Kto opustí Boha, tak Boh ho nechá ísť – ale potom je už na všetko sám a Boh mu 

nemôže pomôcť. 
• Izrael sa ale ohradil: Ale veď všetko je OK! Konáme bohoslužby. Chodíme do kostola. 

Modlíme sa. Prinášame desiatok. Tak v čom je problém? 
• Boh odpovedá: V SYNOVSTVE! Zmyslom je, aby ste boli SYNMI – nie uctievačmi! 

o  Mimochodom – to vaše „chodenie do kostola“ mi už riadne lezie na nervy! Ohyzdí sa 
mi!2 

• OBRÁŤTE SA! Zmeňte svoj život s dôrazom na spravodlivosť, solidaritu,… 
• Ak to neurobíte, privediem na vás pohromu, aby vás očistila! 

• A ak ani to nepomôže – zahyniete… 

 

Na konci dní…  (2,1-5) 

SLOVNÍK : 

• Vrch Pánov – myslí sa tým Sion. „Motiv vysoké hory je součástí sijónské tradice. 
Tam, kde stojí dům Hospodinův, stýká se svět nebeský s pozemským. Hora s 
chrámem je Boží hora. Proto se Sijón stává ,nejvyšši" horou světa3 (srov. Ez 

                                         
1 Je to doklad toho, že tímto veršem kdysi začínala samostatná blíže nevymezitelná sbírka Izajášových výroků, která byla až 
druhotně připojena k 1. kapitole. (VSZ) 
2 Poznám tvoje skutky, že nie si ani studený, ani horúci. Kiež by si bol studený alebo horúci!  16 Takto, že si vlažný, ani 
horúci, ani studený, už-už ťa vypľúvam z úst.  (Rev 3:15-16 SSV) 
3 V tomto zmysle naozaj siaha až do Neba. 



40,24 Za 14,105), aby se vyzdvihl význam jeruzalémské svatyně (Dt 12,5 Ž 48,3), 
místa, kde se Hospodin zjevuje.“ (VSZ) 

• Dom Jakubovho Boha – chrám v Jerulazeme 

• Jakub – synonymum pre Izrael (tak sa volal ich praotec, ktorý potom dostal nové 
meno Izrael). „Nelze přeslechnout narážku na známý příběh nočního zápasu 
praotcova u Jaboku, kdy mu bylo dáno nové jméno, protože v zápase čestně 
obstál (srov. vk Gn 32,29). To ovšem neznamenalo, že se z praotce stal rázem 
jiný člověk. I lid, který z jeho krve vzešel, bude podle těla vždy jen potomkem 
Jákobovým se všemi jeho stinnými stránkami (srov. vk Iz 49,5).“ (VSZ) 

• Jakubov Boh – „Tento titul připomíná Boží vyvolení a ochranu Božího lidu. 
Jméno praotcovo jako by mělo upozornit na to, že Izrael nesmí zapomínat na to, 
že je právě také jen Jákobem', nespolehlivým, klamajícím a podvádějícím (srov. 
vk 49,3.6n).“ (VSZ) Vyjadruje to zaujímavé, paradoxné napätie SZ a ešte viac 
NZ: Iba človek – a predsa Bohom vyvolený – a pritom stále človek…6 

• Koniec dní – jsou eschatologickou výpovědí, která ohlašuje očekávaný čas spásy 
od Hospodina. Jako v prvních dnech světa Hospodin založil zemi nad vodou a 
propastí (Ž 24,2 93,1 96,10 1Pa 16,30), tak dá pevný základ hoře, na níž stojí 
,dům Hospodinův' (Ž 48,3.9 78,69 87,1.5); tato hora bude převyšovat všechny 
ostatní. (VSZ) Nejedná sa teda o „koniec sveta“, ale začiatok tohto konca 
v podobe poslednej etapy dejín. V tomto zmysle sa vyjadruje aj Nový zákon7. 

ZÁKLADNÁ MYŠLIENKA : 

• Zo Siona vzíde spása pre celý svet 
• Ľudia sa budú od Židov učiť novému životu 
• Znakom tohto nového života bude mier medzi ľuďmi. 
• Súčasný vek je tak vo svojej podstate nedokonalý, pretože je len predohrou, 

smerujúcou k „posledným dňom“. 

                                         
4 V božských videniach ma zaviedol do izraelskej krajiny a postavil ma na veľmi vysoký vrch, na ktorom od juhu bola 
akoby stavba mesta. (Eze 40:2 SSV) 
5 Pán bude kráľom nad celou zemou. V ten deň bude jedine Pán a jedine jeho meno.  10 Celá krajina sa obráti akoby na 
rovinu od Gabay po Remon južne od Jeruzalema. Ten bude vyčnievať a bude obývaný na svojom mieste od Benjamínovej 
brány až po miesto prvej brány, po Rožnú bránu, od veže Hananeel až po Kráľovské lisy.  (Zec 14:9-10 SSV) 
6 Keď hľadím na nebesia, dielo tvojich rúk, na mesiac a na hviezdy, ktoré si ty stvoril:  5 čože je človek, že naň pamätáš, a 
syn človeka, že sa ho ujímaš?  (Psa 8:4-5 SSV) 
7 Mnoho ráz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh otcom skrze prorokov.  2 V týchto posledných dňoch prehovoril k 
nám v Synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého a skrze ktorého stvoril aj svet.  (Heb 1:1-2 SSV); 18 Veď viete, že zo 
svojho márneho spôsobu života, zdedeného po otcoch, boli ste vykúpení nie porušiteľným striebrom alebo zlatom,  19 ale 
drahou krvou Krista, bezúhonného a nepoškvrneného Baránka.  20 On bol vopred vyhliadnutý, ešte pred stvorením sveta, 
zjavil sa však až v posledných časoch kvôli vám,  (1Pe 1:18-20 SSV) 18 Deti moje, je posledná hodina. A ako ste počuli, 
že príde antikrist, tak teraz vystúpilo mnoho antikristov. Z toho poznávame, že je tu posledná hodina. (1Jo 2:18 SSV) 15 
Títo nie sú opití, ako si myslíte! Veď je len deväť hodín ráno.  16 Ale toto je to, čo povedal prorok Joel:  17 "V posledných 
dňoch, hovorí Boh, vylejem zo svojho Ducha na každé telo: vaši synovia a vaše dcéry budú prorokovať, vaši mladíci budú 
mať videnia a vaši starci budú snívať sny.  (Act 2:15-17 SSV) 



• IDEA SPOLUPRÁCE A ÚČASTI: „ Izajáš vybízí svůj lid, aby začal usilovat o 
tuto zaslíbenou budoucnost tím, že bude chodit ve světle Hospodinově. Označení 
,dům Jákobův' vyjadřuje myšlenku jednoty lidu (srov. Ž 114,1). Světlem Izraele 
(Iz 10,17 60,1) a jeho spásou (Ž 27,1) je sám Hospodin svou přítomností a 
milostí. Chodit ve světle Hospodinově znamená založit svůj život na Boží věrnosti 
a na jeho milosrdenství (Ž 36,10).“ (VSZ) Vernosť a milosrdenstvo – znova 
výraz onoho napätia ČLOVEK – BOH, kedy Boh je verný, hoci vzhľadom na 
človeka musí byť milosrdný – inak by vernosť vystriedal trest a zavrhnutie…8 

SPLNILO SA v Ježišovi Kristovi. 

PARALELY : 

Na konci dní: bude upevnený vrch Pánovho domu na temene vrchov a vyčnievať bude 
nad pahorky i budú sa naň hrnúť ľudia.  2 Prídu mnohé národy a povedia: "Hor' sa, 
vystúpme na vrch Pánov, do domu Jakubovho Boha, nech nás poučí o svojich cestách a 
budeme kráčať jeho chodníkmi." Lebo zo Siona vyjde náuka a Pánovo slovo z 
Jeruzalema.  3 Rozsudzovať bude medzi početnými kmeňmi a naďaleko naprávať mocné 
národy, takže si z mečov ukujú radlá, zo svojich kopijí viničné nože. Národ proti národu 
nezdvihne meč a nebudú sa viac priúčať boju.  4 Každý bude sedieť pod svojím viničom 
a nerušene pod svojím figovníkom, lebo prehovorili ústa Pána zástupov.  5 Lebo všetky 
národy putujú, každý v mene svojho boha, my však putujeme v mene Pána, nášho Boha, 
na večné veky.  (Mich 4,1-5 SSV) 

Je to takmer doslovná „kópia“ (alebo pôvodina?) tohto textu z Izaiáša. 

Micheáš: [= kdo (jest) jako Hospodin?]. 1. Syn Jemlův [1Kr 22,8], prorok v Samaří, který v posledním 
roce Achabovy vlády předpovídal jeho porážku a smrt [1Kr 22,1-35; 2Pa 18,7-8]. Jeho ostré vystoupení 
proti Achabovým prorokům vedlo k jeho uvěznění. Události však mu daly za pravdu. (NBS9). Bol 
súčasníkom Izaiáša, ale prorokoval v Severnom kráľovstve Izraela. 

Oba oddíly vycházejí pravděpodobně ze starší společné tradice a zachovaly zaslíbení, 
jak bývalo zřejmě tlumočeno v rámci chrámových slavností. (VSZ) 

 

  

                                         
8 Všetky cesty Pánove sú milosrdenstvo a vernosť pre tých, čo zachovávajú jeho zmluvu a jeho príkazy. (Psa 25:10 SSV) 
9 Adolf Novotný, Biblický slovník 



Zavrhol si svoj ľud… (2,6-9) 

SLOVNÍK : 

• Dom Jakubov – v zmysle Jakubových potomkov. V SZ sa pod pojmom „dom“ 
myslí často hlavne spoločenstvo rodiny, ktorá v ňom prebýva – no a potom 
prenesene sa to používa aj na celý kmeň, či národ. Bolo to tak aj u iných národov, 
napríklad Asýrčania nazývali Izrael menom „Omriho dom“ podľa kráľa Omriho. 

• Príklad susedov – doslovne „plní východu“ – teda ovplyvnení Babylončanmi 
a ostatnými národmi, ktoré vyznávali modly a mágiu. 

• Filištínci – Pelištejci, odtud Palestina, pocházeli podle biblického podání z Kréty 
[bibl. Kaftor Am 9,7; Jr 47,4], ve skutečnosti však spíše odněkud z balkánské 
oblasti, odkud byli vypuzeni novými kmeny indoevropskými od severovýchodu. 
Cestou se zřejmě zdrželi na Krétě, kde se i blíže obeznámili s tamní kulturou. 
Kréta v době od 3000 př. Kr. do 1400 př. Kr. tvořila mocné námořní království s 
hlavním městem Cnossem. Kolem r. 1400 utrpěla však hroznou porážku, 
královský palác v Cnossu byl zpustošen a říše vyvrácena. Útočníci, tlačeni 
dalšími kmeny, po čase pokračovali ve svém tažení jednak do egyptského údolí 
nilského, jednak do oblasti syrskopalestinské. Nápor na Egypt byl odražen za 
Ramsesa III. kolem r. 1190 př. Kr., ale úzké a úrodné pobřeží palestinské 
podlehlo [Dt 2, 23; Gn 21,32.34; 26,1]. (NBS) 

• Veštcov – (dosl. hádači z oblakov). Je to otázka dôvery: 
o  Verím Bohu – potom načo ísť „poza chrbát“ za veštcami „bez záruky“ a u 

„konkurencie“ (ak by sme to tak chceli povedať) 
o  Alebo neverím Bohu – a potom sú veštcovia znakom toho, že svoju 

Zmluvu s Bohom som už opustil… 
o „Věštění a čarování znevažuje důvěru v Boha a posiluje falešnou 

sebedůvěru.“ (VSZ) 
• Povozy – myslia sa tým najskôr bojové vozy, ťahané koňmi, elitná zbraň 

vtedajšej armády. 
• S potomkami cudzincov sa spolčujú – „Zřejmě má na mysli přejímání 

náboženských praktik okolních národů.“ (VSZ) 
• Modly – „Formy model se sice mění, ale zůstávají prostředkem úniku člověka 

před sebou samým a před živým Bohem. Proto bohatství, válečné vozy i 
modloslužbu staví Izajáš do téže řady jako projev pýchy a siláctví člověka, jež se 
mu stanou osudné (Iz 1,31 srov. Mt 26,52). Modly nejsou k ničemu.“ (VSZ) 

• Neodpusť im to! – „Tím neprosí o trest, ale vyhlašuje konec nekajícího člověka. 
Pak bude jasné, že právo na čest, na slávu a nejvyšší místo ve světě má jen 
Hospodin (Iz 12,4 33,5 Za 14,9 Ž 148,13).“ (VSZ). Inými slovami: 



o  ODPUSTENIE (v zmysle „prepáčenia“) – by nič nenapravilo, pretožýe 
by Izrael išiel ďalej svojou cestou. 

o „TREST“ – ale umožní, aby Izrael narazil na dno svojej pýchy – a tak sa 
zachránil. 

 

ZÁKLADNÁ MYŠLIENKA : 

• Izrael ale Boha opustil – a kým sa to nezmení, nič z toho sa neudeje. Namiesto 
toho príde pohroma… 

• Znova tu zaznieva podstata hriechu: človek zanecháva Boha a hľadá si iné istoty: 
o  Bohatstvo (zlato a striebro) 
o  Silu (vozy a kone) – „Falešné sebevědomí lidu podporují také koně a vozy 

- vrchol tehdejší válečné výzbroje. Již Šalomoun jimi vyzbrojil svou říši 
(lKr 9,19 10,26). Proroci odsuzují toto vojenské zabezpečování, podepřené 
většinou cizím kultem (Iz 31,3 Mi 5,9 Za 9,10 Dt 17,16). Vítěznou silou 
Izraele mělo být jméno Hospodinovo (1S 17,45-47 Ž 20,8 33,17 76,7 
147,10); bojovou vozbou a jízdou Izraele byl nazván Elijas (2Kr 2,12) i 
Elisa (2Kr 13,14).“ (VSZ) 

o  Mágiu (snaha ovládať Boha) 
o  Modly  (uctievanie „diel svojich rúk“, dnes príznačná črta spoločnosti) 

• Tie ho ale nakoniec zradia. 
• Je ale lepšie zažiť takúto „zradu“ a padnúť na dno, než zomrieť vo svojom 

hriechu… 

 

Pokorený ľud… (2,10–22) 

SLOVNÍK : 

• Céder – „košatý strom jehličnatý, podobný našemu modřínu postavením jehličí, 
ale rozložitostí podobný dubu. Za dob sz byl ozdobou a slávou hor libánských [Iz 
35,2; 60,13; 1Kr 4,33; 2Kr 14,9]. Dosahuje až 50 m výšky [sr. 2Kr 19,23]. Jeho 
šišky jsou tvaru vejčitého, 8-10 cm dlouhé. Ve SZ byl obrazem síly [Ž 29,5].“ 
(NBS) „Cedry na Libanonu skýtaly velkolepý pohled, staly se obrazem životní 
síly (Ž 92,13 104,16 148,9 Ez 17,23 31,3). Jejich dřevo se dováželo i do 
Jeruzaléma ke stavbě chrámu (lKr 5,20).“ (VSZ) 

• Dub Bášanský – „Podobně byly proslulé duby, rostoucí v bášanské rovině, 
poměrně vysoko položené (500-600 m n.m.) v oblasti Jarmuku na východ od 



Genezaretského jezera (Ez 27,6 Am 2,9 Za 11,2). V Bášanu se rozkládaly i 
úrodné pastviny (Dt 32,14 Ž 22,13 Am 4,1).- Na horách a pahorcích bývaly 
svatyně baalovského kultu (Dt 12,2)“ (VSZ) 

o  Dub – „může znamenat skutečný dub, jehož rostlo v Palestině několik 
druhů [na př. na Libanonu, Karmélu, v Galád a Bázánu], ale také jakýkoli 
posvátný strom, vyznačující nějakou svatyni.“ (NBS) 

o  Bášanský – „[= rovina, rovná země], starozákonní pojmenování 
nejsevernější krajiny ve vých. Zajordání [1Pa 5,11], která byla kdysi říší 
mocného krále Oga a táhla se od hranic galádských na sever až k pohoří 
Hermon [Nu 21,33-35; Dt 3,1-7]. Za dob Abrahamových tu sídlili obři 
Refaimští [Gn 14,5].“ (NBS) „Dub Bášanu“ tak môže znamenať narážku 
na „mocných hrdinov“, ktorí sa nespoliehajú na Boha, ale uctievajú svoju 
silu. 

• Taršíšska loď – Taršíš, čiže Týrus. „Lodi tarské bylo původně označením lodí, 
jež obchodovaly s Tarsisem, později však každé obchodní lodi mimořádné 
velikosti [Ž 48,8].“ (NBS) 

 

ZÁKLADNÁ MYŠLIENKA : 

• Všetko nakoniec padne a zanikne – to vidíme aj dnes. Naša kultúra ťaží zo 
stredoveku, kedy vznikla na základoch kresťanstva. Ale sama – bez Boha – má k 
„Raju na Zemi“ rovnako ďaleko, ako pred 3 000 rokmi ľudia v čase Izaiáša. 

• Boh jediný bude vyvýšený. On je skala, on je opora: „Povedal teda: Milujem ťa, 
Pane, moja sila;  3 Pane, opora moja, útočište moje, osloboditeľ môj. Bože môj, 
moja pomoc, tebe dôverujem; ty si môj štít, sila mojej spásy a môj ochranca.“ 
(Psa 18:2-3 SSV)  

• Modly zaniknú – sú nakoniec len „dielo ľudských rúk“. nhič večné, žiadna 
skutočná opora… 

• Strach10 pred Bohom – všimnime si, že je to skôr niečo ako „otras“ a „bázeň“. 
Jej cieľom je obrátenie človeka. 

• V okamihu stretnutia sa s Bohom človek zahadzuje svoje modly – porov. „8 A 
vôbec všetko pokladám za stratu pre vznešenosť poznania Krista Ježiša, môjho 
Pána. Preň som všetko stratil a pokladám za odpadky, aby som získal Krista” 
(Phi 3:8 SSV) 

                                         
10 hebr. pachad – hrôza, trasenie sa,… 



• Upusťte od človeka – „Toto hovorí Pán: "Zlorečený je muž, ktorý dôveruje v 
človeka a telo urobil svojou oporou, ale od Pána sa mu srdce vzdialilo“. 
(Jer 17:5 SSV) 

 

DO PRAXE: 

• Je to otázka spoliehania sa na Boha a dôverovania v Jeho moc. 
• V Cirkvi môžeme svoju dôveru vkladať do: 

o  pastoračných plánov, projektov, zámerov, do vedomostí a podobne,…11 
o … alebo do Božej moci. 

• Postoj aj Nového zákona je v tomto smere výrečný: 

 

17 Lebo Kristus ma neposlal krstiť, ale hlásať evanjelium, a nie v múdrosti slova, aby 
nebol vyprázdnený Kristov kríž.  18 Lebo slovo kríža je bláznovstvom pre tých, čo idú do 
záhuby, ale pre tých, čo sú na ceste spásy, teda pre nás, je Božou mocou.  19 Veď je 
napísané: "Múdrosť múdrych zmarím a rozumnosť rozumných zavrhnem."  20 Kdeže 
je múdry? Kde je zákonník? A kde mudrák tohto veku? Neobrátil Boh múdrosť tohto 
sveta na bláznovstvo?  21 Lebo keď svet v Božej múdrosti nepoznal svojou múdrosťou 
Boha, zapáčilo sa Bohu spasiť veriacich bláznovstvom ohlasovania.  22 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.  25 Lebo čo je u Boha bláznivé, 
je múdrejšie ako ľudia, a čo je u Boha slabé, je silnejšie ako ľudia.  26 Len sa pozrite 
na svoje povolanie, bratia, že tu niet veľa múdrych podľa tela ani veľa mocných, ani 
veľa urodzených;  27 ale čo je svetu bláznivé, to si vyvolil Boh, aby zahanbil múdrych, 
a čo je svetu slabé, vyvolil si Boh, aby zahanbil silných;  28 čo je svetu neurodzené a 
čím pohŕda, to si vyvolil Boh, ba aj to, čoho niet, aby zmaril to, čo je,  29 aby sa pred 
Bohom nik nevystatoval.  (1Co 1:17-29 SSV) 

Ani ja, keď som prišiel k vám, bratia, neprišiel som vám zvestovať Božie tajomstvo 
vysokou rečou alebo múdrosťou.  2 Rozhodol som sa, že nechcem medzi vami vedieť 
nič iné, iba Ježiša Krista, a to ukrižovaného.  3 A bol som u vás slabý, bojazlivý a veľmi 
prestrašený.  4 Moja reč a moje ohlasovanie nespočívali v presvedčivých a múdrych 

                                         
11 Malý vtip: Jedného dňa bol Ježiš so svojimi učeníkmi a spýtal sa ich: „A kto som podľa vás ja?" Šimon Peter vstal a 
odpovedal: „Ty si eschatologická teofania, ktorá ontologický udržuje intencionalitu našich podvedomých a 
medziľudských vzťahov." Ježiš naňho zdesene pozrel očami plnými prekvapenia a spýtal sa: „Čo? Čoó?" No Peter 
definíciu zopakovať nevedel, lebo ju zabudol. Nebolo to niečo, čo mal v srdci, ale iba v mysli. (E. Tardiff, Ježiš žije!) 



slovách, ale v prejavoch Ducha a moci,  5 aby sa vaša viera nezakladala na ľudskej 
múdrosti, ale na Božej moci. 

6 Medzi dokonalými hovoríme aj múdrosť – no nie múdrosť tohto veku ani múdrosť 
kniežat tohto veku, ktoré spejú k záhube,  7 ale hovoríme tajomnú Božiu múdrosť, ktorá 
bola skrytá a ktorú Boh pred vekmi určil nám na slávu.  8 Nik z kniežat tohto veku ju 
nepoznal. Veď keby ju boli poznali, nikdy by neboli ukrižovali Pána slávy.  (1Co 2:1-
8 SSV) 

• Práve tu vidieť základnú dynamiku práce v Cirkvi: 
o  EVANJELIZÁCIA  založená na Božej moci 
o  KATECHÉZA , v ktorej sa potom následne odovzdáva aj „múdrosť“ 

a poznatky 

 

Emiliáno Tardiff:  

Ježiš nevyslal svojich apoštolov, aby učili abstraktné myšlienky či teórie, ale aby 
dosvedčili to, čo videli a počuli. Nanešťastie sa však zdá, že sa skôr usilujeme učiť 
doktrínu než hlásať život.  

Najprv sa musíme narodiť z moci Ducha Svätého, aby sme mohli rásť v Božom živote. 
Evanjelizátor je predovšetkým svedok, ktorý čerpá z osobnej skúsenosti, zo smrti a 
zmŕtvychvstania Ježiša Krista; nešíri iba doktrínu, ale skôr živého človeka, ktorý hlása 
život, a to život v plnosti.  

Potom, iba potom a vždy až potom je možné vyučovať morálku a náboženstvo. Niekedy 
napomíname ľudí, aby plnili Božie prikázania skôr, než spoznajú Boha. Nesmieme 
zabúdať, že prikázania boli ľudom dané až po zjavení Boha na Sinaji. 

Ján Pavol II.: 

V srdci novej evanjelizácie a nového morálneho života, ktorý navrhuje a zobúdza 
svojím ovocím svätosti a misionárskeho zápalu, je Duch Kristov, princíp a sila svätej 
Matky Cirkvi. Pápež Pavol VI. nám pripomenul: ,Evanjelizácia nikdy nebude možná 
bez činnosti Ducha Svätého.' ...Aj Novatian kedysi poukázal - a vyjadril tak autentickú 
vieru Cirkvi - je to Duch Svätý, ktorý, utvrdil srdcia a mysle učeníkov, ktorý zjavil 
tajomstvá evanjelia, ktorý vrhol na nich svetlo božských vecí. Posilnení týmto darom, 
nebáli sa ani väzenia, ani reťazí pre Pánovo meno. Napokon dokonca pohŕdali 
mocnosťami a utrpeniami - útrapami tohto sveta, ozbrojení a posilnení ním, obohatení 
darmi, ktoré ten istý Duch dáva a rozdeľuje ako drahokamy Cirkvi, Neveste Kristovej. V 
skutočnosti je to on, kto povolal prorokov v Cirkvi, vyučuje učiteľov, vedie jazyky, robí 



divy a uzdravuje, koná zázraky, umožňuje rozlišovať duchov, určuje vedenie, 
vzbudzuje rady, rozdáva a harmonizuje každý ďalší charizmatický dar. Týmto 
spôsobom dokončuje a zdokonaľuje Pánovu Cirkev všade a vo všetkých veciach. 
(Veritatis Splendor) 

Raniero Cantalamessa: 

V takom rozsahu, v akom sa rozhodneme, že nechceme inú bezpečnosť alebo 
argument, s ktorým čeliť svetu, než s Ježišom Kristom ukrižovaným, s takou mocou 
nám Boh príde na pomoc, dokonca aj dnes, aby sme robili, znamenia, divy a 
zázraky'... Cirkev povstala k životu z kerygmy ohlasovanej v ,Duchu a moci', a dnes sa 
zdá evidentné, že Cirkev, obnovená vo svojej apoštolskej moci, môže povstať len z 
nového ohlasovania evanjelia, ktoré je ,Božou mocou na spásu každého, kto má vieru.'" 
(Život pod vládou Kristovou(?)) 

 

OTÁZKA „SPO ĽAHNUTIA SA NA KRISTA“…  

• To nie je izolovaná záležitosť, vzťahujúca sa len na evanjelizáciu a pastoráciu… 

• Ona sa dotýka celého nášho života! 
o  Verím, že Ježišov spôsob života je ten najlepší na svete – a aj pre mňa? 
o  Verím, že Božia vôľa je to najlepšie možné riešenie pre mňa, pre moju 

rodinu, pre všetkých? 
o  Som ochotný na to „vsadiť“ svoj život? 

• KRISTOV DUCH . Toto slovo môže v Biblii mať dva významy: 
o  Kristovo zmýšľanie (a následne konanie a život) 
o  Duch Svätý 
o  Oba úzko súvisia, pretože prijať Kristovho Ducha znamená prijať Krista 

a Jeho „osobnosť“ za svoje: 

13 Žime počestne ako vo dne; nie v hýrení a opilstve, nie v smilstve a necudnosti, nie v 
svároch a žiarlivosti,  14 ale oblečte si Pána Ježiša Krista; a o telo sa nestarajte podľa 
jeho žiadostí.  (Rom 13:13-14 SSV) 

Lebo všetci, čo ste pokrstení v Kristovi, Krista ste si obliekli. (Gal 3:27 SSV) 

20 Vy ste sa tak o Kristovi neučili,  21 ak ste vôbec o ňom počuli a v ňom boli vyučení, 
ako je pravda v Ježišovi,  22 že 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 
spravodlivosti a pravej svätosti.  (Eph 4:20-24 SSV) 



9 Neluhajte si navzájom vy, čo ste si vyzliekli starého človeka s jeho skutkami  10 a 
obliekli ste si nového, toho, čo sa obnovuje, aby mal pravé poznanie podľa obrazu toho, 
ktorý ho stvoril.  11 Potom už niet Gréka ani Žida, obriezky ani neobriezky, barbara, 
Skýta, otroka, slobodného, ale všetko a vo všetkom je Kristus.  (Col 3:9-11 SSV) 

• A keď sa tak stane, môže nás naplniť Svätý Duch: 

A my všetci s odhalenou tvárou hľadíme ako v zrkadle na Pánovu slávu a Pánov Duch 
nás premieňa na taký istý, čoraz slávnejší obraz. (2Co 3:18 SSV) 

Sám Duch spolu s naším duchom dosvedčuje, že sme Božie deti. (Rom 8:16 SSV) – a to 
znamená, že sa nimi najprv musíme stať, kým prijmeme „Ducha adoptívneho 
synovstva“! 

 

  



NA DOPLNENIE 
Obliecť si Krista = byť, žiť, konať a zmýšľať ako 

Kristus = ako Boh 
 

DOKONALOSŤ A SVÄTOSŤ 
 
Keď mal Abram deväťdesiatdeväť rokov, zjavil sa mu Pán a povedal mu: "Ja som 
všemohúci Boh, chodievaj predo mnou a buď dokonalý12. (Gen 17:1 SSV) 
 

13 Buď dokonalý a bezúhonný pred Pánom, svojím Bohom! (Deu 18:13 SSV) 
 

48 Vy teda buďte dokonalí13, ako je dokonalý váš nebeský Otec. (Mat 5:48 SSV) 
 
PODOBNE SLOVO “SVÄTÝ”  
 
Budete mi svätými14 ľuďmi!  (Exo 22:31 SSV) 
 
Lebo ja som Pán, ktorý vás vyviedol z egyptskej krajiny, aby som sa stal vaším Bohom. 
Nuž buďte svätí, lebo ja som svätý! (Lev 11:45 SSV) 
 
Ale ako svätý je ten, ktorý vás povolal, buďte aj vy svätí vo všetkom svojom počínaní;  
16 veď je napísané: "Buďte svätí, lebo ja som svätý."  (1Pe 1:15-16 SSV) 
 
Aj vás, čo ste boli kedysi odcudzení a znepriatelení zmýšľaním a zlými skutkami,  teraz 
skrze smrť v jeho ľudskom tele zmieril so sebou, aby si vás postavil pred svoju tvár 
svätých, nepoškvrnených a bez úhony. (Kol 1,21n) 
 

• Svätý znamená byť úplne odlišný od zvyšku sveta, iní – ale v pozitívnom 
zmysle dokonalosti. Práve na toto naráža Biblia aj inde: 

o 13 Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí chuť, čím ju osolia? Už nie je na nič, len ju 
vyhodiť von, aby ju ľudia pošliapali.  14 Vy ste svetlo sveta. Mesto 
postavené na návrší sa nedá ukryť.  15 Ani lampu nezažnú a nepostavia pod 

                                         
12 hebr. tamím – dokonalý, bezchybný, bezúhonný,… 
13 gr. teleios – dokonalý, úplný, dozretý, dospelý,…  
14 hebr. kadoš – se snaží někteří odvodit od kořene k-d-d [= odříznouti, odděliti ]. Dříve se myslívalo i na kořen ch-d-š [= 
býti jasný, čistý, nový], dnes však se tato domněnka z důvodů jazykozpytných všeobecně odmítá. Badatelé nejsou jednotní v 
této věci. Zdá se však, že v pojmu k-d-š bylo původně obsaženo obojí: naprostá odlišenost, oddělenost od všeho ostatního, 
obecného, všem přístupného, všedního [1S 21,4n; Ez 42,20; 48,15; ve SZ-ě jsou pojmy k-d-š a n-z-r (= odděliti) pojmy 
souznačné, jak jest patrno z Nu 6,2—8, kde se střídají porny nazarejství, oddělený a s—ý] a naprostá novost, jinost, 
jinakost a nesrovnalost, jež vzbuzuje bázeň nebo hrůzu. 



mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým, čo sú v dome.  16 Nech tak 
svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali 
vášho Otca, ktorý je na nebesiach.  (Mat 5:13-16 SSV) 

o 14 Všetko robte bez šomrania a pochybovania,  15 aby ste boli bezúhonní a 
úprimní, Božie deti bez hany uprostred zvrhlého a skazeného pokolenia, 
medzi ktorým svietite ako svetlá na svete  (Phi 2:14-15 SSV) 

 
ČOHO SA TO DOTÝKA?  

• Celého človeka – veď vieme, že napríklad rozlišovanie „dobrého ducha“ a „zlého 
hmotného tela“ je pohanský koncept, cudzí kresťanstvu, kde je celý človek 
povolaný k zbožšteniu – aj s telom! 

o  porov. Ježišovo uzdravovanie tela 
o  porov. koncept vzkriesenia. 

• Biblia hovorí: 
o 23 Sám Boh pokoja nech vás celých posvätí, aby sa zachoval váš duch 

neporušený a duša i telo bez úhony, keď príde náš Pán Ježiš Kristus. 
(1Th 5:23 SSV) 

o 19 A neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo vás, 
ktorého máte od Boha, a že nepatríte sebe? 20 Draho ste boli kúpení. 
Oslavujte teda Boha vo svojom tele. (1Co 6:19-20 SSV) 

• DOKONALÍ DUCHOVNE  – žijúci v spojení s Kristom. 
o 4 Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od 

seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne.  5 Ja som 
vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; 
lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť.  (Joh 15:4-5 SSV) 

• DOKONALÍ DUŠEVNE  
o  EMOČNE 
o  INTELEKTUÁLNE  

• DOKONALÍ TELESNE  
o  Zdraví a zdatní 
o  ovládajúci telo – a nie ovládaní pudmi. 

 

BYŤ NAJLEPŠÍ MOŽNÝ PO STRÁNKE TELESNEJ, DUŠEVNEJ 
I DUCHOVNEJ. 

Nielen „dobrý“. Nielen „lepší“. Najlepší možný! 
 

  



STVORITEĽ 
 
V tom čase, keď Pán, Boh urobil zem a nebo, 5 nebolo ešte na zemi nijaké poľné krovie 
a nepučala ešte ani poľná tráva, lebo Pán, Boh, nedal pršať na zem a nebolo ani 
človeka, ktorý by obrábal zem 6 a privádzal na zem vodu (kanálov) a zavlažoval celý 
povrch zeme. 7 Vtedy Pán, Boh, utvoril z hliny zeme človeka a vdýchol do jeho nozdier 
dych života. Tak sa stal človek živou bytosťou. 15 I vzal Pán, Boh, človeka a umiestnil 
ho v raji Edenu, aby ho obrábal a strážil. (Gn 2,4-7.15 SSV)  
 
„Boží príkaz pre Adama „obrábať a udržiavať záhradu" používa dve hebrejské slová 
aboda a shamar. Obidve sú významovo bohaté a vyskytujú sa aj na iných miestach 
Biblie a tam, kde sa objavujú, opisujú kňazské povinnosti levitov, starovekého 
izraelského kňazského kmeňa (pozri Num 3, 7 - 8; 8, 25 - 26; 18, 5 - 6). 

•  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) 
 

• Byť kresťanom znamená byť spolustvoriteľom Stvoriteľa 
Aj takou osobitnou povinnosťou sú zaviazaní, každý totiž podľa vlastného postavenia, 
aby poriadok časných vecí napĺňali a zdokonaľovali evanjeliovým duchom, a tak 
zvlášť pri usporadúvaní týchto vecí a vo vykonávaní svetských úloh vydávali svedectvo 
o Kristovi. (c. 225 § 2 CIC) 
 
„ Boh ľuďom dáva aj schopnosť slobodne mať účasť na jeho prozreteľnosti, keď im 
zveruje zodpovednú úlohu „podmaniť si“ zem a ovládať ju. Boh takto uschopňuje ľudí, 
aby boli rozumnými a slobodnými príčinami, aby dopĺňali dielo stvorenia a 
zdokonaľovali jeho súlad pre svoje dobro a pre dobro blížnych. Ľudia často nevedome 
spolupracujú s Božou vôľou, no môžu sa aj vedome zapojiť do Božieho plánu svojimi 
skutkami, svojimi modlitbami, ale aj svojím utrpením. Tak sa naplno stávajú 
spolupracovníkmi Boha a jeho kráľovstva.“ (KKC 307) 
 

VYTVÁRA Ť OKOLO SEBA NAJLEPŠÍ MOŽNÝ SVET A VTLÁ ČAŤ DOŇ 
ODBLESK NEBA. 

Nielen „dobrý“. Nielen „lepší“. Najlepší možný! 
 



TROJJEDINÝ BOH  

• Podstatou života Boha je komunita Trojice, v ktorej Traja – Otec, Syn a Duch – 
tvoria tak intenzívnu jednotu, že dohromady nie sú traja bohovia, ale len jediný 
Boh! 

• Boh nás pozýva: 
o  Do tejto jednoty so sebou 
o  a súčasne do jednoty navzájom: 

 
Slovami Biblie: 
Keď to Ježiš povedal, pozdvihol oči k nebu a hovoril: "Otče, nadišla hodina: Osláv 
svojho Syna, aby Syn oslávil teba,  2 tak, ako si mu dal moc nad každým telom, aby 
všetko, čo si dal ty jemu, im darovalo večný život.  … 11 Už nie som vo svete, ale oni sú 
vo svete a ja idem k tebe. Svätý Otče, zachovaj ich vo svojom mene, ktoré si ty dal mne, 
aby boli jedno ako my.  12 Kým som bol s nimi, ja som ich zachovával v tvojom mene, 
ktoré si mi dal. Ochránil som ich a nikto z nich sa nestratil, iba syn zatratenia, aby sa 
splnilo Písmo.  13 Ale teraz idem k tebe a toto hovorím na svete, aby mali v sebe moju 
radosť - a úplnú.  14 Dal som im tvoje slovo a svet ich znenávidel, lebo nie sú zo sveta, 
ako ani ja nie som zo sveta.  15 Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil 
pred Zlým.  16 Nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta.  17 Posväť ich pravdou; tvoje 
slovo je pravda.  18 Ako si ty mňa poslal na svet, aj ja som ich poslal do sveta  19 a pre 
nich sa ja sám posväcujem, aby boli aj oni posvätení v pravde.  
20 No neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa,  21 aby 
všetci boli jedno, ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás jedno, aby svet 
uveril, že si ma ty poslal.  22 A slovu, ktoré si dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, 
ako sme my jedno -  23 ja v nich a ty vo mne. Nech sú tak dokonale jedno, aby svet 
spoznal, že si ma ty poslal a že ich miluješ tak, ako miluješ mňa.  24 Otče, chcem, aby aj 
tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja, aby videli moju slávu, ktorú si mi 
dal, lebo si ma miloval pred stvorením sveta.  25 Spravodlivý Otče, svet ťa nepozná, ale 
ja ťa poznám. I oni spoznali, že si ma ty poslal.  26 Ohlásil som im tvoje meno a ešte 
ohlásim, aby láska, ktorou ma miluješ, bola v nich a aby som v nich bol ja."  
(Jn 17,1 – 26) 
 
pretože: 



Dôvod 3: „matematický“ ☺☺☺☺

Ak 

A = C

a súčasne 

B = C

potom platí, že 

A = B 

=
Ak JA a JEŽIŠ sme 
JEDEN,...

=
... a súčasne ON a 
JEŽIŠ sú JEDEN,...

=
... potom nevyhnutne 
musí plati ť, že JA a ON 
sme takisto JEDEN!

 
 
„Lebo ako máme v jednom tele mnoho údov, ale všetky údy nekonajú tú istú činnosť, tak 
aj my mnohí sme jedno telo v Kristovi a jednotlivo sme si navzájom údmi. ... Lebo ako 
je jedno telo a má mnoho údov, ale všetky údy tela sú jedno telo, hoci je ich mnoho, tak 
aj Kristus. Veď 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. ... 
Už niet Žida ani Gréka, niet otroka ani slobodného, niet muža a ženy, lebo vy všetci 
ste jeden v Kristovi Ježišovi. ... Potom už niet Gréka ani Žida, obriezky ani neobriezky, 
barbara, Skýta, otroka, slobodného, ale všetko a vo všetkom je Kristus.“ (Rim 12,4n; 1 
Kor 12,12–14; Gal 3,28; Kol 3,11) 
 
 
VYTVÁRA Ť S OSTATNÝMI ĽUĎMI SKUTO ČNÚ A OPRAVDIVÚ JEDNOTU. 

Nielen tolerovať sa. Nielen občas si pomôcť. Ale skutočnú a hlbokú jednotu 
KOMUNITY. 

 
V komunitě a skrze komunitu lze dojít ke spáse světa. Nic není důležitější. Přesto je 
téměř nemožné komunitu smysluplně popsat někomu, kdo ji nikdy nezažil - a většina z 
nás s opravdovou komunitou žádnou zkušenost nemá. Problém se podobá snaze popsat 
chuť artyčoků někomu, kdo je nikdy nejedl. I tak se o to musíme pokusit. Neboť lidské 
plémě dnes stojí na prahu sebezničení. … Nedávno navštívil konferenci zabývající se 
budováním komunit, kterou FCE řídila, muž, který reprezentoval případný zdroj fondů. 
Ke konci tento muž očividně vzrušen řekl: „Cítím se rozervaně. Na jedné straně to pro 
mě byl nesmírně silný zážitek. Osobně jsem z toho měl větší prospěch, než jsem si 
vůbec dokázal představit. Jsem nesmírně rád, že jsem přijel, a překvapivě smutný, že 



musím odejít. Když ale přemýšlím o tom, co se tady stalo, o své zkušenosti a o tom, co 
se snažíte dokázat, nemohu než usoudit, že nejde o nic jiného než o lásku. A jak se 
mám pro všechno na světě vrátit ke své správní radě a získat ji pro lásku?" (Scott 
Peck) 
 

15 Radujte sa s radujúcimi, plačte s plačúcimi!  16 Navzájom rovnako zmýšľajte; a 
nezmýšľajte vysoko, ale prikláňajte sa k nízkym. Nebuďte múdri sami pre seba.  17 
Nikomu sa neodplácajte zlým za zlé; usilujte sa robiť dobre pred všetkými ľuďmi.  18 
Ak je to možné a závisí to od vás, žite v pokoji so všetkými ľuďmi.  (Rom 12:15-
18 SSV) 
 

2 Neste si vzájomne bremená, a tak naplníte Kristov zákon. (Gal 6:2 SSV) 
 

26 Ak teda trpí jeden úd, trpia spolu s ním všetky údy, a ak vychvaľujú jeden úd, 
radujú sa s ním všetky údy.  27 Vy ste Kristovo telo a jednotlivo ste údy.  (1Co 12:26-
27 SSV) 
 

LÁSKA  
DOTERAZ SEBAREALIZÁCIA…  

• BYŤ 

• REALIZOVAŤ SA na ceste k maximálnej dokonalosti a naplneniu všetkých 
svojich schopností. 

 
BOH ALE POISÚVA VŠETKO NA ÚROVE Ň TRANSCEBDENCIE!  

• Na jednej strane ŽENÍCH Kristus, ktorý zanecháva všetko: 
o 6 On, hoci má božskú prirodzenosť, nepridŕžal sa svojej rovnosti s Bohom,  

7 ale zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu, stal sa podobný 
ľuďom; a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka.  8 Uponížil 
sa, stal sa poslušným až na smrť, až na smrť na kríži. (Flp 2,6-8)  

• a úplne a celý sa daruje v láske: 
o 31 Preto 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)  

• NA DRUHEJ STRANE NEVESTA – CIRKEV  – a teda kresťan, ktorý tiež z 
lásky zanecháva všetko: 

o 11 Čuj, dcéra, a pozoruj, nakloň svoj sluch, zabudni na svoj ľud a na dom 
svojho otca.  12 Sám kráľ zatúžil za tvojou krásou; on je tvoj pán, vzdaj mu 
poklonu.  (Ž 45,11-12)  

o 33 Tak ani jeden z vás, ak sa nezriekne všetkého, čo má, nemôže byť mojím 
učeníkom. (Luk 14,33)  



• a tiež sa úplne a celý daruje v láske: 
o 15 A zomrel za všetkých, aby aj tí, čo žijú, už nežili pre seba, ale pre toho, 

ktorý za nich zomrel a vstal z mŕtvych. (2Kor 5,15)  
o 19 A neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo vás, 

ktorého máte od Boha, a že nepatríte sebe?  20 Draho ste boli kúpení.  
(1Kor 6,19-20)  

 
 
ODPOVEĎ LÁSKY NA LÁSKU BOHA:  
 

19 MY  MILUJEME, PRETOŽE ON PRVÝ MILOVAL NÁS . (1Jo 4:19 SSV) 
 

KRESŤANSTVO JE OSOBNÝ VZŤAH ČLOVEKA (NEVESTY) A BOHA 
(ŽENÍCHA), PRIPODOBNENÝ K MANŽELSTVU. 

Kresťanstvo nie je systém, nie je to náboženstvo, nedá sa praktikovať, ani 
zachovávať, ani nič podobné. 

Tak, ako sa manželstvo nedá žiť bez manželky (manžela), ktorú milujeme a ktorá 
miluje nás, tak sa ani kresťanstvo nedá žiť mimo tohto vášnivého vzťahu jednoty 

lásky medzi osobou človeka a osobou Boha!!! 
 
OSLAVA AKO PREJAV LÁSKY:  

• Jediný spôsob, ako môžem Bohu niečo dať je – OSLÁVIŤ HO! 
• Deje sa tak nie slovami, ale hlavne skutkami: 

o  JEDNOTA ako oslava Boha: „20 No neprosím len za nich, ale aj za tých, 
čo skrze ich slovo uveria vo mňa,  21 aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, vo 
mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás jedno, aby svet uveril, že si ma ty 
poslal.  22 A slovu, ktoré si dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako sme 
my jedno -  23 ja v nich a ty vo mne. Nech sú tak dokonale jedno, aby svet 
spoznal, že si ma ty poslal a že ich miluješ tak, ako miluješ mňa.“ (Jn 
17,20–23) 

� Súčasne táto láska uschopňuje k tejto jednote, pretože dáva 
spoločný transcendentný cieľ, ktorý je nevyhnutný pre 
opravdivú a hlbokú jednotu KOMUNITY! 

o  DOKONALOSŤ ako oslava Boha: „16 Nech tak svieti vaše svetlo pred 
ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na 
nebesiach.“ (Mat 5:16 SSV) 

o  SPOLUSTVORITEĽSTVO ako oslava Boha: „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.“ (Rev 21:10-11 SSV) 
+  „24 V jeho svetle budú kráčať národy a králi zeme doň prinesú svoju 



slávu.  25 Jeho brány sa cez deň nezavrú a noci tam nebude.  26 A budú doň 
prinášať slávu a bohatstvo národov.“  (Rev 21:24-26 SSV) + „8 Môj Otec 
je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia a stanete sa mojimi učeníkmi.“ 
(Joh 15:8 SSV) 

 

„NEBO“ a „SPÁSA“  
 
„NEPLÁNOVANÁ BLAŽENOS Ť“ TRANSCENDENCIE:  
 
Podaří-li  se  skupině  horolezců zlézt stěnu, dosáhnout vrcholu hory atp. dostaví se 
spolu  s únavou i pocit radosti a štěstí. Kdo to nezažil, těžko pochopí, oč  jde.  O  
podobné  radosti  hovoří  umělci — malíři,  grafici,  sochaři,  skladatelé,  spisovatelé,  
básníci,  herci,  stavitelé  atp.  Hovoří  o  radosti z dokončeného díla. Není  ani  třeba  
dosáhnout  vrcholu hory. a přece můžeme zažít radost, když po chvíli nejistoty, zda na 
výletě  jdeme  správnou  cestou,  najednou  uvidíme  turistickou  značku, která nás ujistí, 
že jdeme správně k vytčenému cíli. Horolezcům  nešlo  o  radost  a  štěstí.  Šlo  jim  o  
dosažení  vrcholu.  Radost,  která  se  při  dosažení  vrcholu dostavila, byla vedlejším 
produktem. Podobně tomu bylo u turistů při hledání značky. (Krivohlavý J., Mít pro co 
žít) 

• Čím väčší cieľ – tým väčšia radosť. 

• Ak je tu: 
o  DOKONALOSŤ 
o  JEDNOTA KOMUNITY 
o  SPOLUSTVORITEĽSTVO 
o  a všetko motivované TRANSCENDENTNOU LÁSKOU… 

• … VÝSLEDKOM JE NEBO! 
 
 
OTÁZKA: Ak toto všetko zachovám a urobím – dostanem sa do Neba? 

ODPOVEĎ: Nie. Pretože toto nie je cesta do Neba. A Nebo nie je odmena za takýto životný štýl. 
TOTO JE NEBO! Nebo je Boží život, životný štýl Boha – čiže presne toto: Stvoriteľ, 
Dokonalý, Svätý, Láska, Jednota, Komunita v spoločenstve s Bohom. 

MYSLÍTE SI, že je to najlepší a najblaženejší spôsob života? Začnite ho žiť! Potom je 
kresťanstvo pre Vás ako stvorené! 

NEMYSLÍTE SI TO?  Nepáči sa Vám takýto spôsob života? Tak sa vykašlite na kresťanstvo, na 
Boha a na Krista, pretože nič iné Vám neponúkajú! 


