3

OTÁZKA, ku ktorej sme teraz dospeli, znie:

AKO VZNIKÁ, AKO SA
RODÍ CIRKEV?
Zjavne v tomto máme asi v praxi medzery, nakoľko až pričasto v
našich farnostiach farské spoločenstvá v skutočnosti veľmi
nejestvujú…

POMÔCŤ nám môžu dve úctyhodné a veľmi starobylé schémy…

Dve užitočné
a starobylé schémy

Prvou je starobylá schéma uvádzania do
kresťanského života – schéma evanjelizácie:
SCHÉMA UVÁDZANIA DO
KRESŤANSKÉHO ŽIVOTA
• SVEDECTVO a VZŤAHY
• EVANJELIZÁCIA (ohlasovanie)
• KATECHUMENÁT
• MYSTAGÓGIA

Druhou je starobylá schéma duchovného
rastu a života:
SCHÉMA UVÁDZANIA DO
KRESŤANSKÉHO ŽIVOTA
• SVEDECTVO a VZŤAHY
• EVANJELIZÁCIA (ohlasovanie)
• KATECHUMENÁT
• MYSTAGÓGIA

SCHÉMA DUCHOVNÉHO
RASTU
• ĽAHOSTAJNOSŤ
• CESTA OČISŤOVANIA
• CESTA OSVIETENIA
• CESTA ZJEDNOTENIA

AKO SA „KUCHTÍ“ CIRKEV:
1. časť:
… kde to všetko začína!

ĽAHOSTAJNOSŤ
ALEBO…
… Boha vôbec nepoznáme a je nám ľahostajný úplne;

ALEBO…
… Boha síce poznáme, ale On sám nás nezaujíma.
• Zaujíma nás Jeho pomoc.
• Zaujíma nás, čo všetko nám môže darovať
• Zaujíma nás, aby sme sa spasili a mali sa dobre
• ALE nezaujíma nás Boh ako taký. Nepýtame sa, či sa Mu
páčime, či Mu nelezieme na nervy. Nezaujímame sa o to, čo
by si azda On od nás želal. Po čom On túži. Čo si On o nás
myslí…
• A ak robíme niečo zlé, tak si povieme: „Veď nám odpustí!“
– a o Neho sa viac nestaráme!

Správame sa k Nemu ako k sluhovi, či k predavačovi v
obchode.

ĽAHOSTAJNOSŤ
ALEBO…
… Boha vôbec nepoznáme a je nám ľahostajný úplne;

ALEBO… Mnoho ľudí v tejto etape prežije pokojne celé

svoje kresťanstvo.
Ich obvyklé vyznanie života s Bohom znie
• Zaujíma nás Jeho pomoc.
takto nejako:
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„Ale veď MNE Boh veľmi pomáha! JA sa k
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toto klasifikuje ešte ako BEZBOŽNOSŤ.
myslí…
Je robíme
to snaha
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aby
• A ak
niečo
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… Boha síce poznáme, ale On sám nás nezaujíma.

Správame sa k Nemu ako k sluhovi, či k predavačovi v
obchode.

ĽAHOSTAJNOSŤ
ALEBO…
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• Zaujíma nás Jeho pomoc.
takto nejako:
• Zaujíma nás, čo všetko nám môže darovať
„Ale veď MNE Boh veľmi pomáha! JA sa k
• ZaujímaNemu
nás, abyveľmi
sme sautiekam!
spasili a mali
sa dobre
Vždy
a vo všetkom
Ho PROSÍM,
mi pomáhal!“
• ALE nezaujíma
nás Boh aby
ako taký.
Nepýtame sa, či sa Mu
páčime, či Mu nelezieme na nervy. Nezaujímame sa o to, čo
V klasickej schéme duchovného života sa však
by si azda On od nás želal. Po čom On túži. Čo si On o nás
toto klasifikuje ešte ako BEZBOŽNOSŤ.
myslí…
Je robíme
to snaha
využívať
namiesto
aby
• A ak
niečo
zlé, tak si Boha
povieme:
„Veď námtoho,
odpustí!“
Mu
slúžili
my a milovali Ho.
– a osme
Neho
sa viac
nestaráme!
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FORMA EVANJELIZÁCIE V TEJTO FÁZE…
„Po celé generácie sa predpokladalo, že náboženská konverzia je
výsledkom odpovede na vieroučné ohlasovanie. … Ale, na prekvapenie,
sociológovia … objavili, že doktrína hrá až druhoradú úlohu pri prvotnom
rozhodnutí obrátiť sa. Iste, musíme ponechať priestor pre oné zriedkavé
obrátenia na základe mystickej skúsenosti, akou bola tá Pavlova na ceste
do Damasku. Ale odhliadnuc od podobných prípadov, konverzie sú
primárne o tom, že človek previaže svoje náboženské správanie sa s tým,
ktoré majú jeho priatelia a príbuzní, bez toho, aby bol najprv zachytený
jeho učením. Alebo polopatickejšie: Ľudia majú sklony prijať náboženstvo
nejakej skupiny vtedy, keď ich sociálne putá k jej členom prevážia nad
tými, ktoré majú k ľuďom mimo nej a ktorí konverzii odporujú. A často sa
to deje ešte predtým, než sa konvertita dôkladne oboznámi s tým, čomu
skupina verí. … V konečnom dôsledku je to výsledok vzájomnej sily
sociálnych pút, ktoré človeka privedú dovnútra, alebo vyvedú von z
nejakej skupiny. … To v podstate vylučuje masové konverzie ako odpoveď
na kázanie.“
(Rodney Stark, sociológ)

PRVÉ JE SVEDECTVO ŽIVOTA

FORMA EVANJELIZÁCIE V TEJTO FÁZE…

„Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi,
aby videli vaše dobré skutky a
oslavovali vášho Otca, ktorý je na
nebesiach.“
(Mt 5,16 SSV)

„… aby ste boli bezúhonní a úprimní,
Božie deti bez hany uprostred zvrhlého
a skazeného pokolenia, medzi ktorým
svietite ako svetlá na svete.“
(Flp 2,15 SSV)

„Kresťania sa (v spoločnosti) vzmáhali
starým, dobrým a osvedčeným
spôsobom: Tým, že ponúkali lepší,
šťastnejší a bezpečnejší spôsob života.
Kresťanstvo tak zrevitalizovalo Rímske
impérium.“
(Kenneth Woodward, Newsweek)

Prvé je svedectvo
života, ktorý je sám
osebe zaujímavý,
atraktívny, vzbudzuje
záujem, zvedavosť,
možno aj „pokušenie“
pridať sa…

PRVÉ JE SVEDECTVO ŽIVOTA

FORMA EVANJELIZÁCIE V TEJTO FÁZE…
„Kresťania sa (v spoločnosti) vzmáhali
„Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi,
starým, dobrým a osvedčeným
aby videli vaše dobré skutky a
spôsobom: Tým, že ponúkali lepší,
„Toto
je
kľúč
k
novej
Evanjelizácii!
Dokonca
aj keď nedokážeš hájiť
oslavovali vášho Otca, ktorý je na
šťastnejší a bezpečnejší spôsob života.
vieru, či vysvetľovať kdejaké učenie, či dokazovať ho z Biblie - to, čo
Kresťanstvo tak zrevitalizovalo Rímske
nebesiach.“
môžeš, je toto: UŽÍVAŤ si to, že si KATOLÍK!!! Toto je tá najlepšia cesta,

impérium.“
ako evanjelizovať svojich priateľov,
rodinu, spolupracovníkov a
(Mt 5,16 SSV)
(Kenneth
Woodward, Newsweek)
kohokoľvek ďalšieho. Prečo? Pretože svet ponúka množstvo
potešení,
žiadnu
trvalú radosť.
To, čo dáva Kristus, je radosť, radosť dokonca
„… aby stealeboli
bezúhonní
a úprimní,
uprostred námah a utrpení. Radosť je to, čo mi všetci chceme a
Božie detiaj
bez
hany uprostred zvrhlého
potrebujeme. Radosť je to, čo nakoniec druhý nedokážu odmietnuť,
Prvé- ako
je svedectvo
a skazeného
pokolenia,
ktorým
ani jej
vzdorovať. medzi
A kedykoľvek
zistíme, že nám chýba
nám
pripomína
František - je to známka toho,
že my sami
musíme
svietite ako
svetlá pápež
na svete.“
života,
ktorý
je sám
byť re-evanjelizovaní, pretože milosť obrátenia nie je niečo, čo je
(Flp 2,15 SSV)
urobené raz a skončené niekedy
v minulosti; skôr osebe
je to niečozaujímavý,
stále
trvajúce, stále sa prehlbujúce, celoživotné -atraktívny,
ale nikdy ľahké!“vzbudzuje
(Scott Hahn, bývalý protestantský pastor)

záujem, zvedavosť,
možno aj „pokušenie“
pridať sa…

DRUHÉ JE PRIATEĽSTVO

FORMA EVANJELIZÁCIE V TEJTO FÁZE…

„Ak je to možné a závisí to od vás, žite v
pokoji so všetkými ľuďmi.“
(Rim 12,18 SSV)

„Kým teda máme čas, robme dobre
všetkým, ale najmä členom rodiny
veriacich.“
(Gal 6,10 SSV)

„Ale milujte svojich nepriateľov, dobre
robte, požičiavajte a nič za to
nečakajte!“
(Lk 6,35 SSV)

„Aby ste niekoho obrátili, musíte byť,
alebo stať sa jeho blízkym a dôverným
priateľom. Prví misionári musia len
pomaly formovať úzke vzťahy so zopár
ľuďmi, ktorí dokážu pritiahnuť k novej
viere zase svojich priateľov a
príbuzných. To, samozrejme,
predpokladá, že misionári … sú ochotní
trpezlivo pracovať aj roky bez toho, aby
videli výsledky.“
(Rodney Stark, sociológ)

„Evanjelizácia sa uskutočňuje službou,
vytváraním vzájomných vzťahov a
priateľstva. Nevyhnutne príde deň,
kedy vyvstanú otázky a vtedy celkom
prirodzene môžeme svedčiť o našej
viere.“
(Jean Luc-Moens, komunita Emanuel)

TRETIE JE OHLASOVANIE

FORMA EVANJELIZÁCIE V TEJTO FÁZE…

„Čo vám hovorím vo tme, hovorte na
svetle, a čo počujete do ucha,
rozhlasujte zo striech.“
(Mt 10,27 SSV)

„Tí, čo sa rozpŕchli, chodili a hlásali
slovo. Filip prišiel do mesta Samárie a
zvestoval im Krista.“
(Sk 8,3-5 SSV)

„Tí, čo sa rozpŕchli pred súžením, … prišli
do Antiochie, hovorili aj Helenistom a
zvestovali im Pána Ježiša.“

„Tiché svedectvo nášho života,
akokoľvek príkladné, nestačí. Pavol VI.
nám hovorí, že "aj to najkrajšie
svedectvo sa ukáže nedostatočným, ak
nebude osvetlené a ozrejmené.“
Evanjelizovať znamená milovať.
Milovať Boha znamená poslúchať jeho
prikázania. Milovať aj našich bratov a
sestry, lebo sa s nimi delíme o radostnú
zvesť, ktorá môže premeniť ich život a
priniesť im šťastie.
Ak by nám chýbala láska, naša
evanjelizácia by bola iba propagandou,
prozelytizmom a neznášanlivosťou. Bez
nej by sme boli iba zuniacimi cimbalmi.“
(Jean Luc-Moens, komunita Emanuel)

(Sk 11,19n SSV)

OHLASOVANIE JE AŽ TRETIE V PORADÍ!!!

TRETIE JE OHLASOVANIE

FORMA EVANJELIZÁCIE V TEJTO FÁZE…

OHLASUJE SA KERYGMA –
EVANJELIUM:
• Boh Ťa miluje!

• Si hriešnik!

„Ak študujeme stratégiu Ranej cirkvi …
štyri základné kroky – pomôcť niekomu
spoznať, že Boh ho miluje, že on sám je
hriešnik, že Kristus za neho zomrel a že
on sám musí na to odpovedať vierou –
sú tam. ... ako prvotná evanjelizácia,
vedúca k prvotnému rozhodnutiu sa
[pre Krista].“

• Kristus dal život, aby Ťa z
hriechu zachránil!

• Uver v Krista!

OHLASOVANIE JE AŽ TRETIE V PORADÍ!!!

(Scott Hahn)
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AKO SA „KUCHTÍ“ CIRKEV:
2. časť:
… kde iní končia, my začíname!

1) ZOZNÁMENIE SA
• Stretnutie Boha, spoznanie Boha.
• Zrazu zisťujeme, že Boh je nádherný,
úžasný, krásny, krajší, než čokoľvek na
svete!
Je to ako keď si mladík zrazu náhle uvedomí, že
tá predavačka pri pokladni v Bille je vlastne
nádherná, úžasná... zamiluje sa do nej... tovar je
zrazu zabudnutý, nedôležitý, zrazu sa všetka jeho
pozornosť sústreďuje na ŇU

• Typickým miestom takéhoto zážitku je
rozjímanie, stretnutie s už veriacou
komunitou kresťanov, rôzne
evanjelizačné akcie, duchovné
cvičenia,...

1) ZOZNÁMENIE SA
• Stretnutie Boha, spoznanie Boha.
• Zrazu zisťujeme, že Boh je nádherný,
Napriek sile a jasu takéhoto
úžasný, krásny, krajší, než čokoľvek na
svete! zážitku toto stretnutie ešte stále

nie je začiatkom kresťanstva!

Je to ako keď si mladík zrazu náhle uvedomí, že
• Určite je tam veľké nadšenie.
tá predavačka pri pokladni v Bille je vlastne
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nádherná, úžasná... zamiluje sa do nej... tovar je
chválime Ho, sme z Neho nadšení, zapálení…
zrazu zabudnutý, nedôležitý, zrazu sa všetka jeho
Stále ale ešte nepadlo ROZHODNUTIE nasledovať
pozornosť sústreďuje na ŇU
Ho…

prichádza až
s
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zážitku
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rozjímanie,
stretnutie s už veriacou
ASKETICKÝM
OBRÁTENÍM!
komunitou kresťanov, rôzne
evanjelizačné akcie, duchovné
cvičenia,...

2) ASKETICKÉ OBRÁTENIE
• Heinz Schurmann: Prvé obrátenie je „pripravenosť k
službe." Chcem Boha uznávať, slúžiť mu, dodržiavať
jeho prikázania. Toto prvé obrátenie je vedomé
rozhodnutie. Boh je prijímaný ako Pán môjho života.
• Yves Congar: Prvé obrátenie je obrátením rozumu a
vôle. To znamená, že je to obrátenie, ktoré je silne
určované mojím poznaním. Nejakým spôsobom som
poznal Boha - v prírode, pri kázni, cez nejaké
stretnutie. Bol som zasiahnutý a chcem mu slúžiť. Už
nechcem ťažko hrešiť. Cítim, že už nesmiem žiť tak ako
doposiaľ, a začínam nový život. Sám sa rozhodujem,
pretože som poznal Boha.
• Katarína Sienská: Prvé obrátenie je obrátenie zo stavu
rozptýlenia alebo ľahostajnosti do stavu milosti
(nemyslí sa tým rozptýlenie pri modlitbe, ale má sa na
mysli rozptýlenosť života, otvorenosť pre všetko možné,
žiadne usobranie, žiadna sústredenosť na podstatné, na
Boha a pod.).

2) ASKETICKÉ OBRÁTENIE
Je samo v sebe ešte veľmi nedokonalé:
• Heinz Schurmann: „Ale tento prvý krok, pri ktorom sa
človek rozhoduje, ešte nie je dostatočne hlboký. To sme
už videli pri apoštoloch. Po tomto prvom obrátení je
naše ja (ja chcem, ja som poznal, ja som zakúsil) úplne
v popredí. Môže to znieť dokonca tiež zbožne: Ja
predsa chcem iba to, čo robí Ježišovi radosť! A pritom
je tu opäť počuť to „ja chcem".“
Na rozdiel od dokonalého obrátenia, kde ide o úplné
zrieknutie sa seba z lásky ku Kristovi: „Skutočné
obrátenie spočíva v tom, že už sami nechceme vôbec
nič.“ (majster Ján Eckhardt, 14. st.);…
… tu sa seba nezriekame. Stále si pevne držíme svoje
„JA“ – len zvoľujeme k tomu, aby slúžilo Bohu. Stále
ale podľa nás, našim spôsobom a podľa našej miery a
ochoty!

NAPRIEK TOMU JE TOTO OBRÁTENIE PRVÝM
KROKOM DO SVETA KRESŤANSTVA!

Mnohí bratia protestanti by
najneskôr tu niekde zrejme
skončili, spokojní, že
priviedli človeka k uvereniu
Kristovi, k „modlitbe
hriešnika“ a tým ku spáse –
a išli by hľadať niekoho
iného „neveriaceho“, koho
by mohli evanjelizovať.

„Modlitba hriešnika je modlitba, ktorú
sa človek modlí k Bohu, keď pochopí, že
je hriešnikom a potrebuje Spasiteľa.
Ak rozumieš tomu, že si hriešnik a
potrebuješ spasenie skrze Ježiša Krista,
tu je modlitba hriešnika, ktorú môžeš
povedať Bohu: "Bože, viem, že som
hriešnik. Viem, že si zasluhujem znášať
dôsledky svojho hriechu. Verím však v
Ježiša Krista ako svojho Spasiteľa.
Verím, že Jeho smrť a vzkriesenie mi
prináša odpustenie. Verím v Ježiša a
jedine Ježiš je môj osobný Pán a
Spasiteľ. Ďakujem Ti, Pane, za spasenie
a odpustenie! Amen!"“
(gotquestions.org)

Katolíci od samých prvých
storočí toto považovali len
za prvý krok v omnoho
dlhšom a hlavne hlbšom
procese evanjelizácie!

„Ak študujeme stratégiu Ranej cirkvi,
vidíme, že pre týchto prvých kresťanov
evanjelizácia mala omnoho hlbší význam,
než len jednoducho niekoho priviesť k viere.
Záverečný postoj, ak sa niekto rozhodol
uveriť v Krista, teda nebol v tom, že si
povedali „A je to. Evanjelizácia je
dokončená. Raz spasený, navždy spasený.“
Namiesto toho spôsob, akým ste vyjadrili
svoje rozhodnutie sa pre Krista ako nový
veriaci, spočíval v tom, že ste sa posunuli od
kroku jedna – konvertita – ku kroku dva:
stali ste sa katechumenom. Bolo nad vami
urobené znamenie kríža, posypali vás
štipkou soli, vložili na vás ruky a predniesli
modlitby exorcizmu. Potom ste boli zapísaný
do stavu katechumenátu. Už evanjelizovaný
prišiel čas byť katechizovaný.“
(Scott Hahn, upravené)

ŠTVRTÝ JE KATECHUMENÁT

FORMA EVANJELIZÁCIE V TEJTO FÁZE…

Ono „prvé rozhodnutie“ pre Krista
je ešte viac nadšením než vierou.
Opravdivá, pevná a zrelá viera sa
buduje až v etape katechumenátu!
„Kde sa krst detí stal bežne zaužívanou
formou slávenia tejto sviatosti, tento
spôsob slávenia sa stal jediným úkonom,
ktorý veľmi skrátene zahŕňa aj etapy, ktoré
predchádzajú uvádzanie do kresťanského
života. Krst detí už svojou povahou
vyžaduje katechumenát po krste. Nejde len
o potrebné poučenie po krste, ale aj o
nevyhnutné rozvíjanie krstnej milosti počas
rastu osoby. Tu je vlastné miesto
katechézy.“

(KKC 1231)

„Podľa Rímskeho rituála sa
vysluhovateľ krstu pýta katechumena:
„Čo si žiadaš od Božej Cirkvi?“ On
odpovie: „Vieru.“
Katechumenát alebo formácia
katechumenov má za cieľ umožniť im,
aby ako odpoveď na Božiu iniciatívu a v
spojení s určitým cirkevným
spoločenstvom priviedli k zrelosti svoje
obrátenie a svoju vieru. Ide o formáciu
celého kresťanského života, ktorou „sa
učeníci spájajú s Kristom, svojím
Učiteľom. Preto treba katechumenov
náležite zasväcovať do tajomstva spásy
a do mravného života podľa evanjelia a
posvätnými obradmi, ktoré sa majú
sláviť postupne, treba ich uvádzať do
života viery, liturgie a lásky Božieho
ľudu.““
(KKC 168, 1248)
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3) CHODENIE S BOHOM
… alebo aj začiatočnícka „CESTA OČISŤOVANIA“

ZMYSEL TEJTO ETAPY:
OČISTENIE od prekážok a tak
príprava na ďalšiu cestu s Bohom:
• VYSLOVENÝ HRIECH – teda páchanie zla, hriechu,
ľahostajnosť voči Bohu.
• PREKÁŽKY – a teda aj veci, ktoré chápeme ako
dobré, alebo aspoň „nič zlé“ – ale v praxi nám
prekážajú úplne sa oddať Bohu.

Zásadným nástrojom v tejto etape je
ASKÉZA – preto aj obrátenie, ktoré k nej
vedie, sa volá „asketické“.

3) CHODENIE S BOHOM
… alebo aj začiatočnícka „CESTA OČISŤOVANIA“

ZMYSEL TEJTO ETAPY:

Toto isté musí urobiť každá nevesta
(ženích) pred svadbou:
OČISTENIE od prekážok• Zrieknuť
a tak sa zlých vecí v prospech
spoločnej lásky a vernosti (drogy,
príprava na ďalšiu cestu
s Bohom:
alkohol,
zálety,…)
• Ale
aj hriechu,
dobrých vecí, ktoré by mohli
• VYSLOVENÝ HRIECH – teda páchanie
zla,
prekážať (zanechá svoju rodinu,
ľahostajnosť voči Bohu.
bydlisko,ako
možno zamestnanie,
• PREKÁŽKY – a teda aj veci, ktoré chápeme
záľuby,…)
dobré, alebo aspoň „nič zlé“ – ale vniektoré
praxi nám
prekážajú úplne sa oddať Bohu. • Súčasne sa usilujú byť čo
najzrelšími osobnosťami, lebo bez
zrelej dospelosti nedokážu medzi
ustanoviť
Zásadným nástrojom v tejtosebou
etape
je vzťah lásky!

ASKÉZA – preto aj obrátenie, ktoré k nej
vedie, sa volá „asketické“.

3) CHODENIE S BOHOM
… alebo aj začiatočnícka „CESTA OČISŤOVANIA“
„Za začiatočníkov v duchovnom živote považujeme tých, ktorí
po asketickom obrátení pracujú na oslobodení sa od všetkého,
čo sťažuje rozvoj lásky. Charakteristická je tu túžba po
posvätení, čo ich odlišuje od hriešnikov a ľahostajných osôb,
ale v nich prítomné slabosti a prekážky ešte brzdia ich úsilie.
Už sú na ceste k dokonalosti, no ešte len na jej samom
začiatku.
Vedú už istý druh duchovného života, ale ešte nie veľmi
intenzívne, a preto nemá rozhodujúci vplyv na ich praktické
napredovanie. Snažia sa žiť v stave milosti, živia v sebe túžbu
po duchovnom napredovaní a vyvíjajú v tom isté úsilie, ale
ešte ich brzdia svetské veci, ako sláva, obchodné záujmy, túžba
po komforte a pod. Vôľa si ešte nezvykla na pocit povinnosti a
podriadenosti Bohu, hľadá rôzne zámienky, aby získala späť
svoju predošlú slobodu. Srdce občas zachvacujú pocity strachu.
Zmysly pod vplyvom žiadostivosti podliehajú čaru
materiálnych vecí a potešenia z nich.“
(Albino Marchetti)

3) CHODENIE S BOHOM
… alebo aj začiatočnícka „CESTA OČISŤOVANIA“
VRÁTENIE VECÍ NA SVOJE MIESTO:
Ak definícia zla a hriechu znie: „uprednostňovanie nižšieho
dobra pred vyšším“, potom zmysel tejto etapy sa dá vyjadriť
ako „vrátenie vecí na svoje miesto“, čo je podstatou askézy:
Boh je nad všetkým!
láska je viac, ako sebectvo

„byť“ je viac, ako „mať“

vzťahy (ľudia) sú viac, ako veci

3) CHODENIE S BOHOM
… alebo aj začiatočnícka „CESTA OČISŤOVANIA“

KĽÚČOVÉ POJMY:
• REŠPEKT / BÁZEŇ: rešpektujeme Boha, máme pred
Ním úctu (= biblický pojem bázne, zmiešaniny úžasu,
ohromenia, úcty a rešpektu človeka, stojaceho tvárou
v tvár Bohu), po prvý raz Ho v našom živote vážne
berieme do úvahy;
• POSLUŠNOSŤ / SLUŽBA: usilujeme sa žiť podľa Božích
príkazov, rešpektovať Božie zákony, v rámci možností,
ktoré na sebe vidíme, sa usilujeme tomuto Bohu aj
slúžiť, aj keď stále ešte len „popri“ našom ostatnom
živote.

3) CHODENIE S BOHOM
… alebo aj začiatočnícka „CESTA OČISŤOVANIA“
Táto etapa ešte NIE JE kresťanstvom
– a katechumen ešte ani nie je v
plnom zmysle slova kresťan!
ZODPOVEDÁ ETAPE A ÚROVNI
STARÉHO ZÁKONA, o ktorom
Katechizmus konštatuje:

„Starý (zjavený) zákon je prvou fázou
zjaveného zákona. Jeho morálne
predpisy sú zhrnuté v desiatich
prikázaniach. Prikázania Desatora
kladú základy povolania človeka
stvoreného na Boží obraz. Zakazujú,
čo sa protiví láske k Bohu a k
blížnemu, a predpisujú, čo je pre ňu
podstatné. Desatoro je svetlo
poskytnuté svedomiu každého
človeka, aby mu ukázalo Božie
volanie a Božie cesty a chránilo ho
pred zlom.“
(KKC 1962)

„Starý (zjavený)
zákon je prípravou na
evanjelium.“
(KKC 1964)

? !
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V našej bežnej katolíckej
praxi veľmi často na tejto
starozákonnej úrovni
končíme, spokojní, že naši
farníci „veria v Boha“,
„navštevujú bohoslužby“,
„dodržiavajú desatoro“ a
viac-menej si „plnia svoje
náboženské povinnosti“ a
sú tak „praktizujúci
veriaci“… 

„Zo skúmania situácie vyplynulo, že ako
najpálčivejší sa ukazuje fakt ochabovania
v odovzdávaní viery a jej nedostatočné
uplatňovanie v živote spoločnosti. …
Mnohí veriaci pod ťažkým tlakom
[komunistického] prenasledovania, aj keď
neodpadli od viery v Ježiša Krista,
postupne obmedzili praktizovanie svojej
viery na základné náboženské úkony,
respektíve iba na prijatie iniciačných
sviatostí, a aj to často bez uvedenia do
kresťanského života, osobného stretnutia s
Kristom a rozhodnutia sa pre neho. …
Povrchná viera, motivovaná len rodinnou
tradíciou, náboženské úkony vykonávané
mechanicky a zo zvyku, ktoré
charakterizujú veľkú časť strednej a staršej
generácie… “
(Pastoračný a evanjelizačný plán Katolíckej
cirkvi na Slovensku
na roky 2008 až 2013)

Výsledkom je „CUKRÍKOVÉ

KRESŤANSTVO“:

• SPÁSA ako „cukrík za odmenu“ – niečo (vec, miesto,
možno stav,…), ktorý Boh môže ľubovoľne dať hocikomu,
bez ohľadu na to, aký dotyčný človek je.

V praxi ju potom dáva ako odmenu tým, ktorí splnia nejaké
Ním dané podmienky: Uveria v Krista ako svojho
„osobného spasiteľa“ (protestantská verzia), alebo si plnia
všetky náboženské povinnosti („katolícka“ verzia), alebo
patria do „pravej Božej organizácie“, chodia od domu k
domu a zvestujú Jehovu (jehovistická verzia) a pod.
• PEKLO je potom „bič za trest“ – tiež niečo, čo nadeľuje
Boh komu ako chce a tých, ktorí nesplnia Jeho podmienky,
bude za trest naveky trestať Peklom.

JEDNOU Z JEHO FORIEM je aj viera v

„spásu bez skutkov“
• buď v podobe viac protestantskej: „Ak som uveril v Krista
ako Spasiteľa, už som spasený človek – a žiadne skutky, či
hriechy, ktoré som popáchal, na tom už nič nezmenia,
pretože Kristus mi získal odpustenie od všetkých minulých,
prítomných aj budúcich hriechov a ja som Mu uveril a tým
som vierou získal spásu! Keď zomriem, Boh ma neodsúdi za
moje hriechy do Pekla, kam by som inak patril, ale odpustí
mi a dokonca ma príjme do Neba!“
• alebo v podobe viac „katolíckej“: „Veď už sa hádam nad
nami nejako Pán Boh zmiluje. Veď On je dobrý, On nás už
len hádam nezatratí v Pekle, však nie sme hádam až takí
zlí…“

JEDNOU Z JEHO FORIEM je aj viera v

„spásu bez skutkov“
• buď v podobe viac protestantskej: „Ak som uveril v Krista
ako Spasiteľa,
už som
spasený
– a žiadne
skutky,
„Buď hriešnik
a smelo
hreš, alečlovek
ešte smelšie
ver a raduj
sa v či
hriechy,Kristovi…
ktoré som
na tomoddeliť
už ničodnezmenia,
žiadenpopáchal,
hriech nás nemôže
Baránka, ani
som smilnil
a vraždil
tisíckrát zaod
deň!“
pretožekeby
Kristus
mi získal
odpustenie
všetkých minulých,
(Martin
Luther,aList
1. 8.a1521)
prítomných aj budúcich
hriechov
jaMelanchtonovi,
som Mu uveril
tým
„Pamätám
si, spásu!
ako somKeď
sa tešila,
keď somBoh
raz na
univerzite
som vierou
získal
zomriem,
ma
neodsúdi za
počula istého
katolíckeho
povedať,
diabolale
ani odpustí
peklo
moje hriechy
do Pekla,
kamkňaza
by som
inak že
patril,
neexistuje. Takúto informáciu som už dávno chcela počuť. Hneď
mi a dokonca
ma príjme do Neba!“
som si pomyslela: Ak neexistuje diabol ani peklo, potom všetci
do neba.
som nemala viac
dôvod
sa zhrešiť.nad
• aleboprídeme
v podobe
viacUž
„katolíckej“:
„Veď
už báť
sa hádam
Keďže všetci budú spasení a pôjdu do neba, mohla som robiť
nami nejako
Pán
Boh
zmiluje. Veď On je dobrý, On nás už
všetko, čo
sa mi
zachcelo.“
len hádam nezatratí v Pekle, však nie sme hádam
až takí
(Dr. Gloria Polo)
zlí…“

DRUHOU Z JEHO FORIEM je viera v

„spásu zo skutkov
podľa zákona“
• v podobe bežne „katolíckej“: „Ak budeš chodiť do kostola
a budeš mať na poriadku sviatosti, ak sa budeš modliť a v
piatok postiť, tak potom za odmenu pôjdeš po smrti do
Neba.
Samozrejme, musíš aj dodržiavať Desatoro, nezabíjať,
nekradnúť,… – a ak už, tak sa z toho potom čo najrýchlejšie
vyspovedať, aby Ti Pán Boh tieto hriechy odpustil a neposlal
Ťa za ne do Pekla.“

A práve s týmto sa v praxi často aj ako kňazi
uspokojujeme a toto zdôrazňujeme!

NEBO NIE JE MIESTO, kam by nás Boh mohol pustiť, alebo
nepustiť.
NEBO NIE JE VEC, ktorú by nám Boh mohol dať, alebo
naopak nedať.
NEBO JE STAV, v ktorom sme ako Boh, žijeme ako Boh, v
spoločenstve s Bohom!
BOH OTVORIL „DVERE DO NEBA“ DOKORÁN: „Toho, kto
prichádza ku mne, neodoženiem … lebo som neprišiel svet
súdiť, ale svet spasiť“ (Jn 6,37; 12,47 SSV).
MY SA ALE MUSÍME STAŤ BOHU PODOBNÍ, inak tento stav u
nás nezavládne: „Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje! A
kde som ja, tam bude aj môj služobník“ (Jn 12,26 SSV).
TO SA ALE IBA DODRŽIAVANÍM ZÁKONA nestane, „plnenie si
náboženských povinností“ a „dodržiavanie prikázaní“ na to
nestačí: „Lebo zo skutkov podľa zákona nebude pred ním
ospravedlnený nijaký človek“ (Rim 3,20 SSV)!

„Potom Kráľ povie tým, čo budú po jeho pravici: “Poďte, požehnaní môjho
Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta. Lebo
som bol hladný a dali ste mi jesť; bol som smädný a dali ste mi piť; bol som
pocestný a pritúlili ste ma; … Vtedy mu spravodliví povedia: “Pane, a kedy sme
ťa videli hladného a nakŕmili sme ťa, alebo smädného a dali sme ti piť? … Kráľ
im odpovie: “Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich
najmenších bratov, mne ste urobili.““
(Mt 25,34-40 SSV)

• Ani slovo o „uverení v Krista“

• dotyční dokonca ani netušili, že svojim konaním sa nejako
dotýkajú Krista a súvisí s Kristom, sú z toho úplne paf;
• o ich spáse tak rozhoduje len a jedine ich praxis, ktorú
konali z lásky, bez vidiny nejakej spásy a odmeny,…
• … ktorá ich ale pripodobnila Kristovi a uviedla do
dôverného spoločenstva s Kristom – hoci o tom počas
svojho života ani netušili.

„ Nie každý, kto mi hovorí: “Pane, Pane,” vojde do nebeského kráľovstva, ale
iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Mnohí mi v onen deň
povedia: “Pane, Pane, či sme neprorokovali v tvojom mene? Nevyháňali sme v
tvojom mene zlých duchov a neurobili sme v tvojom mene veľa zázrakov?”
Vtedy im vyhlásim: Nikdy som vás nepoznal; odíďte odo mňa vy, čo páchate
neprávosť!
(Mt 7,21-23 SSV)

• Títo ľudia sú, naopak, veriaci kresťania.

• Poznajú Krista, uctievajú Ho ako svojho Pána,
prorokujú v Jeho Mene, konajú dokonca v Jeho Mene
znamenia a zázraky.
• Chýba im ale praxis nového Života – nevyzliekli sa zo
starého človeka, neobliekli si nového človeka,
stvoreného podľa Boha (porov. Kol 3,9n)…
• … a preto ostávajú zatratení NAPRIEK VIERE v Krista
– ale na základe toho, že „konajú (gr. ergazomai)
neprávosť“!

? !
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AKO SA „KUCHTÍ“ CIRKEV:
3. časť:
… ako z katechumena kresťan povstane!

4) 1. KRÍZA VZŤAHU…
… alebo aj „NOC ZMYSLOV“

KONIEC CHODENIA A POZVANIE

• Nie je možné večne iba chodiť s Bohom.
• Boh nás začína pozývať od chodenia a služby ku
skutočnému vzťahu a spoločnému životu.

DOTERAZ to bo Boh, ktorý
zostupoval do nášho
života.

TERAZ nás volá, aby sme
my vystúpili do Božieho
života!

4) 1. KRÍZA VZŤAHU…
… alebo aj „NOC ZMYSLOV“

JE TO KRÍZA, PRETOŽE…

• … pretože veci, ktoré doteraz fungovali a tešili
nás, zrazu fungovať prestávajú, lebo ich čas
skončil…

DOTERAZ to bo Boh, ktorý
zostupoval do nášho
života.

TERAZ nás volá, aby sme
my vystúpili do Božieho
života!

4) … A 2. OBRÁTENIE!
… alebo aj „NOC ZMYSLOV“

RIEŠENÍM JE DRUHÉ OBRÁTENIE!
• Hans Buob: „Je to ten najdôležitejší krok v živote kresťana.
Kresťanom som vlastne iba vtedy, keď som prijal toto
obrátenie. Je mi ponúknuté v krste, ale nie je mi vnucované.
Boh čaká na moje slobodné áno, čaká, až skutočne a poctivo
akceptujem jeho plán s mojím životom.
Druhé obrátenie je krokom do stavu konečného obrátenia.
Boh sa skutočne stáva Pánom môjho života, jeho plány sa
stávajú mojimi plánmi. Pád do ťažkého hriechu (do vedomého
sa odlúčenia od Boha) už prakticky neprichádza do úvahy. Už
sa uskutočnilo bezpodmienečné a nezvratné odovzdanie sa
Bohu, ktorým začala cesta k svätosti.“

TU ZAČÍNA KRESŤANSTVO!

4) … A 2. OBRÁTENIE!
… alebo aj „NOC ZMYSLOV“

RIEŠENÍM JE DRUHÉ OBRÁTENIE!
• Katarína Sienská: „Obrátenie zo stavu nedokonalosti k
vážnemu rozhodnutiu veľkomyseľne zápasiť o kresťanskú
dokonalosť, uskutočňovať obraz, ktorý má o mne Boh.“
• Heinz Schürmann: „Druhé obrátenie je rozhodnutie k
dokonalosti; je celobytostným odovzdaním sa; je úplným
vydaním sa.“
• Ján Eckhardt: „Skutočné obrátenie spočíva v tom, že už sami
nechceme vôbec nič.“

• Obrátenie od „služby“ ku „vzťahu“;
• od „dobra“ k „svätosti“;
• od „služobníka Boha“ k „synovi Boha“;
• od „JA“ k „TY“;
• od vlastnej vôle k Božej vôli.

4) … A 2. OBRÁTENIE!
… alebo aj „NOC ZMYSLOV“

Najneskôr v tejto etape nastáva
definitívny koniec „CUKRÍKOVÉHO
KRESŤANSTVA“ aj s jeho otázkami: „Čo
presne musím urobiť… a čo už nemusím
urobiť… aby som si zaistil po smrti spásu a
Nebo“?

4) … A 2. OBRÁTENIE!
… alebo aj „NOC ZMYSLOV“

ZNAKY DRUHÉHO OBRÁTENIA:
• Dôraz sa prenáša na vzťah a spoločenstvo s
Bohom.
• Boh sa mení zo „šéfa“, ktorého poslúchame a
rešpektujeme, na „Otca“, s ktorým budujeme
hlboký, osobný a dôverný vzťah.
• Sme zamilovaní do Boha, učíme sa spočívať v
Ňom, byť Ním naplnení a hlboko s Ním
zjednotení.

ZAMILOVANOSŤ

4) … A 2. OBRÁTENIE!
… alebo aj „NOC ZMYSLOV“

ZNAKY DRUHÉHO OBRÁTENIA:
• V skutočnosti AŽ TU opravdivo začínama Bohu
VERIŤ: natoľko, aby sme kvôli Nemu naozaj
„zanechali všetko“ a nechali sa Ním viesť podľa
Jeho vôle, v úplne vydanosti a úplnej dôvere.
• V tomto svetle neprekvapuje, že už apoštoli –
obzvlášť Pavol – vnímali kresťanstvo (a teda
„druhé obrátenie“) ako prechod od Zákona k
viere: čiže od „rešpektovania Boha tým, že
poslúchame Zákon“ k „Viere, v ktorej sa úplne
vydávame Bohu“.

VIERA

4) … A 2. OBRÁTENIE!
… alebo aj „NOC ZMYSLOV“

ZNAKY DRUHÉHO OBRÁTENIA:
• Už nielen „dodržiavanie“ Božích príkazov,
• ani len „poslúchanie“ Božej vôle,
• ale úplná vydanosť, danie sa Bohu úplne k dispozícii,
zrieknutie sa svojej vôle a úplné otvorenie sa vôli Božej a
Božím zámerom.
„Bojím sa iba jedného, že si ponechám svoju vôľu.
Vezmi si ju teda, lebo ja si vyberiem všetko, čo ty
chceš! “
(sv. Terézia z Lisieux)

VYDANOSŤ

4) … A 2. OBRÁTENIE!
… alebo aj „NOC ZMYSLOV“

ZNAKY DRUHÉHOVydanosť
OBRÁTENIA:
je OVOCÍM VIERY a LÁSKY k Bohu
ako osobe:

• Už nielen „dodržiavanie“ Božích príkazov,
Je to ako keď sa manžel po sobáši spýta
• ani len „poslúchanie“ Božej vôle,
svojej manželky:
• ale úplná vydanosť, danie sa Bohu úplne k dispozícii,
Miláčik, čosa
budeme
terazarobiť?
zrieknutie sa svojej vôle a úplné–otvorenie
vôli Božej
A ona odpovie:
Božím zámerom.
– Môj najdrahší, je mi to jedno! Zaveď ma
„Bojím sa iba jedného, že si ponechám
vôľu.
kamsvoju
chceš,
je mi jedno, či budeme žiť tu,
Vezmi si ju teda, lebo ja si vyberiemalebo
všetko,
čo ty
v Hong-Kongu,
alebo na Antarktíde,
chceš! “
je mi jedno, či sa budeme živiť obchodom, v
(sv. Terézia zalebo
Lisieux) lovením krokodílov v ústi
kancelárii,
Amazonky! Som s Tebou a to mi úplne stačí
a nič viac ma už netrápi, ani po tom
netúžim!

VYDANOSŤ

4) … A 2. OBRÁTENIE!
… alebo aj „NOC ZMYSLOV“

ZNAKY DRUHÉHOVydanosť
OBRÁTENIA:
je OVOCÍM VIERY a LÁSKY k Bohu
ako osobe:

• Už nielen „dodržiavanie“ Božích príkazov,
Podobne vydanosť u kresťana nastáva
• ani len „poslúchanie“ Božej vôle,
vtedy, keď láska k Bohu konečne PREVÁŽI
• ale úplná vydanosť, danie sa Bohu úplne k dispozícii,
nad ostatnými láskami v našom živote a
zrieknutie sa svojej vôle a úplnéBoh
otvorenie
sa vôli
Božej
a bohom nášho
sa konečne
naozaj
stáva
Božím zámerom.
života:
– Pane, je mi jedno, kde budem žiť, čo
„Bojím sa iba jedného, že si ponechám svoju vôľu.
budem robiť, kam ma zavedieš a do čoho
Vezmi si ju teda, lebo ja si vyberiem všetko, čo ty
všetkého vovedieš! Som s Tebou a Ty si vo
chceš! “
mne
a to jez Lisieux)
jediné, po čom túžim a jediné,
(sv. Terézia
na čom mi záleží a všetko ostatné
nechávam na Teba, veď ma a pre mňa
bude rozkošou kráčať Tvojou cestou a
konať Tvoje skutky!

VYDANOSŤ

4) … A 2. OBRÁTENIE!
… alebo aj „NOC ZMYSLOV“

… ALE HLAVNE:
• Tu konečne sa rozhodujem, že chcem byť skutočne
a opravdivo už nielen „návštevník kostola“, žijúci
„podľa prikázaní“ – ale stále len svoj súkromný
osobný život,…
• … ale že chcem byť skutočnou súčasťou Božej
rodiny Cirkvi a v nej sa učiť žiť dokonalý Trojičný
život jednoty a lásky podľa vzoru Písma:
„Vytrvalo sa zúčastňovali na učení apoštolov a na bratskom
spoločenstve, na lámaní chleba a na modlitbách. … Množstvo
veriacich malo jedno srdce a jednu dušu. A nik z nich nehovoril, že
niečo z toho, čo mal, je jeho, ale všetko mali spoločné.“
(Sk 2,42; 4,32 SSV)

Volím si CIRKEV!

4) … A 2. OBRÁTENIE!
… alebo aj „NOC ZMYSLOV“

… ALE HLAVNE:
TOTO JE OVOCIE VIERY, ZAMILOVANOSTI aj
VYDANOSTI KRISTOVI!
Týmto krokom novopokrstený opravdivo
VSTUPUJE DO BOŽIEHO ŽIVOTA – a teda
DO NEBA, k ZBOŽŠTENIU!!!
„Kdo miluje Krista, miluje také jeho Církev. Takový člověk se
pokorně zříká obvyklého egocentrismu. Přestává se zabývat
osobním, nadutým a izolovaným racionalizováním. Osvojuje
si moudrou pronikavost víry.“

(Alexej Stepanovič Chomiakov, filozof)

Volím si CIRKEV!

„Vyznačený najčestnejším
menom v okovách, ktoré nosím,
chválim cirkvi a želám im
jednotu s telom a duchom
Ježiša Krista, ktorý je naším
večným životom.“

(sv. Ignác Antiochijský)
„To, čo dosahuje spásu, je
jednota, keď sa všetci spoja
medzi sebou tým, že splynú s
jediným pravým dobrom …
popri istej rôznosti postojov už
nebudú mnohonásobne
rozdelení.“
(Sv. Gregor Nyssenský)

PIATE JE PRIJATIE DO CIRKVI

FORMA EVANJELIZÁCIE V TEJTO FÁZE…

V okamihu druhého obrátenia
katechumen prijíma iniciačné
sviatosti – krst, birmovanie a
Eucharistiu – a tak sa začleňuje do
Cirkvi a stáva sa kresťanom.
„Dnes sa teda vo všetkých latinských a východných
obradoch uvádzanie dospelých do kresťanského života
začína ich vstupom do katechumenátu a vrcholí v
jedinom slávení troch sviatostí: krstu, birmovania a
Eucharistie. Vo východných obradoch sa uvádzanie
detí do kresťanského života začína krstom, po ktorom
bezprostredne nasleduje birmovanie a prijatie
Eucharistie, kým v rímskom obrade toto uvádzanie detí
pokračuje viacročnou katechézou a neskôr sa končí
birmovaním a Eucharistiou, ktorá je vrcholom ich
uvádzania do kresťanského života.“
(KKC 1233)

V Západnej Cirkvi je tak

DRUHÉ OBRÁTENIE
znakom ukončenia
pokrstového
katechumenátu (ktorý začal
1. sv. prijímaním) a normou
pripravenosti prijať sviatosť
birmovania.

? !
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AKO SA „KUCHTÍ“ CIRKEV:
4. časť:
… vôňa Tajomstiev!

ŠIESTE SÚ TAJOMSTVÁ SVIATOSTÍ

FORMA EVANJELIZÁCIE V TEJTO FÁZE…

Až PO druhom
obrátení sa začína
zasväcovanie do
plného života Cirkvi,
DOVTEDY
NEMOŽNÉ, pretože
ešte nepadlo
skutočné a zrelé
rozhodnutie pre
Božiu rodinu a Boží
život!

„Raná Cirkev mala postup, podľa ktorého si hľadajúci našli učiteľa
a ten ich postupne viedol etapami skúmania, očisťovania a
osvietenia. Tento proces mohol trvať niekoľko rokov. Vyvrcholil v
poslednej etape, ktorá sa nazýva mystagógia a znamená
„odhalenie tajomstiev". Čo sú tie „tajomstvá“, ktoré sa odhaľujú v
mystagógii? Tajomstvá sú sviatosti, ktoré sú samy osebe zjavením
večného Božieho tajomstva, ktoré prevyšuje všetko chápanie
(porov. Ef 3, 19). Všetko v pozemskom Ježišovom živote bolo
znamením tohto tajomstva (porov. KKC 515). V Cirkvi sa tajomstvá
Kristovho života stali sviatostnými tajomstvami. Mystagógia ako
posledná etapa iniciácie nastáva až vtedy, keď hľadajúci už nie je
hľadajúcim, ale kresťanom - v krste sa znovuzrodil k Božiemu
životu a vo svätom prijímaní sa zjednotil s Kristom. Všetky
predchádzajúce etapy vlastne slúžili ako potrebná príprava na
túto poslednú etapu. Len očistená myseľ a telo môže byť vhodným
nástrojom tajomstiev. Len osvietená duša môže „vidieť"
neviditeľnú realitu, ktorá je prítomná v každej sviatosti.
Prisľúbenie tohto cieľa pomáhalo hľadajúcim prejsť cez dlhé a
niekedy vyčerpávajúce etapy učenia a očisťovania.“
(Scott Hahn)

5) MANŽELSTVO S BOHOM
… alebo aj „CESTA OSVIETENIA“
„Cestou osvietenia, čiže cestou pokročilých, nazývame obdobie
duchovného života, v ktorom duša už dostatočne očistená od
hriechu a neusporiadaných náklonností sa snaží doplniť svoje
duchovné znovuzrodenie skrze cvičenie sa v nadprirodzených
čnostiach, aby dokonalejšie milovala Boha a zjednotila sa s ním.
Duša oslobodená od mnohých lipnutí sa teraz teší určitému
pocitu bezpečia, a tak sa môže pokojne a účinne cvičiť v
nadprirodzených čnostiach. Zmysly sú už pod kontrolou vôle a už
bezprostredne neohrozujú napredovanie k dokonalosti. Od
náruživostí oslobodený intelekt sa spontánne obracia k Bohu,
zotrváva s ním dlho v modlitbe a odtiaľ čerpá usmernenie na
celú svoju činnosť. Záležitosti a záujmy sveta sú tu zohľadnené a
zlaďované s duchovnými požiadavkami. Človek v tejto etape túži
vo všetkom plniť Božiu vôľu a hľadať jeho slávu. V dôsledku
týchto dispozícií už nepácha ťažké hriechy. Vedomému všednému
hriechu sa úprimne vyhýba a ak vo chvíli slabosti predsa len
padne, okamžite sa snaží zbaviť hriechu a čo možno najlepšie ho
napraviť úkonom skrúšenosti a lásky. Verne plní svoje povinnosti
a celú svoju činnosť napĺňa nadprirodzeným duchom.“ (Albino
Marchetti)

5) MANŽELSTVO S BOHOM
… alebo aj „CESTA OSVIETENIA“
OBLIEKAME SI KRISTA
• V tejto fáze sme sa odhodlali ako keby „vojsť do
Krista“, aby sme sa s Ním stali jeden tak, že si
(slovami Pavla) „oblečieme Krista“, aby sme sa tak
„stali Ním“ a aby sme tak „skrze Krista, s Kristom
a v Kristovi“ boli Kristom, žili Krista, konali
Krista,…
„Lebo všetci, čo ste pokrstení* v Kristovi, Krista ste si
obliekli.“
(Gal 3,27 SSV)

„Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus.“
(Gal 2,20 SSV)

* gr. baptizó – ponoriť do niečoho, čiže tu dosl. „ponorení v Krista“

5) MANŽELSTVO S BOHOM
… alebo aj „CESTA OSVIETENIA“
UČÍME SA „KONAŤ LÁSKU“
• Teda už nielen „nekonať zlo“…
• … ale pozitívne učenie sa „konať dobro“ a tak sa
pripodobňovať v skutkoch a živote Ježišovi
Kristovi.
• Cieľom už nie je „spravodlivosť“, ale „láska“; nie
„prikázania“, ale „evanjelium“

„Podľa Tomáša (Akvinského) špecifickou úlohou na
ceste osvietenia je vzrast v láske. Tým sa táto etapa
líši od cesty očistenia, na ktorej ide väčšmi o
očistenie od hriechu, ako aj od cesty zjednotenia, na
ktorej dochádza k prežívaniu láskyplného a
dôverného zjednotenia s Bohom.“
(Albino Marchetti)

5) MANŽELSTVO S BOHOM
… alebo aj „CESTA OSVIETENIA“
UČÍME SA „KONAŤ LÁSKU“
• Teda už nielen „nekonať zlo“…
• … ale pozitívne učenie
sa „konať
dobro“jea tak
sa
A práve
CIRKEV
miestom,
pripodobňovať v skutkoch a živote Ježišovi
nástrojom, cieľom tejto lásky i touto
Kristovi.
láskou ale
samotnou!
• Cieľom už nie je „spravodlivosť“,
„láska“; nie
„prikázania“, ale „evanjelium“

Ona je AGAPÉ žité v praxi s
konkrétnymi ľuďmi v konkrétnom
„Podľa Tomáša (Akvinského) špecifickou úlohou na
ceste osvietenia jeobojstrannom
vzrast v láske. Tým sa vzťahu
táto etapa jednoty a v
líši od cesty očistenia,konkrétnej
na ktorej ide väčšmi
o
službe
lásky jeden
očistenie od hriechu, ako aj od cesty zjednotenia, na
druhému
podľa vzoru
Božskej Trojice!
ktorej dochádza
k prežívaniu láskyplného
a
dôverného zjednotenia s Bohom.“
(Albino Marchetti)
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Prvý Jánov list…

Jánov list

O týchto veciach
píše veľmi obšírne
druhý z listov,
ktorých sa
dotkneme: 1.
Jánov list.

Otcovia, synovia, deti…
12

Píšem vám, deti: Pre
jeho meno máte
odpustené hriechy. 13
Otcovia, vám píšem:
Poznali ste toho, ktorý
je od počiatku.
Mládenci, vám píšem:
Premohli ste Zlého. 14
Napísal som vám, deti:
Poznali ste Otca.
Napísal som vám,
otcovia: Poznali ste
toho, ktorý je od
počiatku. Napísal som
vám, mládenci: Ste silní,
Božie slovo ostáva vo
vás a premohli ste
Zlého.

1Jn 2,12-17

 deti, mládenci, otcovia –
dieťa – vo verši 12 gr. teknion – malé dieťa. Ján ale toto slovo „teknia mou“, deti
moje, používa na označenie učeníkov. Preto aj tieto tri kategórie „deti, mládenci,
otcovia“ skôr poukazujú na spoločenstvo Cirkvi, než na bežnú rodinu.
Vo verši 14 používa paidia, kde je viac dôraz na ich nezrelosť, nedospelosť.

mládenci – gr. neaniskos – mladý muž, používané ale aj o mládencoch vo funkcii
sluhov, porov.: „Nato dal izraelským mládencom rozkaz, aby pripravili pre Pána
zápalnú obetu a na pokojnú obetu zabili býčky“ (Ex 24,5 SSV) v SZ, alebo „Len čo
Ananiáš počul tieto slová, padol a skonal; a všetkých, čo to počuli, zmocnil sa veľký
strach. 6 Tu vstali mladší z nich, zavinuli ho, vyniesli a pochovali.”
(Sk 5,5-6 SSV) v NZ.
Otcovia – gr. pater – doslovne ochranca, udržiavateľ, odtiaľ potom otec rodiny ako
ten, kto nielen splodil s manželkou potomkov, ale aj rodinu udržiava, vedie,
chráni,… v 1 Kor 4,15 sa tak napríklad Pavol označuje za otca tamojších veriacich:
„Veď keby ste mali hoc aj desaťtisíc vychovávateľov v Kristovi, otcov nemáte mnoho,
lebo v Kristovi Ježišovi ja som vás splodil skrze evanjelium“.
Takže by sme mohli tieto termíny vari chápať nasledovne (aj v zmysle listov sv.
Ignáca Antiochijského, ktorý bol Jánovým žiakom):
OTCOVIA – v prvom rade biskup, spolu s ním kňazi a asi aj diakoni;
MLÁDENCI – „stredná vrstva“ Cirkvi, veriaci už po krste, ktorí vzrastajú vo viere a v
živote s Bohom, možno dokonca nejaké nižšie rády a služby v Cirkvi;
DETI – možno ešte katechumeni, resp. novopokrstení, ktorí sa ešte len včleňujú
do organizmu Cirkvi.

Otcovia, synovia, deti…
12

1Jn 2,12-17

 deti, mládenci, otcovia –

Píšem vám, deti: Pre
dieťa – vo verši 12 gr. teknion – malé dieťa. Ján ale toto slovo „teknia mou“, deti
jeho meno máte
moje, používa na označenie učeníkov. Preto aj tieto tri kategórie „deti, mládenci,
odpustené hriechy. 13
otcovia“ skôr poukazujú na spoločenstvo Cirkvi, než na bežnú rodinu.
Otcovia, vám píšem:
Vo verši 14 používa paidia, kde je viac dôraz na ich nezrelosť, nedospelosť.
Poznali ste toho, ktorý
mládenci – gr. neaniskos – mladý muž, používané ale aj o mládencoch vo funkcii
je od počiatku.
V tom prípade
môžeme
Jánov
list považovať
možno
za práve
sluhov, porov.:
„Nato
dal izraelským
mládencom
rozkaz,
aby pripravili pre Pána
Mládenci, vám píšem:
mystagogickú
určenú
novopokrsteným
v Cirkvi.
zápalnú katrechézu,
obetu a na pokojnú
obetu
zabili býčky“ (Ex 24,5
SSV) v SZ, alebo „Len čo
Premohli ste Zlého. 14
Ananiáš by
počul
tieto slová, padol a skonal; a všetkých, čo to počuli, zmocnil sa veľký
Nasvedčovalo
tomu:
6
Napísal som vám, deti:
strach. Tu vstali mladší z nich, zavinuli ho, vyniesli a pochovali.”
• oslovovanie
adresátov
Poznali ste Otca.
(Sk 5,5-6 SSV)
v NZ. ako „deti moje“;
Napísal som vám,
Otcovia
gr. paternedávny
– doslovne
ochranca,
udržiavateľ,
odtiaľ
potom otec rodiny ako
• poukazy
na–zrejme
krst:
„Pozrite,
akú veľkú
lásku
otcovia: Poznali ste nám daroval
ten, kto nielen
s manželkou
ale aj
Otec: splodil
voláme
sa Božími potomkov,
deťmi a nimi
aj rodinu
sme“ udržiava, vedie,
chráni,…
toho, ktorý je od
(1Jn 3;1
SSV);v 1 Kor 4,15 sa tak napríklad Pavol označuje za otca tamojších veriacich:
„Veď keby ste mali hoc aj desaťtisíc vychovávateľov v Kristovi, otcov nemáte mnoho,
počiatku. Napísal som
• ale hlavne
zameranie listu na vskutku mystagogickú tému:
vám, mládenci: Ste silní, lebo v Kristovi Ježišovi ja som vás splodil skrze evanjelium“.
objavovanie Kristovho tajomstva v Cirkvi a vrastanie do neho
Božie slovo ostáva vo
by sme mohliCirkvi,
tieto termíny
vari
chápať nasledovne
(aj v zmysle listov sv.
práveTakže
v spoločenstve
ktorá je
tajomne
vtelenou spásou
vás a premohli ste
Ignáca Antiochijského, ktorý bol Jánovým žiakom):
– Kristom!
Zlého.
OTCOVIA – v prvom rade biskup, spolu s ním kňazi a asi aj diakoni;
MLÁDENCI – „stredná vrstva“ Cirkvi, veriaci už po krste, ktorí vzrastajú vo viere a v
živote s Bohom, možno dokonca nejaké nižšie rády a služby v Cirkvi;
DETI – možno ešte katechumeni, resp. novopokrstení, ktorí sa ešte len včleňujú
do organizmu Cirkvi.

Poznávacie znamenie
10

Podľa tohto sa
dajú rozoznať Božie
deti od detí
diablových: kto
nekoná spravodlivo,
nie je z Boha; ani ten,
kto nemiluje svojho
brata. 11 Lebo toto je
zvesť, ktorú ste
počuli od začiatku:
aby sme jeden
druhého milovali. 12
Nie ako Kain; on bol
zo Zlého a zabil
svojho brata. A prečo
ho zabil? Preto, že
jeho skutky boli zlé a
bratove spravodlivé.

1Jn 3,10-16

 podľa toho sa dajú rozoznať… – Ján definuje dve základné vlastnosti Boha:
• SVÄTOSŤ (čiže v hebrejčine SPRAVODLIVOSŤ) – dokonalosť v zmysle dokonalého
dobra:
• Boh je DOKONALO DOBRÝ v zmysle dokonalosti, nie je na ňom nič
pokrútené, nedostatočné, zmrzačené, nedostatočné, je tým najlepším
možným „exemplárom“ Boha;
• Boh je DOKONALO DOBRÝ aj v zmysle morálnom: pretože každé zlo je
prejavom sebectva, tak Boh, ktorý JE láskou, je teda aj dokonalo dobrý.
• LÁSKA – ktorá je podstatou Boha.
 Aby sme jeden druhého milovali – pretože láska je základom pre svätosť – ako
hovorí apoštol Pavol: „Láska nerobí zle blížnemu; teda naplnením zákona je láska“
(Rim 13,10 SSV) – tak aj Ján zdôrazňuje v prvom rade lásku, pretože ak milujeme,
tak sme samozrejme aj dobrí a svätí. Naopak, ak nemilujeme, tak aj naše „dobro“
je len povrchné, spočíva vo vonkajších skutkoch (ak vôbec), ale nie vo vnútornom
postoji srdca (porov.: „ Veď kto skúpo seje, skúpo bude aj žať; kto seje štedro, štedro
bude aj žať. 7 Každý tak, ako si umienil v srdci; nie zo žiaľu ani z donútenia, lebo
veselého darcu Boh miluje“ (2Kor 9,6-7 SSV) a „Kto teda dáva, nech dáva nezištne“
(Rim 12,8 SSV)) – a pretože bez lásky nie sme ako Boh, nemôže nás takáto „svätosť“
nijako spasiť, ako zase vysvetľuje Pavol: „A keby som rozdal celý svoj majetok ako
almužnu a keby som obetoval svoje telo, aby som bol slávny, a lásky by som nemal,
nič by mi to neosožilo“ (1Kor 13,3 SSV).
 Nie ako Kain… – u dobrého človeka spôsobuje zlo iného súcit a ľútosť s túžbou
pomôcť mu. U zlého človeka, naopak, dobro iného provokuje jeho sebectvo a
jeho pýchu môže vyvolať nenávisť, hnev,… – a viesť až k tomu najstrašnejšiemu
(a teda najpyšnejšiemu a najsebeckejšiemu) zlu: vražde.

Žiť trojičný život…

1Jn 3,10-16

Obrovský dôraz Jána i Pavla na lásku, ale aj iných –
spomeňme len výrok sv. Augustína: „ Sv. Písma neprikazujú
nič okrem lásky“ – môžeme pochopiť zase až vtedy, ak
ideme k samej podstate Božieho príbehu:
„Nekonečne dokonalý a sám
v sebe blažený Boh…“
(KKC 1)

Božia blaženosť
(= Nebo) pramení z
toho, čím Boh je:
trojičným
spoločenstvom
dokonalej lásky a
teda aj dokonalého
dobra a dokonalej
svätosti:

… kde každá osoba:
• sa nekonečne a do krajnosti daruje a je nekonečne a do
krajnosti obdarovaná;
• bezvýhradne a bezpodmienečne prijíma ostatné osoby a je
rovnako bezvýhradne a bezpodmienečne prijímaná;
• v dokonalej svätosti a dokonalosti, dokonalom súzvuku,
harmónii, jednote, porozumení, zdieľaní všetkého!

Žiť trojičný život…

1Jn 3,10-16

Obrovský dôraz Jána i Pavla na lásku, ale aj iných –
spomeňme len výrok sv. Augustína: „ Sv. Písma neprikazujú
nič okrem lásky“ – môžeme pochopiť zase až vtedy, ak
ideme k samej podstate Božieho príbehu:
„… stvoril človeka, aby mu
dal účasť na svojom
blaženom živote.“
(KKC 1)

Boh sa delí s nami
so svojim životom –
a týmto delením sa
je CIRKEV, miesto
„trojičného života“
človeka a Boha:

… kde sú tiež tri „osoby“: BOH, JA a CIRKEV („bratia“):

• Spoločne s Bohom sa úplne celí a v radosti darujeme svojim
bratom a sestrám, aby sme im v láske a s radosťou slúžili celým
svojim srdcom, napodobňujúc tak Boha: „kto sa medzi vami
bude chcieť stať veľkým, bude vaším služobníkom. A kto bude
chcieť byť medzi vami prvý, bude vaším sluhom. Ako ani Syn
človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a položiť svoj život
ako výkupné za mnohých.“ (Mt 20,26-28 SSV) – ale súčasne sme
rovnako nimi v Kristovi a obdarovaní milovaní!
• A súčasne s bratmi a sestrami v Cirkvi celým srdcom milujeme
Boha a úplne celí sa Mu bezvýhradne, bezpodmienečne a s
radosťou darujeme – porov. „Nik z nás totiž nežije pre seba a nik
pre seba neumiera; lebo či žijeme, žijeme Pánovi, či umierame,
umierame Pánovi“ (Rim 14,7-8 SSV) – pretože rovnako sa celý On
dáva nám: „Keď on vlastného Syna neušetril, ale vydal ho za nás
všetkých, akože by nám s ním nedaroval všetko!?“ (Rim 8,32 SSV).

V konečnom dôsledku…:

1Jn 3,10-16

„Láska k Bohu saObrovský
prejavuje dôraz Jána i Pavla na lásku, ale aj iných –
len výrok sv. Augustína: „ Sv. Písma neprikazujú
tým, že spoločnespomeňme
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„Ak teda nemilujeme bratov a
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sestry
JAvajednote
BLÍŽNY: Cirkvi,
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človeka,
aby mu
radosťou
spoločenstvo
Cirkvi,… kde sú tiež tri „osoby“: BOH,
potom je to známka toho, že
dal účasť
nasisvojom
kde
vzájomne slúžime a • Spoločne s Bohom sa úplne
celí a v radosti darujeme svojim
nemilujeme
ani Boha – a stále
blaženom
živote.“
darujeme sa jeden druhému bratom
v
a sestrám, aby sme im v láske a s radosťou slúžili celým
ostávame v svojom sebectve
(KKC 1)
láske.
svojim srdcom, napodobňujúc tak Boha: „kto sa medzi vami
a pýche, vo svojom hriechu.
bude chcieť stať veľkým, bude vaším služobníkom. A kto bude
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BožímiAko
deťmi,
chcieť byť medzi vami prvý, Nie
bude
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sluhom.
ani Syn
Boh sa delí s nami
ale deťmiale
Diabla,
človeka neprišiel dať sa obsluhovať,
slúžiť aktorého
položiť svoj život
so svojim životom –
nasledujeme.
20,26-28 SSV) – ale súčasne sme
„Ak ale nie sme v Cirkvi a ako výkupné za mnohých.“ (Mt
a týmto
delením
sa
teda ani v Bohu – potom nie rovnako nimi v Kristovi a obdarovaní milovaní!
je sme
CIRKEV,
miesto
ani v Nebi
(Cirkev =
• A súčasne s bratmi a sestrami v Cirkvi celým srdcom milujeme
miesto trojičného
života BohaBoha a úplne celí sa Mu bezvýhradne, bezpodmienečne a s
„trojičného
života“
a človeka
= Nebo) – a teda radosťou darujeme – porov. „Nik z nás totiž nežije pre seba a nik
človeka
a Boha:
sme stále stratení, zatratení, pre seba neumiera; lebo či žijeme, žijeme Pánovi, či umierame,
sme stále v Pekle tohto
umierame Pánovi“ (Rim 14,7-8 SSV) – pretože rovnako sa celý On
dáva nám: „Keď on vlastného Syna neušetril, ale vydal ho za nás
sveta…
všetkých, akože by nám s ním nedaroval všetko!?“ (Rim 8,32 SSV).

Jasný záver prvý…
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My vieme, že sme
prešli zo smrti do
života, lebo milujeme
bratov. Kto nemiluje,
ostáva v smrti. 15
Každý, kto nenávidí
svojho brata, je vrah.
A viete, že ani jeden
vrah nemá v sebe
večný život. 16 Čo je
láska, poznali sme z
toho, že on položil za
nás svoj život. Aj my
sme povinní dávať
život za bratov.

1Jn 3,10-16

 vieme že sme prešli zo smrti do života… – Ján narába so slovami „smrť“ a „život“
podobne ako Ježiš, napr.: „Kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má
večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života“ (Jn 5,24 SSV) –
jednoducho existuje len jeden Život, hodný tohto mena a tým je ten „večný“, čiže
Boží, ten, ktorý Boh od večnosti žije a preto je ako jediný večný, bez konca, bez
začiatku. Ale jeho „kvalita“ nespočíva v onej večnosti, ale práve v onej blaženosti,
ktorou je vďaka láske a svätosti Boha preniknutý. Všetko ostatné je v porovnaní s
ním „smrť“ – existencia, prežívanie, ale nie život!
 lebo milujeme bratov – vzhľadom na to, čo sme si práve povedali, je jasné,
prečo:
a) Ján považuje za znak prechodu zo smrti do života práve lásku k bratom;

b) pričom už samú túto lásku – a tou je Cirkev! – označuje nie za nejakú
podmienku prechodu do života, niečo, za čo nás raz Pán odmení tým, že nás
príjme do svojho života, ale označuje ju ako samotný život, Večný Život – pretože
ním vskutku a naplno aj je! Porov.: „Nie, nemýli sa ten, kto tvrdí dokonca aj toto;
pretože Cirkev je nebeská a nie je ničím iným ako nebom“ (sv. Ján Zlatoústy).
 dávať život za bratov… – Aby sme náhodou neostali v omyle, Ján ešte pridáva
definíciu lásky. Jej podstatou je dať „život“ (gr. psyché, duša, život, osoba,…) – čiže
samotného seba, celého seba. Tak miluje Boh v kruhu Trojice (porov.: „A všetko, čo
je moje, je tvoje, a čo je tvoje, je moje” (Jn 17,10 SSV)). Tak miluje Boh aj nás: „… ako
aj Kristus miluje Cirkev a seba samého vydal za ňu“ (Ef 5,25 SSV). Ak chceme žiť život
Boha, musíme sa rozhodnúť rovnako bezvýhradne milovať Boha a úplne sa Mu
darovať (porov.: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej
svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily!“ (Mk 12,30 SSV)) – a takisto aj
bratov a sestry v Cirkvi: „Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom,
ako som ja miloval vás.“ (Jn 15,12 SSV).

… a jasný záver druhý
14

My vieme, že sme
prešli zo smrti do
života, lebo milujeme
bratov. Kto nemiluje,
ostáva v smrti. 15
Každý, kto nenávidí
svojho brata, je vrah.
A viete, že ani jeden
vrah nemá v sebe
večný život. 16 Čo je
láska, poznali sme z
toho, že on položil za
nás svoj život. Aj my
sme povinní dávať
život za bratov.

1Jn 3,10-16

 Kto nemiluje, ostáva v smrti – Ak nemilujeme jeden druhého takouto láskou,
potom netvoríme Cirkev. Potom nežijeme Boží trojičný život. Nemáme jednotu s
Bohom. Nikam sme „neprešli“. Stále ostávame vo svojom starom sebeckom živote,
stále ostávame v smrti…
Kto ale nemiluje?

 kto nenávidí – gr. miseó: niekoho neznášať, prenasledovať, nenávidieť,… V
orientálnom temperamente (a teda aj u Hebrejov) však tieto postoje znamenali aj
zhruba to, čo by sme v našom „pokojnejšom“ európskom temperamente označili
ako nezáujem, ľahostajnosť, prehliadanie… (Thayer) Podobne už SZ používa slovo
„nenávidieť“ dokonca aj v zmysle „menej milovať“, mať k niekomu ľahostajnejší
vzťah, ako k inému.
Preto Ján pozná len dva „extrémy“: Alebo „dávam život za brata“, alebo ho
„nenávidím“, čiže ho nemilujem tak, ako Kristus.
 vrah – gr. anthropoktonos: anthropos = človek, kteinó = zabiť. Teda
„človekozabíjač“, vrah. Pre Jána znova existujú len dve možnosti, dva „extrémy“:
Alebo milujeme ako Kristus, alebo patríme k „druhej strane“, ktorá tak nemiluje – a
teda (aj) medzi vrahov, zlodejov, zbojníkov, zločincov,… od ktorých sa síce viac,
alebo menej líšime mierou svojej „nenávisti“, ale nie samou „nenávisťou“.
Expresívne slovo vrah, ktorým Ján vyjadruje naliehavosť toho, čo nám chce
odovzdať: že v podstate akoby bolo jedno, či iného človeka len ignorujeme, alebo
rovno zabijeme, pretože ani v jednom prípade, ani v druhom prípade v nás nie je
Božia láska, nie sme v Bohu ani v Cirkvi, a preto…
 ani jeden vrah nemá v sebe večný život – pretože on spočíva práve v živote
krajnej lásky k Bohu a k ľuďom s Bohom a s bratmi v Cirkvi, ale „vrahovia“ tento
život nežijú a preto ho teda v sebe ani nemajú…

… NEJAKÉ
OTÁZKY,
POZNÁMKY,
POSTREHY,
PRIPOMIENKY?

1) Zmysel majetku
17

Ak má niekto
pozemský majetok a
vidí brata v núdzi, a
srdce si pred ním
zatvorí, ako v ňom
môže ostávať Božia
láska? 18 Deti moje,
nemilujme len
slovom a jazykom,
ale skutkom a
pravdou. 19 Podľa
toho poznáme, že
sme z pravdy, a
upokojíme si pred
ním srdce. 20 Lebo
keby nám srdce niečo
vyčítalo, Boh je väčší
ako naše srdce a vie
všetko.

1Jn 3,17-24

 ak má niekto pozemský majetok... – je ozvena zásady, ktorú môžeme nájsť už v
Prísloviach: „Neodopieraj dobrodenie núdznemu, ak je to v tvojej moci urobiť”
(Prísl 3,27 SSV). Kritériom a motívom konania je jedine naša láska a možnosti, ktoré
máme k dispozícii, čiže:
 vidí brata – toto pravidlo sa vzťahuje na spoločenstvo Cirkvi, nie je všeobecné.
Iste, kresťan sa usiluje konať dobro aj „smerom von“, mimo Cirkvi, prioritu má ale
Cirkev, pretože ona je „ostrovom spásy uprostred sveta“, kým jestvuje Cirkev,
môžeme svojou službou a láskou do nej priťahovať aj ľudí zvonka, neveriacich. Ale
ak by nejestvovala Cirkev – kam by sme ich pozývali? Nemali by sme kam! Preto aj
Pavol stanovuje zásadu: „Kým teda máme čas, robme dobre všetkým, ale NAJMÄ
členom rodiny veriacich“ (Gal 6,10 SSV).

 núdza – gr. chreia: potreba, núdza; prenesene potom aj povinnosť, zamestnanie,
práca… V tomto prípade sa jedná o prvý z týchto prípadov. Jedná sa teda o brata,
ktorý je v núdzi – a tá je rozhodujúcim kritériom: nie to, ako nám je sympatický, už
vôbec nie, či nám to oplatí, alebo je to pre nás inak výhodné. Jediným kritériom je:
je tu BRAT, člen našej rodiny (čiže Božej rodiny, Cirkvi, farnosti!) – a je v núdzi, má
problém!
 má pozemský majetok – toto je druhé kritérium: je v našich silách pomôcť.
Pokiaľ je tu brat (sestra) v núdzi a je v našich silách pomôcť mu, potom je
povinnosťou lásky tak vykonať.
Toto je nakoniec aj zmysel „pozemského majetku“ (gr. dosl. kosmos bios,
„pozemský život“ v zmysle každodenného života, ale aj majetku, ktorý je súčasťou
tohto života v zmysle „živobytia“, z ktorého ten svoj pozemský život žijeme. Ako
keby v dnešnom zmysle: „Ak ty máš živobytie a zarábaš a Tvoj brat je bez práce
(príjmu) a v núdzi…“) – porov.: „Robte si priateľov z nespravodlivej mamony,
aby vás, až sa pominie, prijali do večných príbytkov“ (Lk 16,9 SSV) – k čomu
inému by ho aj kresťan už len využíval, ak nie ako nástroj lásky, nie?

1) Zmysel majetku
17

Ak má niekto
pozemský majetok a
vidí brata v núdzi, a
srdce si pred ním
zatvorí, ako v ňom
môže ostávať Božia
láska? 18 Deti moje,
nemilujme len
slovom a jazykom,
ale skutkom a
pravdou. 19 Podľa
toho poznáme, že
sme z pravdy, a
upokojíme si pred
ním srdce. 20 Lebo
keby nám srdce niečo
vyčítalo, Boh je väčší
ako naše srdce a vie
všetko.

1Jn 3,17-24

 srdce si pred ním zatvorí – gr. splanchnon: dosl. vnútornosti, vnútro, lono,
prenesene potom srdce ako sídlo súcitu a milosrdenstva v hebrejskom chápaní
tohto pojmu – na rozdiel od Grékov, ktorí so srdcom spájali skôr vášne ako hnev,
nenávisť, zamilovanosť,…
Zatvoriť srdce pred bratom je možné len v jednom prípade, o ktorom hovorí Ježiš:
„Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce“ (Mt 6,21 SSV) – ak teda je majetok
našim „pokladom“.
• Pre BOHA (a teda aj Krista) je pokladom človek: „Veď poznáte milosť nášho
Pána Ježiša Krista, že hoci bol bohatý, stal sa pre vás chudobným, aby ste sa vy
jeho chudobou obohatili“ (2Kor 8,9 SSV) a preto „zriekol sa seba samého, vzal si
prirodzenosť sluhu“ (Flp 2,7 SSV).

• Ak MY konáme opačne, potom to znamená, že naši bratia a sestry v rodine
Cirkvi nie sú našim „pokladom“. Naopak, našim pokladom je majetok, doslova
náš pozemský „bios“, život, ktorý žijeme (a teda nielen „hmotné veci“ ako
peniaze, ale aj „nehmotná“ súčasť nášho života, ako postavenie, prestíž,
renomé, sláva, moc, pohodlie,…). Potom to znamená, že naši bratia a sestry v
Cirkvi sú pre nás skôr hrozbou a nebezpečenstvom, nepríjemnosťou, pred
ktorou sa uzatvárame a chránime.
 ako v ňom môže ostáva Božia láska? – Potom v nás ale Boží postoj, ani Božia
láska nie sú, o tom niet najmenších pochybností! Nie je možné uprednostniť seba
pred bratom v núdzi a pritom mať v sebe Božiu lásku, ktorá robí presný opak,
zachraňuje aj za cenu zrieknutia sa všetkého, vrátane vlastného života!

… NEJAKÉ
OTÁZKY,
POZNÁMKY,
POSTREHY,
PRIPOMIENKY?

2) Láska je skutkom…
17

Ak má niekto
pozemský majetok a
vidí brata v núdzi, a
srdce si pred ním
zatvorí, ako v ňom
môže ostávať Božia
láska? 18 Deti moje,
nemilujme len
slovom a jazykom,
ale skutkom a
pravdou. 19 Podľa
toho poznáme, že
sme z pravdy, a
upokojíme si pred
ním srdce. 20 Lebo
keby nám srdce niečo
vyčítalo, Boh je väčší
ako naše srdce a vie
všetko.

1Jn 3,17-24

 nemilujte len slovom a jazykom... – Láska nie je nejaký „pocit“, nie sú to nejaké
„krásne slová“, ani nič podobne sentimentálne, či nekonkrétne.
• BOH MILUJE NANAJVÝŠ KONKRÉTNE: „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 SSV). Robí tak bez ohľadu na príjemnosť, na pocity a emócie,…: „
"Otče, ak chceš, vezmi odo mňa tento kalich! No nie moja, ale tvoja vôľa nech sa
stane!“ 43 Tu sa mu zjavil anjel z neba a posilňoval ho. A on sa v smrteľnej úzkosti
ešte vrúcnejšie modlil, 44 pričom mu pot stekal na zem ako kvapky krvi” (Lk 22,4244 SSV). Jeho láska nie sú slová, ani pocity, ani nejaké „však im nič zlé nerobím,
ani neželám“… Božia láska – to sú skutky záchrany, ktoré necúvajú ani pred
krajnou obetou a utrpením. Nič „poetické“, či „romantické“, ale, ak treba, tak až
„brutálne surové“, ako je napríklad sama smrť na kríži…
 ale skutkom... – MILOVAŤ AKO BOH potom znamená konať to isté. Neutápať sa
nejakých sentimentoch, emóciách, nejakých „pocitoch lásky“, ale efektívne a
pragmaticky konať v prospech našich bratov a sestier: „Lebo som bol hladný a dali
ste mi jesť; bol som smädný a dali ste mi piť; bol som pocestný a pritúlili ste ma; 36 bol
som nahý a priodeli ste ma; bol som chorý a navštívili ste ma; bol som vo väzení a
prišli ste ku mne“ (Mt 25,35-36 SSV) – a, rovnako ako Kristus, aj vtedy, keď je to
ťažké a namáhavé, porov. Pavla: „…vo väčších námahách, častejšie vo väzeniach, v
nesmierne mnohých ranách, veľa ráz v nebezpečenstve smrti. 24 Od Židov som päť ráz dostal
štyridsať bez jednej, 25 tri razy ma bičovali, raz kameňovali, trikrát som stroskotal na lodi, noc a
deň som bol na morských hlbinách; 26 často na cestách, v nebezpečenstvách na riekach, v
nebezpečenstvách od zbojníkov, v nebezpečenstvách od vlastného rodu, v nebezpečenstvách
od pohanov, v nebezpečenstvách v meste, v nebezpečenstvách na púšti, v nebezpečenstvách
na mori, v nebezpečenstvách medzi falošnými bratmi; 27 v námahe a lopote, často v bdení,
o hlade a smäde, veľa ráz v pôstoch, v zime a nahote. 28 A okrem toho na mňa deň
čo deň dolieha starosť o všetky cirkvi“ (2Kor11,23-28 SSV).

2) Láska je skutkom…
17
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sme z pravdy, a
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ako naše srdce a vie
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1Jn 3,17-24

 milujte… pravdou – gr. aletheia: tu v zmysle to, čo je skutočné, opravdivé – a kde
to, čo hovoríme, aj korešponduje s tým, čo navonok dávame najavo.
Ak teda tvrdíme, že sme kresťania a že nasledujeme Krista a že teda žijeme podľa
Jeho prikázania lásky – potom sa to musí práve takouto láskou aj prejavovať!

Ak sa tak neprejavuje – potom klameme samých seba (porov. 1Jn 1,8) aj svet
naokolo! Sme luhári – čím len potvrdzujeme, že svojimi postojmi, zmýšľaním (a aj
pokrytectvom!) patríme na stranu Diabla, nie Krista!
 Podľa toho poznáme, že sme z pravdy – vo všetkých možných rovinách
významov:

• od „je pravdou, čo o sebe tvrdíme“,…
• … až po Pravdu, ktorou je Kristus („Ja som cesta, pravda…“ (Jn 14,6 SSV)), z
ktorého sme sa tak narodili, („každý, kto miluje, narodil sa z Boha (1Jn 4,7 SSV))
pretože mu sme podobní a hebrejský odtieň pojmu „syn“ v sebe obsahuje práve
tento motív podobnosti „syna“ a „otca“.
Podstatné ale je, že Ján uvádza práve tento spôsob života a konania – ako aj to, že
ho konáme ako lásku a teda s láskou, nie ako nejakú nepríjemnú povinnosť! – ako
jeden zo znakov, podľa ktorých si môžeme overiť, či to, čo žijeme, je naozaj
kresťanstvo – presne v zmysle slov Ježiša Krista: „Nové prikázanie vám dávam, aby
ste sa milovali navzájom. Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás.
35 Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať.
(Jn 13,34-35 SSV).

… NEJAKÉ
OTÁZKY,
POZNÁMKY,
POSTREHY,
PRIPOMIENKY?

3) V pokoji s Bohom
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Ak má niekto
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upokojíme si pred
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vyčítalo, Boh je väčší
ako naše srdce a vie
všetko.

1Jn 3,17-24

 upokojíme si srdce... – gr. peithó: schopnosť votrieť sa niekomu do priazne,
zalíškať sa mu … presvedčiť niekoho, prehovoriť,… Doslova teda „a takto si pred
ním presvedčíme (utíšime) svoje srdce“ (Nová jeruzalemská Biblia prekladá „a to
nás ubezpečí (uistí, uspokojí) v Jeho prítomnosti“).
 srdce niečo vyčítalo – gr. kataginosko: nájsť niekde chybu, vinu, obviniť niekoho.
Ak by nás srdce z niečoho obviňovalo…
 Boh je väčší ako naše srdce – inými slovami, Božia láska k nám a Boží súcit s nami
je väčší, než naša vlastná láska a súcit s nami samými. Nech by aj naše vnútro nás
obviňovalo a usvedčovalo z čohokoľvek, Boh j väčší, on predsa neprichádza, aby
nás „odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil“ (Jn 3,17 SSV) a to „nie pre spravodlivé
skutky, ktoré sme my konali, ale zo svojho milosrdenstva“ (Tit 3,5 SSV). Ak aj my sami
o sebe pochybujeme, nemusíme zúfať, pretože Boh je vždy väčší, ako náš hriech a
naše zlyhanie: „Ale kde sa rozmnožil hriech, tam sa ešte väčšmi rozhojnila milosť“
(Rim 5,20 SSV).
VÝZNAM: Dôležité je vnímať tento text ako celok!
Ak sa teda usilujeme zo všetkých síl a úprimne milovať tak, ako miluje Boh nás –
potom aj keby sa nám to vždy nepodarilo, aj keby sme zlyhávali a chybili znova a
znova – nemusíme podliehať zúfalstvu, veď predsa Boh vie všetko, vie o našej
snahe a úsilí a On nás neodsúdi, naopak, prišiel nás zachrániť a pretvoriť podľa
seba na synov a dcéry Boha, aby nám dal účasť na svojej prirodzenosti (2Pt 1,4) a
svojom vlastnom živote (porov. 1Jn 5,12).
ALE ak toto úsilie u nás nie je, ak sa neusilujeme o čo najdokonalejšiu lásku –
potom nie Boh nás odsúdi, ale my sami sme sa odsúdili a označili za nehodných
spásy: „ A súd je v tomto: Svetlo prišlo na svet, a ľudia milovali tmu viac ako svetlo“
(Jn 3,19 SSV). V takomto stave si nemáme čím uspokojiť svoje srdce pred
Bohom – leda oným „opovážlivým spoliehaním na milosrdenstvo Boha“,
čo je jeden z hriechov proti Duchu Svätému, znak zatratenia…

… NEJAKÉ
OTÁZKY,
POZNÁMKY,
POSTREHY,
PRIPOMIENKY?

4) Dostaneme všetko!
21

Milovaní, ak nám
srdce nič nevyčíta,
máme dôveru k Bohu
22 a dostaneme od
neho všetko, o čo len
budeme prosiť, lebo
zachovávame jeho
prikázania a robíme, čo
sa jemu páči. 23 A toto
je jeho prikázanie: aby
sme verili v meno jeho
Syna Ježiša Krista a
milovali jeden
druhého, ako nám
prikázal. 24 Kto
zachováva jeho
prikázania, ostáva v
Bohu a Boh v ňom. A
že v nás ostáva,
poznáme z Ducha,
ktorého nám dal.

1Jn 3,17-24

 ak nám srdce nič nevyčíta... – čiže ak nám:
• SVEDOMIE na jednej strane úprimne POTVRDZUJE, že sa usilujeme žiť podľa
vzoru Boha, v láske a spravodlivosti, najlepšie, ako vieme;
• A SÚČASNE jeho výčitky a nespokojnosť s chybami, nedostatkami,
zlyhaniami,… ku ktorým došlo napriek našej snahe (a nie vlažnosťou – porov.
Zjv 3,16: „že si vlažný, ani horúci, ani studený, už-už ťa vypľúvam z úst“
(Zjv 3,16 SSV)) môžeme uspokojiť dôverou v lásku Boha, ktorý predsa o všetkom
tomto vie a predsa ma aj napriek tomu miluje, miluje a neodsudzuje!
 máme dôveru k Bohu – gr. parrésia: hovoriť smelo, odvážne, až drzo; mať
odvahu. Skôr sa teda jedná a smelé sebavedomie, smelú sebadôveru, ktorá sa
zakladá na tom, že „voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme“ (1Jn 3,1 SSV) – a to ako
svojim rozhodnutím sa, tak hlavne a v prvom rade Božou láskou a Božím
vyvolením, pretože On sa stal a je našim OTCOM!
 dostaneme od Neho všetko… lebo robíme, čo sa Jemu páči – a tu nám Ján
odhaľuje tajomstvo prosebnej modlitby „v Kristovom Mene“! Zopakuje to ešte raz
slovami: „A toto je dôvera, ktorú máme k nemu, že nás počuje, keď o niečo prosíme
podľa jeho vôle. 15 A ak vieme, že nás počuje, nech o čokoľvek prosíme, vieme aj to, že
dostaneme, o čo sme ho žiadali.“ (1Jn 5,14-15 SSV).
ZMYSEL JE NASLEDOVNÝ: Boh nie je „automat na spĺňanie modlitieb“, ako si to
naivne predstavujú mnohí ateisti, ale žiaľ aj mnohí „kresťania“…
Prosiť „s vierou“ = s vierou Evanjelium = s postojom človeka, ktorý túži len jedno:
znova sa narodiť ako syn (dcéra) Boha a konať Božie dielo podľa Božej vôle: „Keď
niekto hovorí, tak len ako Božie slovo; keď niekto slúži, tak len z moci, ktorú uštedruje
Boh, aby bol vo všetkom oslávený Boh“ (1Pt 4,11 SSV) – a ak v tomto zmysle
prosí o Božie dary podľa Božej vôle a zámerov (= ako Kristus, „v Jeho Mene“),
môže si byť istý, že ich od Boha aj naozaj dostane!

4) Dostaneme všetko!
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5) Definitívny znak
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Milovaní, ak nám
srdce nič nevyčíta,
máme dôveru k Bohu
22 a dostaneme od
neho všetko, o čo len
budeme prosiť, lebo
zachovávame jeho
prikázania a robíme, čo
sa jemu páči. 23 A toto
je jeho prikázanie: aby
sme verili v meno jeho
Syna Ježiša Krista a
milovali jeden
druhého, ako nám
prikázal. 24 Kto
zachováva jeho
prikázania, ostáva v
Bohu a Boh v ňom. A
že v nás ostáva,
poznáme z Ducha,
ktorého nám dal.

1Jn 3,17-24

 A toto je Jeho prikázanie... – Ján znova a znova vytrvalo opakuje a zdôrazňuje, v
čom je podstata:
• veriť v Meno Božieho Syna Ježiša Krista – čiže veriť v Neho, dôverovať Jemu,
pretože v hebrejskom vnímaní je „meno“ v podstate totožné s tým, kto ho nosí.

Bez takejto dôvery v Ježiša ako Božieho Syna a Krista by bola naša nádej na
spásu (zbožštenie sa), ako ja naša „smelá odvaha“ voči Bohu ako „Otcovi“
smiešna, naivná, bláznivá…
• milovať jeden druhého – znova motív „trojičného života“, ako sme si to už
dnes vysvetlili.

 Kto zachováva Jeho prikázania, ostáva v Bohu a Boh v Ňom – Podobne ako v
Jánovom Evanjeliu: „Ostaňte vo mne a ja vo vás… Ak budete zachovávať moje
prikázania, ostanete v mojej láske“ (Jn 15,4.10 SSV). V oboch prípadoch je použité gr.
slovo entolé: príkaz, rozkaz, nariadenie,… – v tomto prípade hlavne ono Kristovo:
„Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom. Aby ste sa aj vy
vzájomne milovali, ako som ja miloval vás“ (Jn 13,34 SSV).
ZMYSEL je zase jasný: „Zostať v Kristovi a On v nás“ nie je niečo abstraktné, či
tajomné. Je to vo svojej podstate jednoduchá vec, ktorú by sme mohli nazvať
„stotožnením sa“. Ak sa teda stotožňujeme s Kristovou vôľou a milujeme (a
konáme) tak, ako miluje Kristus – potom sme s Ním zjednotení, potom vskutku On
je v nás (je akoby našou vôľou, máme Jeho zmýšľanie…) a teda aj my v Ňom.
 poznáme z Ducha… – práve Dar Ducha Svätého (nielen Jeho darov a chariziem,
ale samotný Duch Svätý ako Dar) je potom druhým veľmi dôležitým DÔKAZOM
toho, že naozaj sme v Kristovi, potvrdením „fungovania“ nášho kresťanstva,
uistením, že nijako neklameme samých seba, pretože sám Duch potvrdzuje a
odobruje to, čo žijeme a konáme, že to konáme v Kristovi!

5) MANŽELSTVO S BOHOM
… alebo aj „CESTA OSVIETENIA“

TELO

HLAVA

JEDNOTA TELA, žitá v bratskej
láske a jednote rodiny nás
uschopňuje sláviť a prijímať
sviatosti, obzvlášť Eucharistiu,
aj s ich spásonosným účinkom,
„hodne“ a „disponovane“, nie
svätokrádežne a v hriechu…:
„Lebo kto je a pije, a
nerozoznáva telo [= Cirkev!],
ten si je a pije odsúdenie”
(1Kor 11,29 SSV).

SVIATOSTI zase sú pre nás
prameňom hlbokej jednoty s
Kristom – oni nás s Ním reálne
spájajú! – a v Kristovi sú
prameňom, zdrojom a príčinou
aj našej jednoty navzájom:
„Keďže je jeden chlieb, my
mnohí sme jedno telo, lebo
všetci máme podiel na jednom
chlebe“ (1Kor 10,17 SSV).
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UVÁDZANÍM DO
KRESŤANSKÉHO
ŽIVOTA
v našich farnostiach?

