
… KTORÝ SI NA NEBESIACH 
Rodinná katechéza 25-2018 (542) www.farar.inky.sk týždeň po 25. 2. 2018 

… alebo o našich pokusoch o útek a Božom Veľkom Obdarovaní. 

BOŽIE SLOVO: (1 Jn 3,1-2 SSV) 

Čítanie z 1. listu sv. apoštola Jána: Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec: voláme sa Božími 
deťmi a nimi aj sme. …  2 Milovaní, teraz sme Božími deťmi, a ešte sa neukázalo, čím budeme. 
Vieme však, že keď sa on zjaví, budeme mu podobní, lebo ho budeme vidieť takého, aký je. Počuli 
sme Božie slovo! 

ÚVAHA: (na doplnenie www.inky.sk, úvahy/katechézy č. 429, 467, 424 + 444, 434, 494, 497) 

Ak sme sa dostali v modlitbe Pána až k jej dnešným slovám, znamená to, že už máme nové videnie 
sveta. Vidíme pred sebou Boha ako nášho Otca, ktorého deťmi všetci sme. Skrze svojho Jednorode-
ného Syna Ježiša Krista znovu zhromažďuje okolo seba túto Božiu Rodinu, hriechom roztrhanú a 
rozohnanú. Sami už sme súčasťou tejto Božej Rodiny a učíme sa spolu s ostatnými zachránenými 
(čiže spasenými) bratmi a sestrami bratsky a v Božej láske i jednote spolu nažívať v tejto Rodine, 
ktorou je Cirkev – počnúc našou domácou rodinou cez farnosť až k biskupstvu (čiže diecéze) a ďalej 
k Cirkvi samotnej. Súčasne vynakladáme svoj um a svoje sily, aby sme spoločnými silami pritiahli a 
zachránili aj ostatných našich súrodencov roztratených po svete. Kde ale táto Božia Rodina býva? 
Kde je jej Domov? To nám prezrádzajú ďalšie slová Modlitby Pána! 

1) KOMU hovorím? Bohu. Tomu Bohu, ktorého ohromná veľkosť a sila nás či už vedome alebo 
podvedome desí. Až tak, že niektorí ľudia sa preto radšej rozhodnú veriť, že žiaden takýto Boh 
neexistuje – aj za cenu toho, že obetujú rozum i fakty, na samých seba budú pozerať len ako na 
výsledok slepej náhody, na Vesmír ako na ohromnú studenú prázdnotu a na svoj život ako na čosi 
bezzmyselné. Ale to nefunguje. Boh nezmizne len preto, že pred Ním zatvoríme oči. Iní sa pokúsia 
upraviť si tohto Boha na niečo, čo by ich nedesilo: na nejakého „pánbožka“, „pánbíčka“. Ale ani to 
nefunguje. Tiger tiež neprestane byť tigrom len preto, že ho nazveme mačičkou a s Bohom je to 
rovnako. Ďalší sa snažia nájsť spôsob, ako tohto Boha nejako dostať pod kontrolu – od ľudí uchyľu-
júcich sa k mágii a ezoterike až po katolíkov, hľadajúcich všelijaké zázračné modlitby a pobožnosti, 
ktoré by im dali pocit kontroly nad Bohom a svojim vzťahom k Nemu a ktoré by ich pred Ním akosi 
ochránili. Ani to nefunguje. Našťastie, sám Boh má pre nás plán – a ten nielen funguje, ale je aj 
lepší, než všetky tieto naše smiešne pokusy vyhnúť sa Božej strašlivej sile a nesmiernosti! 

2) ČO hovorím? Boh žije v Nebi – a toto slovo stelesňuje v sebe všetko to, čím sa Boh od nás tak 
strašne odlišuje: Jeho ohromnú Veľkosť, Silu, Zvrchovanosť, ale aj Jeho Svätosť, Dokonalosť a 
dokonalú Blaženosť – dokonalé Šťastie, hlboký Pokoj a súčasne všetko presahujúcu Radosť toho, 
ktorý žije tým najplnším Životom, všetko má, nič Mu nechýba a z ničoho nemá strach. 

Tento Boh je môj Otec. Ja som Jeho syn (dcéra). A „sám [Boží] Duch spolu s naším duchom do-
svedčuje, že sme Božie deti.  Ale ak sme deti, sme aj dedičia: Boží dedičia a Kristovi spoludedičia“ 
(Rim 8,16-17). Sám Jednorodený Syn Otca – náš najstarší Brat, Prvorodený! – prišiel k nám, po nás 
a volá: „Pripravím vám miesto, … prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja“ 
(Jn 14,3). Boh, ten ohromný, nepredstaviteľný a neobsiahnuteľný Boh rozhodol, že ma urobí rovna-
kým, ako je On, aby som tak mohol žiť s Ním v Nebi, ktoré nie je miestom (ako nás učí Youcat v 
bode 52), ale stavom Božieho života, dokonalou podobnosťou a jednotou s Bohom: „Tento dokonalý 
život s Najsvätejšou Trojicou, toto spoločenstvo života a lásky s ňou, s Pannou Máriou, s anjelmi a 
so všetkými blaženými sa volá „nebo“. Nebo je posledný cieľ človeka a splnenie jeho najhlbších 
túžob, stav vrcholnej a definitívnej blaženosti“ (KKC 1024). Chápeme to? Uvedomujeme si to? Tú 
ohromnú veľkosť všetkého? Mňa, to malilinkaté bezvýznamné mikroskopické naničovaté nič Boh, 
sám Boh, veľkoryso pozýva, aby som sa stal všetkým tým, čím je On, žil všetko to, čo žije On, aby 
som sa na Jeho krídlach povzniesol vysoko nad obmedzenosť, smrteľnosť a hračkárskosť tohto sveta 
ku skutočnému Životu a skutočnému Svetu, ku skutočnej Realite – a tou je Nebo, Boh sám! 

3) KTO som ja, čo hovorím? Ak teda hovorím a vyznávam, že môj Otec je v Nebi – potom tým 
vyznávam, že mojim Domovom je odteraz už jedine Nebo, podľa slov Písma: „naša vlasť je v nebi“ 
(Flp 3,20). Vyznávam tým, že táto Zem, tento malý, ohraničený a tesný svet, je už pre mňa len 
cudzinou, ako svedčí Písmo, že sme „na zemi iba cudzincami a pútnikmi“ (Hebr 11,13). Sme Eccle-
sia emigrans, Cirkev odchádzajúca na ceste zo sveta do svojej Novej Vlasti – do Neba. Pretože 
Nebo ale nie je miesto, ani naša cesta doň nie je meraná na kilometre podľa mapy a kompasu. Nebo 
znamená byť ako Boh – a preto aj cesta doň spočíva v tom, že sa učíme byť ako Boh. Sám Kristus je 
náš Učiteľ i Cieľ a vraví: „Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa“ (Jn 
14,6). A to je druhá vec, ktorú vyznávam, keď sa modlím tieto slová Modlitby Pána: Že som na 
odchode z tohto sveta do Božieho Sveta, do Neba. Preto už viac pre mňa neplatia pravidlá a očaká-
vania tohto sveta – lebo hoci v ňom ešte žijem, už ním len prechádzam a sám mu nijako nepatrím, 
ako o nás hovorí aj Ježiš, že nie sme zo sveta, ako ani On nie je zo sveta (porov. Jn 17,14). Pre mňa 
platia pravidlá a očakávania Boha a Božieho sveta, Neba. Im sa učím, podľa nich žijem, s nimi a len 
s nimi sa porovnávam, o ne zo všetkých svojich síl usilujem – a radšej zomriem, než by som sa od 
tejto cesty odklonil! Veď, úprimne: čo už len znamená smrť či akákoľvek iná hrozba sveta pre nás, 
ktorí sme už sami dávno svetu zomreli a náš život je s Kristom ukrytý v Bohu (porov. Kol 3,3)? 

ROZJIMANIE: 

1.: UVAŽOVANIE:  

Prečítajme si z Katechizmu 
katolíckej Cirkvi body 398, 460 a 
1129. V ich svetle si pripomeňme 
naše dve staršie katechézky: č. 8 
(519) a č. 10 (521).  

Prijal som už identitu syna/dcéry 
Boha? Cítim sa tak, hľadím tak na 
seba, rozmýšľam takto o sebe? 

Vnímam Nebo ako svoj skutočný 
Domov? Oslávenú Cirkev v Nebi 
ako svoju Rodinu? Smrť ako 
návrat Domov? Cítim to tak, 
hlboko vo svojom vnútri? 

Cítim sa tu, na zemi, už tak nejako 
cudzo? Ako turista v cudzine? 
Nakoľko som už vo svojom vnútri 
zomretý svetu? A svetských vecí – 
majetok, moc, sláva, uznanie, 
zabávanie sa,… – sa nie že zrie-
kam, ale ma už ani nelákajú? A 
miesto nich ma láka Boh, Nebo, 
Božia Rodina, Boží Život…? 

Nakoľko je pre mňa v mojom 
bežnom živote normou Kristus-
Boh? Nakoľko sa jedine s Ním 
porovnávam, zaujíma ma, čo si On 
o mne myslí, len Jemu sa chcem 
páčiť, od Neho sa učím, Jemu patrí 
moja vernosť a oddanosť? 

2.: MEDITÁCIA:  

Zhrňme si tieto dva pocity, postoje 
– tento svet je cudzinou a Nebo 
Domovom; a jedinou normou je 
pre mňa Boh a už len jemu sa 
usilujem vo všetkom podobať a 
páčiť – do jedinej krátkej vety 
alebo obrazu, ktorý si dokážeme 
jasne predstaviť, nabitého (nabitej) 
všetkým nábojom, ktorým nás 
dnešné uvažovanie naplnilo.  

Zavrime oči a pomaly si vetu v 
duchu opakujme (alebo si pred 
vnútorným zrakom predstavujme 
obraz) a usilujme sa čo najviac 
prežiť, precítiť, uvedomiť si to, čo 
sme v uvažovaní spoznali. Robme 
to aspoň zopár minút, päť, desať, 
ak sa dá, aj viac… 

CVIČENIE CEZ TÝŽDEŇ: 

Každé ráno, keď sa modlíme, na 
samom začiatku sa stíšme… potom 
v duchu vyslovme: „Aj dnes som 
na svojej ceste Domov!“ a vložme 
do tejto vety čo najviac oba vyššie 
spomenuté postoje ako niečo, čo si 
hlboko uvedomujem, prežívam, 
vštepujem do samého jadra svojho 
bytia, do samého podvedomia, aby 
sa z toho stal sám môj životný 
postoj, súčasť mojej identity 
Božieho dieťaťa. 


