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… alebo malý úvod do toho, na čo sa dnes spoločne podujímame 

BOŽIE SLOVO: 

Čítanie z knihy Genezis: „Tu Pán povedal Abramovi: "Odíď zo svojej krajiny, od svojho príbuzen-
stva a zo svojho otcovského domu do krajiny, ktorú ti ukážem.  2 Urobím z teba veľký národ, požeh-
nám ťa a preslávim tvoje meno a ty budeš požehnaním.  3 Požehnám tých, čo ťa budú žehnať, a 
prekľajem tých, čo ťa budú preklínať! V tebe budú požehnané všetky pokolenia zeme!"  4 A Abram 
odišiel, ako mu rozkázal Pán. Išiel s ním aj Lot. Abram mal sedemdesiatpäť rokov, keď odišiel z 
Haranu.  5 Abram vzal so sebou svoju ženu Sarai a svojho synovca Lota i celý majetok, čo nadobud-
li, aj služobníctvo, ktoré v Harane získali. A takto odišli, aby šli do krajiny Kanaán, a tak došli do 
krajiny Kanaán.“ (Gn 12,1-5 SSV). Počuli sme Božie slovo! 

ÚVAHA: 

Apoštol Pavol nám v Duchu Svätom odhaľuje dôvod, pre ktorý Boh stvoril Vesmír, našu Zem i nás, 
ľudí: „[Boh] nám dal poznať tajomstvo svojej vôle podľa svojho dobrotivého rozhodnutia, čo si v 
ňom [, v Kristovi] predsavzal  10 uskutočniť v plnosti času: zjednotiť v Kristovi ako v hlave všetko, čo 
je na nebi aj čo je na zemi.“ (Ef 1,9-10 SSV). Touto jednotou je Cirkev, ako Pavol vysvetľuje o 
kúsok ďalej: „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 1,22-23 SSV). Katechizmus Katolíc-
kej Cirkvi už len opakuje tento Boží zámer: „„Svet bol stvorený kvôli Cirkvi,“ hovorili kresťania 
prvých čias. Boh stvoril svet kvôli účasti na svojom božskom živote. Táto účasť či spoločenstvo sa 
uskutočňuje „zhromažďovaním“ ľudí v Kristovi a toto „zhromažďovanie“ je Cirkev. Cirkev je 
cieľom všetkých vecí.“ (KKC 760). 

Práve sme počuli úryvok z knihy Genezis, kde vidíme, ako Boh začal medzi nami, ľuďmi zranenými 
hriechom, toto dielo uskutočňovať. Najprv zjednotil so sebou v láske jediného človeka a tým bol 
Abram. Potom sa okolo Abrama a s Abramom okolo Boha zhromaždila aj Abramova rodina. Toto 
bol začiatok. Dlhé roky boli dejiny spásy dejinami len jedinej rodiny. Kto bol v nej, kráčal s Pánom. 
Kto z nej vypadol… stratil sa a zmizol s dejín. Ako Lot, ktorý časom – kvôli majetkom! – Abrama 
opustil. Čítame už len, ako mu Abram dvakrát zachraňuje život, raz keď ho vyslobodzuje zo zajatia 
(Gn 14), druhý raz ho nepriamo zachraňuje pri zničení Sodomy (Gn 18 a 19). Potom sa ale Lot 
stráca a mizne v zabudnutí… Alebo Ezau, Izákov syn, ktorý sa o desaťročia neskôr dobrovoľne 
obráti k pohanom a zanechá zvyky i cesty svojho otca Izáka (Gn 26,34; 28,8) i jeho rodinu. Sprvu sa 
aj zdá byť úspešným. Zatiaľ čo jeho brat Jakub ešte len slúži ako sluha Lábanovi, on už vedie 
ozbrojený zástup beduínov (Gn 32,7). Ale nakoniec sa aj on vytráca do zabudnutia a je to Jakub, 
ktorý sa stáva praotcom národa, Izraela – a cez neho aj jedným z praotcov Cirkvi. 

Myslím, že vo sviatosti manželstva Boh hovorí snúbencom a už zakrátko manželom to isté, čo 
Abramovi: „Poďte, zhromaždite sa okolo mňa a zjednoťte sa so mnou – a ja vás zavediem do večnej 
Krajiny, do nebeského Jeruzalema, ako som prisahal vašim otcom cez celé veky!“ A keď sa manže-
lia sviatostne zosobášia, tak robia presne toto: zhromažďujú sa okolo Krista. Vytvárajú zárodok 
rodinnej cirkvi tým, že sa zjednocujú s Kristom – a potom v Kristovi nachádzajú aj jeden druhého a 
cez Krista sú tak zjednotení aj medzi sebou navzájom, v Kristovi. Tak, ako Abram, aj oni – veď sú v 
Kristovi už jeden, jedno telo, jeden Kristus.  

Keď toto manželia urobia, začína sa pre nich cesta do Zasľúbenej zeme, do Nového Neba a Novej 
Zeme, do Nebeského Jeruzalema, do našej večnej Vlasti, ktorá je v Nebi. Na túto cestu – ako Abram 
– berú aj svoju rodinu, ktorú tiež zhromažďujú najprv okolo seba, aby ju potom priviedli ku Kristovi 
a spolu so sebou a vedľa seba zjednotili s Kristom. A tak sa Abramov príbeh opakuje v každom 
jednom manželstve kdekoľvek je sviatostne uzatvorené v Kristovej Cirkvi. 

Niekedy sa stane, že rodina a hlavne manželia akosi zabudnú na toto veľké Božie povolanie – ako 
kedysi Lot, či Ezau. Výsledkom je, že rodina sa oddeľuje od Krista, prestáva byť súčasťou Veľkého 
Príbehu Božej Spásy – a mizne stratená a možno dokonca aj úplne zatratená… Často to vidíme aj 
navonok, v podobe rozvodov, konfliktov, hádok, rozdelenia. Mimo Krista totiž žiadna opravdivá 
jednota ani radosť nejestvuje, On sám nás varuje a hovorí: „Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva 
vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť“ (Jn 15,5 SSV).  

A tak to, čo dnes začíname, je pokusom, snahou nezablúdiť, nestratiť sa. Namiesto toho sa zjedno-
covať okolo Krista. Nielen týmto jedným stretkom týždenne, ale stále viac aj celým svojim životom. 
Aby tak rodiny, ktoré tvoríme, boli opravdivými domácimi Cirkvami, plnými Krista, plnými Ducha 
Svätého, plnými Božieho Života a Božej Radosti – bár aj uprostred pozemských súžení, o ktorých 
Písmo píše, že „utrpenia tohoto času nie sú hodny porovnávania s budúcou slávou, ktorá sa na nás 
má zjaviť“ (Rim 8,18 SSV). 

Vďaka, že ste prijali toto naše pozvanie a Boh Vás žehnaj na našej spoločnej Ceste! 

Váš Inky 

TIPY NA DISKUSIU: 

1.: UVAŽUJEM: 

MANŽELIA A RODIČIA: 
Nakoľko sa my, ako manželia, 
cítime byť Abrahámami svojej 
rodiny – a teda máme v sebe to 
hlboké povedomie, že našou 
úlohou nie je len „živiť a šatiť“ 
svoje deti, ani im len napomôcť k 
dobrému vzdelaniu a pozemské-
mu blahu, ale v prvom rade ich 
viesť po onej úzkej ceste do 
Neba, ako o nej vraví Ježiš: „Aká 
tesná je brána a úzka cesta, čo 
vedie do života, a málo je tých, 
čo ju nachádzajú“ (Mt 7,14 
SSV)? 

RODINA AKO CELOK: Sme na 
tejto ceste? Spoločne? Vnímame 
seba ako rodinnú cirkev? Sku-
točnú malú cirkev? A aj keď sme 
tak doteraz možno neuvažovali – 
nakoľko je nám táto myšlienka 
povedomá, takže si v duchu 
hovoríme: Áno, áno, presne toto 
sme, presne toto žijeme? 

AK SOM DOMA SÁM: Môžem 
nejakým spôsobom plniť takúto 
Abrahámovskú funkciu v rodine 
mojej farnosti? V jej čiastočke, 
ktorá mi je najbližšie – susedia, 
známi? Ako by sa to dalo? Ako 
by to mohlo vyzerať? V akej 
podobe by to ľudia okolo mňa 
prijali a neodmietli? 

2.: ROZPAMÄTÁVAM SA:  

Ako to teda s našou Cestou a 
domácou cirkvou vyzeralo 
doteraz? V čom dobre? V čom 
nie až tak? 

3.: ROZHODUJEM SA:  

RODIČIA: Čo ako rodičia 
urobíme, aby sme boli dobrým 
Abramom svojej rodiny? Ako to 
urobiť tak, aby to naša rodina aj 
skutočne prijala? 

DETI: Ako môžeme v tomto deti 
podporiť rodičov? 

Aké predsavzatie si spoločne 
zvolíme na tento týždeň? 


