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… alebo o niečo o povahe Božieho Kráľovstva, čiže Neba 

BOŽIE SLOVO: 

Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Lukáša: „Božie kráľovstvo neprichádza tak, že by sa to dalo 
spozorovať.  21 Ani nepovedia: “Aha, tu je!” alebo: “Tamto je!”, lebo Božie kráľovstvo je medzi 
vami“ (Lk 17,20-21). Počuli sme Božie slovo! 

ÚVAHA: 

Hovoriť o Cirkvi je veľká vec, pretože jedna a tá istá Cirkev jestvuje vo Večnosti ako Cirkev víťaz-
ná a oslávená, kde do nej patria všetci svätí a už spasení ľudia; jestvuje aj tu, v časnosti našej zeme 
ako bojujúca a putujúca a my sami sme jej súčasťou; a jestvuje aj medzi týmito dvomi stavmi ako 
očisťujúca a trpiaca v očistci, kde spása je už na rozdiel od nás istá, ale na rozdiel od nebešťanov 
ešte nie dosiahnutá. Ale všade je to jedna a tá istá Cirkev, čiže Božie Kráľovstvo. Ak teda porozu-
mieme Nebu, Božiemu Kráľovstvu a jeho povahe, porozumieme súčasne aj Cirkvi a jej povahe, 
pretože Cirkev, Nebo a Kráľovstvo sú jedno a to isté.  

Čím je teda Božie Kráľovstvo? Ako sme počuli na začiatku dnešnej katechézky, Božie Kráľovstvo 
nie je žiadne územie, nie sú to žiadne stavby, nijaké miesto, kam by sme mohli zájsť, alebo kam by 
nás niekto mohol vpustiť, ani žiadna „vec“, ktorú by nám Boh mohol nejako dať. Písmo o ňom 
hovorí toto: „Podľa jeho [Božieho] prísľubu očakávame nové nebo a novú zem, na ktorých prebýva 
spravodlivosť“ (2 Pt 3,13). Podstatou Božieho kráľovstva spravodlivosť – nie tá svetská a ľudská, 
ale Božia, ako svedčí Písmo „Pane, ty si spravodlivý a spravodlivé sú všetky tvoje skutky“ (Tob 3,2).  

Táto Božia Spravodlivosť – čiže svätosť a nepoškvrnenosť – je podstatou Božieho Kráľovstva a teda 
aj Cirkvi i Neba, ako hovorí verzia Katechizmu pre mládež: „Nebo je tam, kde sa uskutočňuje Božia 
vôľa bez najmenšieho odporu“ (Youcat 52). Ak by sa v Nebi v niečom nediala Božia vôľa, už by to 
nebolo kráľovstvo – v Písme basileia, doslova kraľovanie, vláda – Boha. A ak by v Nebi nebolo len 
úplné a dokonalé Dobro, dokonalá Spravodlivosť – potom by už viac nebolo Nebom a ničím by sa 
nelíšilo od tohto sveta, kde tiež jestvuje aj nejaké dobro, ale spolu s ním aj zlo, bolesť a utrpenie. 
Božie Kráľovstvo a Nebo je teda tým, čím je práve a len preto, že tam nie je nič, než Dobro, vládne 
v ňom len dokonalá svätosť a spravodlivosť, deje sa tam len a jedine Božia vôľa a to bez najmenšie-
ho odporu či prekážok. Jedine vďaka tomu je nebeský život plnosťou Života, plnosťou Radosti, 
plnosťou Šťastia, miestom opravdivej a skutočnej Blaženosti, ako poeticky hovorí Písmo: „Baránok, 
… bude ich pásť a privedie ich k prameňom vôd života. A Boh im zotrie z očí každú slzu“ (Zjv 7,17).  

Každý, kto chce do Neba, sa teda aj sám musí stať takým istým: Svätým, ako nám prikazuje Písmo: 
„buďte aj vy svätí vo všetkom svojom počínaní“ (1 Pt 1,15). Stotožneným s Božou vôľou, ktorou 
úplne nahradil svoje predošlé túžby a žiadostivosti, ako nás učí Ježiš v modlitbe Otčenáš: „buď tvoja 
vôľa, [tak] ako v nebi, tak i na zemi“ (Mt 6,10). Milujúcim ako sám Boh, podľa Kristovho príkazu 
„Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom. Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako 
som ja miloval vás“ (Jn 13,34) a inde: „Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás 
prenasledujú,  45 aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach“ (Mt 5,44-45). Ak by sme 
takýmito neboli, nemohli by sme nijako vstúpiť do Božieho Kráľovstva, čiže do Neba. Tak o tom 
svedčí Písmo, keď vraví: „Kto smie vystúpiť na vrch Pánov, kto smie stáť na jeho mieste posvät-
nom?  4 Ten, čo má ruky nevinné a srdce čisté“ (Ž 24,3-4 SSV); „Blahoslavení čistého srdca, lebo 
oni uvidia Boha“ (Mt 5,8); „Ale nič poškvrnené, nik, kto sa dopúšťa ohavnosti a lži, doň nevojde, iba 
tí, čo sú zapísaní v Baránkovej knihe života“ (Zjv 21,27).  

No a presne o tom je Cirkev aj tu, dole, na zemi. Cirkev putujúca žije uprostred zla a hriechu sveta. 
Je otvorená všetkým ľuďom a nikoho od seba neodháňa, ako vysvetľuje Ježiš v podobenstve o 
kúkoli a pšenici: oboje ostáva pospolu až do žatvy. Je preto plná hriešnikov – ale súčasne je už aj tu, 
na Zemi, svätá v samej svojej podstate, pretože je Svätým Kristom, Telom Krista – Boha. Preto má 
v sebe moc urobiť svätými všetkých hriešnikov, ktorí v nej zápasia o opravdivú svätosť Kráľovstva. 

Kým sme teda tu, na Zemi, môžeme sa rozhodovať, či sa s touto Cirkvou stotožníme, alebo nie. Či 
zanecháme hriech a staneme sa v nej svätými, alebo nie. Či zanecháme sebectvo a naučíme sa v nej 
milovať ako Boh, alebo nie. Či opustíme svoje predstavy a celým srdcom si zamilujeme Božiu vôľu 
a stotožníme sa s ňou, alebo nie. Či budeme súčasťou Cirkvi bojujúcej a zápasiacej „až do krvi“ 
(Hebr 12,4) za opravdivú dokonalosť, nepoškvrnenosť a jas Neba v každom z nás i medzi sebou, 
alebo nie. V sile Božej moci, o ktorej Písmo vraví, že Boh „sám je spravodlivý a že ospravodlivuje 
[čiže robí spravodlivým] toho, kto verí v Ježiša“ (Rim 3,26), môžeme ktokoľvek v tomto všetkom 
uspieť a zvíťaziť. Keď však náš čas pobytu na Zemi skončí, skončí aj táto voľba. Cirkev bude 
očistená a do Blaženosti Neba s Bohom odídu len „tí, čo sú uznaní za hodných tamtoho veku a 
zmŕtvychvstania“ (Lk 20,35 SSV), ktorí sú v Cirkvi „srdcom a nielen telom“ (porov. KKC 837). 
Tak, ako hovorí Ježiš: „V čase žatvy poviem žencom: Pozbierajte najprv kúkoľ a poviažte ho do 
snopov na spálenie, ale pšenicu zhromaždite do mojej stodoly.” (Mt 13,30 SSV). „A pôjdu títo do 
večného trápenia, kým spravodliví do večného života“ (Mt 25,46 SSV). Amen! 

TIPY NA DISKUSIU: 

1.: UVAŽUJEM: 

Uvedomujem si, že Cirkev nie je 
nič, než Nebo na Zemi – jeho 
akoby „náborová kancelária“? 

Uvedomujem si, že byť členom 
Cirkvi sa dá len tak, že okrem 
vonkajšej jednoty sa vnútorne 
stotožním s jej životným štýlom 
Božieho kráľovstva a už tu, na 
zemi, žijem nebeským životom, 
tak ako v Nebi, sväto, v láske, v 
neporušenej Božej spravodlivos-
ti? A že kým o to neusilujem a 
nie som s takýmto životným 
štýlom stotožnený, nie som ešte 
súčasťou Cirkvi, pretože sa 
svojim životom a postojmi z nej 
sám vylučujem (asi rovnako, ako 
diváci nie sú futbalistami, preto-
že sa iba pozerajú, povzbudzujú, 
ale sami hrať nechcú, stačí im 
byť divákmi na tribúne a netúžia 
byť  futbalistami na trávniku)? 

Uvedomujem si, že Cirkev 
putujúca a bojujúca tu, na zemi, 
je školou a výcvikovým centrom 
Božieho nebeského života? 

Uvedomujem si, že to odo mňa 
vyžaduje byť učeníkom a denne 
vynakladať nemalé úsilie a snahu 
v skutočnom učení sa tomuto 
životu, v jeho trénovaní? 

2.: ROZPAMÄTÁVAM SA:  

Vyvolil som si Nebeský život, 
jasne, bez vytáčok, jednoznačne? 

Učím sa ho žiť? Ako konkrétne? 
Čo robím, aby som ho stále 
lepšie spoznával? 

Trénujem ho? Ako a čím? 

Ak sa porovnám s ľuďmi v iných 
oblastiach, ktorí trénujú naprí-
klad futbal, alebo budujú svoj 
biznis, či politickú kariéru – 
usilujem o svätosť a dokonalosť 
s aspoň porovnateľným úsilím a 
nasadením? 

Ak nie, čo mi v tom bráni? Kde 
sú nedostatky a čo je ich príči-
nou? 

3.: ROZHODUJEM SA:  

Čo urobím preto, aby som bol 
naozaj opravdivým členom 
Cirkvi, jej súčasťou a v Nej 
napĺňal slová Písma: „Bojuj 
dobrý boj viery a zmocni sa 
večného života; veď doň si 
povolaný“ (1 Tim 6,12)? 


