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Máte k otázke  
 

•  KATOLÍCKEJ CIRKVI a 
jej dcéry Nového Zákona 
•  ako absolútne 
spoľahlivého zdroja 
poznatkov o Bohu 

 
ešte nejaké poznámky, otázky, alebo 
chcete niečo prediskutovať? 
 
Nech sa páči! 



A teraz je na Vás, aby ste sa rozhodli: 

•  ÁNO, prijímam Cirkev ako Bohom danú autoritu 
v oblasti informácie o Bohu 

•  NIE, neprijímam ju… 

 

A toto ROZHODNUTIE musíte 
urobiť VY SAMI, nikto ho za Vás 
urobiť nemôže! 
 

TAKŽE AKO? 



Znamená to teda, že ste (kto ste 
hlasovali za „ÁNO“) dospeli k pevnému 
a jednoznačnému záveru, založenému 
na poznaných faktoch, že: 

KATOLÍCKA CIRKEV 
je pre nás konečnou 
a definitívnou  
autoritou v otázke 
poznania Boha? 



TRETIA 
najdôležitejšia 
OTÁZKA… 



Tretia najdôležitejšia otázka… 
Na rade je tretia a najkľúčovejšia otázka 

„ČO s nami tento BOH zamýšľa?“ 

Takže, čo myslíte: 

ČO S NAMI  
TENTO BOH ZAMÝŠĽA? 



BOŽÍ PRÍKAZ… 
44 Ježiš zvolal: "Kto verí vo mňa, nie vo mňa verí, ale v 
toho, ktorý ma poslal.  45 A kto vidí mňa, vidí toho, ktorý 
ma poslal.   
46 Ja som prišiel na svet ako svetlo, aby nik, kto verí vo 
mňa, neostal vo tmách.  47 Ak niekto počúva moje slová 
a nezachováva ich, ja ho nesúdim, lebo som neprišiel 
svet súdiť, ale svet spasiť.  48 Kto mnou pohŕda a 
neprijíma moje slová, má svojho sudcu: slovo, ktoré 
som hovoril, bude ho súdiť v posledný deň.   

49 Lebo ja som nehovoril sám zo seba, ale Otec, ktorý 
ma poslal, ten mi prikázal, čo mám povedať a čo mám 

hovoriť.  50 A viem, že jeho príkaz je večný život. 
Čo teda hovorím, hovorím tak, ako mi povedal Otec."  

(Jn 12,44–50) 



BOH ŽIVOTA! 
16 Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného 
Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný 
život.  17 Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, 
ale aby sa skrze neho svet spasil.  

(Jn 3,16n) 
24 Veru, veru, hovorím vám: Kto počúva moje slovo a verí 
tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale 
prešiel zo smrti do života.  25 Veru, veru, hovorím vám: 
Prichádza hodina, ba už je tu, keď mŕtvi počujú hlas Božieho 
Syna a tí, čo ho počujú, budú žiť. 

(Jn 5,24n) 
40 Lebo vôľa môjho Otca je, aby každý, kto vidí Syna a verí v 
neho, mal večný život; a ja ho vzkriesim v posledný deň. 

(Jn 6,40) 
10 Zlodej prichádza, len aby kradol, zabíjal a ničil. Ja som 
prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie*. 

(Jn 10,10) 
* hojnejšie (gr. peryssos) – 

prekypujúc, pretekajúc, 
viac, než niekto dokáže 
prijať, či pojať do seba. 



BOH ŽIVOTA! 

Boh je oslávený  
v človekovi plnom života 
(Sv. Irenej z Lyonu) 

Irenej z Lyonu 

Západný cirkevný otec 
(140 – 202).  

Bol najvýznamnejším 
kresťanským teológom 
2. storočia. Bol 
biskupom v galskom 
Lugdune, dnešnom 
Lyone. ŽIVOT! 



BOH ŽIVOTA! 
Zvesť, ktorá by v nás mala vyvolať záchvat 
nekontrolovateľnej radosti a nadšenia znie: 

•  Bohu na nás 
záleží! 

•  Komunikuje s 
nami!! 

•  A je BOHOM 
ŽIVOTA!!! 



Čo je to: 
ŽIVOT? 



ŽIVOT = ISTÁ MIERA KVALITY 

Zvyčajne pojem „život“ spájame s 
pojmami „spokojnosť“ a „šťastie“ 

Tam mierime, keď hovoríme: 
•  „To je život!“, alebo 

•  „Toto predsa nie je život!“ 

Vďaka vedcom 
dnes vieme o 
„alchýmii“ šťastia 
celkom dosť! 

Poďme teda na to! 



Abraham Harold 
MASLOW 

1. apríl 1908 – † 8. jún 
1970 

Americký psychológ, 
psychiater a filozof, 
zakladateľ 
humanistickej 
psychológie. Skúmal 
hierarchiu ľudských 
potrieb, motiváciu, 
sebarealizáciu. 
Vymyslel známu 
Maslowovu pyramídu 
potrieb. 



Maslowova pyramída… 
MASLOW zistil, že:  
•  každý človek má nejaké túžby a potreby; 

•  že tieto túžby a potreby sa dajú rozdeliť do zhruba šiestich 
kategórií  

•  a dajú sa zoradiť do akejsi pyramídy – podľa PORADIA, v 
ktorom človek zvyčajne tieto potreby uspokojuje. 



Maslowova pyramída… 

Prežitie 

Fyziologické potreby sú potreby organizmu a majú 
najvyššiu prioritu. Skladajú sa prevažne z týchto 
potrieb: 

porov. wikipédia.org 

•  potreba dýchania 

•  potreba regulácie telesnej teploty 

•  potreba vody 

•  potreba spánku 

•  potreba prijímania potravy 

•  potreba vylučovania 

•  potreba pohlavného styku* 
* radí sa sem preto, že sem svojou povahou zapadá, nie 
preto, že by bola nutnou podmienkou holého prežitia 
jednotlivca… ! 



Maslowova pyramída… 

Prežitie 

Akonáhle sú naplnené fyziologické potreby, začnú 
narastať potreby istoty: 

porov. wikipédia.org 

•  istota zamestnania 

•  istota príjmu a prístupu k zdrojom 

•  fyzická bezpečnosť - ochrana pred 
násilím a agresiou 

•  morálna a fyziologická istota 

•  istota rodiny 

•  istota zdravia 

Istota 



Maslowova pyramída… 

Prežitie 

Po naplnení fyziologických potrieb a potrieb bezpečia 
prichádza tretia vrstva - sociálne potreby. Tie sa vo 
všeobecnosti skladajú z citových vzťahov ako napr.: 

porov. wikipédia.org 

•  priateľstvo 

•  partnerský vzťah 

•  potreba mať rodinu 
Istota 

Spoločnosť 



Maslowova pyramída… 

Prežitie 

Potreba uznania, úcty. Potreba sebavedomia, 
sebarešpektu, pocit dôležitosti, hodnoty,… 

•  rešpekt zo strany okolia 

•  ocenenie, uznanie 

•  prestíž 

•  vplyv, autorita, moc 

•  spoločenské postavenie 

•  sloboda, nezávislosť 

•  atď. 

Istota 

Spoločnosť 

Dôležitosť 



Maslowova pyramída… 

Prežitie 

Sebaaktualizácia (niekedy sa označuje ako 
sebarealizácia) je inštinktívna potreba naplniť svoje 
schopnosti a snaha byť najlepším akým len človek 
môže byť. 

porov. wikipédia.org 

•  Prijímajú okolnosti života (vrátane seba) 
namiesto toho, aby ich odmietali alebo sa im 
vyhýbali. 

•  Sú spontánni v tvorbe myšlienok a činov. 

•  Sú tvoriví. 

•  Zaujímajú sa o riešenie problémov, často aj o 
riešenie problémov iných ľudí. Riešenie týchto 
problémov hrá v ich živote často kľúčovú rolu. 

•  Cítia blízkosť iných ľudí a všeobecne si vážia 
život. 

•  Majú vnútornú etiku, ktorá je nezávislá od 
vonkajšej autority. 

•  Posudzujú iných bez predsudkov, spôsobom, 
ktorý možno považovať za objektívny. Istota 

Spoločnosť 

Dôležitosť 

Sebaaktualizácia 



Maslowova pyramída… 

Prežitie 

Na vrchole pyramídy sa nachádza sebatranscendencia, 
niekedy nazývaná aj duchovné potreby. 

porov. wikipédia.org 

Istota 

Spoločnosť 

Dôležitosť 

Sebaaktualizácia 

Transcendencia 

•  byť súčasťou niečoho väčšieho, 
presahujúceho 

•  byť súčasťou niečoho trvácneho 

•  nájsť zmysel svojho života – niečo, 
pre čo sa oplatí žiť a zomrieť 



Dôležitosť vs. naliehavosť 

Prežitie 

Istota 

Spoločnosť 

Dôležitosť 

Sebaaktualizácia 

Transcendencia 

NALIEHAVOSŤ 
min. 

max. 

Čím nižšie sa položka nachádza, tým 
intenzívnejšie pociťujeme jej absenciu a tým 
naliehavejšie cítime potrebu po jej 
uspokojení. 

Preto je potreba ísť 
na WC, napiť sa, 
alebo najesť sa 
veľmi naliehavá a 
cítime potrebu hneď 
ju uspokojiť. 

Jej naplnenie ale 
prináša iba pocit 
spokojnosti – nie 
však šťastia a 
naplnenosti! 



Dôležitosť vs. naliehavosť 

Prežitie 

Istota 

Spoločnosť 

Dôležitosť 

Sebaaktualizácia 

Transcendencia 

NALIEHAVOSŤ 
min. 

max. 

Čím nižšie sa položka nachádza, tým 
intenzívnejšie pociťujeme jej absenciu a tým 
naliehavejšie cítime potrebu po jej 
uspokojení. 

Preto je potreba ísť 
na WC, napiť sa, 
alebo najesť sa 
veľmi naliehavá a 
cítime potrebu hneď 
ju uspokojiť. 

Jej naplnenie ale 
prináša iba pocit 
spokojnosti – nie 
však šťastia a 
naplnenosti! 

To je dôvod, prečo 
množstvo ľudí (väčšina) je 
tak zaneprázdnené 
jedlom, pitím, peniazmi a 
majetkom, že im už 
nezvyšuje žiaden čas a 
energia na to, aby žili… 



Dôležitosť vs. naliehavosť 

Prežitie 

Istota 

Spoločnosť 

Dôležitosť 

Sebaaktualizácia 

Transcendencia 

min. 

max. 

ŠŤASTIE 

Čím vyššie sa položka nachádza, tým dôležitejšia je pre 
náš pocit šťastia a naplnenosti – ale tým menej 
naliehavo cítime potrebu jej naplnenia. 

Preto snaha rásť a 
naplniť svoje 
možnosti a svoj 
potenciál niečím 
zmysluplným 
poskytuje intenzívny 
pocit šťastia. 

Na druhej strane ale 
môžeme prežiť celý 
svoj život bez toho, 
aby sme si ju 
uvedomili a pokúsili 
sa ju naplniť. 



Dôležitosť vs. naliehavosť 

Prežitie 

Istota 

Spoločnosť 

Dôležitosť 

Sebaaktualizácia 

Transcendencia 

min. 

max. 

DÔLEŽITOSŤ 

Čím vyššie sa položka nachádza, tým dôležitejšia je pre 
náš pocit šťastia a naplnenosti – ale tým menej 
naliehavo cítime potrebu jej naplnenia. 

Preto snaha rásť a 
naplniť svoje 
možnosti a svoj 
potenciál niečím 
zmysluplným 
poskytuje intenzívny 
pocit šťastia. 

Na druhej strane ale 
môžeme prežiť celý 
svoj život bez toho, 
aby sme si ju 
uvedomili a pokúsili 
sa ju naplniť. 

To je zase dôvod, prečo 
ľudia, ktorí objavia vyšší 
zmysel života (a začnú 
vlastne konečne žiť!), 
vedia pre svoje ciele 
obetovať aj svoje 
potreby a podstúpiť aj 
veľké obete… 



Máte k tejto téme nejaké 
otázky, postrehy, 
poznámky, alebo 
pripomienky? 

Nech sa páči...! 



Frederick Irving 
HERZBERG 

1923 – 2000 

Americký psychológ. 
Na základe podrobného 
vyhodnotenia 150 
štúdií, popisujúcich 
motiváciu u zhruba 11 
000 zamestnancov 
rôznych podnikov v 
rôznych miestach 
vyslovil svoju 
hygienicko-motivačnú 
teóriu.  



Hygienicko – motivačná teória 

Prežitie 

Istota 

Spoločnosť 

Dôležitosť 

Sebaaktualizácia 

Transcendencia 

•  „HYGIENICKÉ POTREBY“ 

•  Keď ich nemáme uspokojené, 
chýbajú nám. 

•  Cítime silnú potrebu uspokojiť ich. 

•  Keď sa tak stane, sme spokojní, ale 
nie šťastní, berieme to ako 
prirodzenú samozrejmosť. 

•  „RASTOVÉ POTREBY“ 

•  Ak ich nemáme uspokojené, 
nemusíme cítiť žiadnu naliehavú 
potrebu urobiť to. 

•  Ak ich ale naplníme, výsledkom je 
silný pocit uspokojenia, naplnenia, 
šťastia,… 

Pri svojom výskume zistil, že 
všetky tieto potreby a túžby sa 
dajú rozdeliť do dvoch veľkých 
kategórií: 



Herzberg verzus Maslow 

SPOKOJNOSŤ  
(hygienické, nedostatkové potreby) 

ŠŤASTIE  
(rastové potreby) 

Prežitie 

Istota 

Spoločnosť 

Dôležitosť 

Sebaaktualizácia 

Transcendencia 

Herzbergova a Maslowova teória sa 
navzájom výborne dopĺňajú: 



Herzberg verzus Maslow 

SPOKOJNOSŤ  
(hygienické, nedostatkové potreby) 

ŠŤASTIE  
(rastové potreby) 

Prežitie 

Istota 

Spoločnosť 

Dôležitosť 

Sebaaktualizácia 

Transcendencia 

Herzbergova a Maslowova teória sa 
navzájom výborne dopĺňajú: 

Čo je dôvod, prečo ľudia dnes: 

•  na jednej strane žijú blahobytnejšie, než 
ľudstvo kedykoľvek predtým, 

•  na druhej strane sú nespokojní, sťažujú sa, 
frflú, prepadajú depresii, berú drogy,… – 

•  pretože väčšina ľudí sa vo svojom živote 
nikdy nevymanila za hranice POTRIEB – čo 
ale na šťastie vonkoncom nestačí! 



Herzberg verzus Maslow 

SPOKOJNOSŤ  
(hygienické, nedostatkové potreby) 

ŠŤASTIE  
(rastové potreby) 

Prežitie 

Istota 

Spoločnosť 

Dôležitosť 

Sebaaktualizácia 

Transcendencia 

Herzbergova a Maslowova teória sa 
navzájom výborne dopĺňajú: 

Je totiž skutečností, že život se 
stal smysluplnějším spíše pro 
mnohé, kdo trpí bolestí, než pro 
mnohé, kdo si užívají rozkoše. 
Větším problémem než bolest je 
frustrace z nesmyslnosti, i když 
je k dispozici veškeré pohodlí, o 
něž usilujeme. 

(Zacharia Ravi) 



Máte k tejto téme nejaké 
otázky, postrehy, 
poznámky, alebo 
pripomienky? 

Nech sa páči...! 



Ako byť 
ŠŤASTNÝ? 



Jaroslav 

KRIVOHLAVÝ 

Český univerzitný 
profesor v obore 
psychológie. 



„MAŤ“… 

Prežitie 

Istota 

Spoločnosť 
VECI, ktoré sa dajú 

MAŤ 

POTREBY sa pohybujú hlavne na rovine vecí, ktoré 
sa dajú vlastniť: 

•  jedlo a pitie, oblečenie,… 

•  prístrešie 

•  zamestnanie (alebo biznis) 

•  … 



„MAŤ“… 

Prežitie 

Istota 

Spoločnosť 
VECI, ktoré sa dajú 

MAŤ 

POTREBY sa pohybujú hlavne na rovine vecí, ktoré 
sa dajú vlastniť: 

•  jedlo a pitie, oblečenie,… 

•  prístrešie 

•  zamestnanie (alebo biznis) 

•  … 

POTREBY A „PRIAMÁ CESTA“ 
ICH NAPLNENIA: 
Chýba mi chlieb? Zoženiem si chlieb. 

Chýbajú mi peniaze? Zháňam peniaze. 

Chýba mi bývanie? Zháňam si bývanie. 

Chýbajú mi priatelia a spoločnosť? 
Zájdem do spoločnosti a nejakých 
kamarátov si nájdem. 



„MAŤ“ verzus „BYŤ“ 

Prežitie 

Istota 

Spoločnosť 

Dôležitosť 

Sebaaktua-
lizácia 

Transcendencia 

VECI, ktoré sa dajú 

MAŤ 

Niečo, čím sa dá iba 

BYŤ 

TÚŽBY sú ale v prvom rade o tom, čím SME a čím 
sa STÁVAME, ich podstatou je RAST! 



„MAŤ“ verzus „BYŤ“ 

Prežitie 

Istota 

Spoločnosť 

Dôležitosť 

Sebaaktua-
lizácia 

Transcendencia 

VECI, ktoré sa dajú 

MAŤ 

Niečo, čím sa dá iba 

BYŤ 

TÚŽBY sú ale v prvom rade o tom, čím SME a čím 
sa STÁVAME, ich podstatou je RAST! 

TU UŽ „PRIAMÁ CESTA“ ICH 
NAPLNENIA NEFUNGUJE: 

Kde a ako sa dá kúpiť: 
•  Úspech? 
•  Víťazstvo? 
•  Prestíž a sláva? 
•  Moc? 
•  Zmysel života? 
•  Šťastie a naplnenosť? 



Túžby a NEPRIAMA cesta! 
„Radost a štěstí se vynořují 
jako vedlejší produkt 
přibližování se cíli nebo jeho 
dosažení.  
…Psychologové dnes zjišťují celou řadu 
pocitů marností u těch lidí, kteří se snaží o 
nemožné — o dosažení radosti a štěstí přímou 
cestou. Hovoří o neurosách, fobiích, obsesích, 
předsudcích, nepřátelství 

… A tak se stává, že ten, kdo chce být ,,moc 
šťasten", je nakonec nešťasten a ten, kdo 
chce prožít „velkou radost", je nakonec 
zklamán. Radost a štěstí nejsou ojedinělými 
zážitky tohoto druhu. Tato zákonitost platí i o 
uznání, seberealizaci atp. Jakmile se stanou 
cílem samy o sobě, ztrácejí se v nedohlednu.“ 

(Jaroslav Krivohlavý) 



Logická „hierarchia šťastia“… 

Prežitie 

Istota 

Spoločnosť 

Dôležitosť 

Sebaaktualizácia 

Čím väčší ÚSPECH, tým väčší je 
logicky aj pocit šťastia po jeho 
dosiahnutí! 

Transcendencia 
vytvárajúca vzťahy 
„komunity“  

•  Iná je radosť z 
podareného salta… 

•  iná je radosť z víťazstva 
na majstrovstvách sveta 
v gymnastike… 

•  iná je radosť z 
naplnenia svojich 
možností a z 
dosahovania 
majstrovskej dokonalosti 

•  a iná je radosť z 
naplnenia zmyslu života 
samotného a zo 
zavŕšenia životného 
poslania. 



Máte k tejto téme nejaké 
otázky, postrehy, 
poznámky, alebo 
pripomienky? 

Nech sa páči...! 



TAJOMSTVO PLNOSTI… 

Štěstím není ani tak, když někdo říká: 
daří se mi dobře, jako spíše to, když 
může říci: jsem zde k něčemu, co 
stojí za to.  

(Elisabeth Lukášová) Elisabeth LUKÁŠOVÁ 

(1942 – ) 

Rakúska klinická 
psychologička, a 
psychoterapeutka. 
Vedúca Süddeutsches 
Institut für Logotherapie 
GmbH. Zakladateľka a 
prezidentka Nemeckej 
spoločnosti pre 
logoterapiu. Autorka 25 
odborných kníh. ZMYSEL 



Takže ŽIVOT V PLNOSTI – to je, keď… 

•  Máme hlboký pocit hodnoty. 

•  Dosahujeme veľké ciele, 
prekračujeme svoje hranice a 
obmedzenia, rastieme, rozvíjame sa, 
zdokonaľujeme sa. 

•  Všetko toto smerujeme k veľkému, 
presahujúcemu, transcendentnému 
cieľu, ktorý tomu všetkému dáva 
trvácny a presahujúci zmysel. 



Transcendentno a BOH 

A pretože najintenzívnejší 
pocit šťastia a naplnenosti 
prežíva človek vtedy, ak sa 
pohybuje na najvyššej 
transcendentnej úrovni a 
dosahuje transcendentné, 
presahujúce ciele,… 

…PRIVÁDZA 
NÁS TO K 
BOHU… 



Čo k tomu ponúka 
BOH? 



Spojenie BOH a ŽIVOT… 
Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to 
Slovo bolo Boh. 2 Ono bolo na počiatku u Boha. 3 
Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo 
nič z toho, čo povstalo. 4 V ňom bol život a život bol 
svetlom ľudí. 

(Jn 1,1-4 SSV) 
14 A ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada, tak musí byť 
vyzdvihnutý aj Syn človeka, 15 aby každý, kto verí, 
mal v ňom večný život. 

(Jn 3,14-15 SSV) 

Čo bolo od počiatku, čo sme počuli, čo sme na 
vlastné oči videli, na čo sme hľadeli a čoho sa naše 
ruky dotýkali, to zvestujeme: Slovo života. 2 - Lebo 
zjavil sa život a my sme videli, dosvedčujeme a 
zvestujeme vám večný život, ktorý bol u Otca a zjavil 
sa nám. 

(1Jn 1,1-2 SSV) 



BOH = ŽIVOT! 

Biblia hovorí, že 

ŽIVOT JE V BOHU. 

Ba viac! Hovorí, že 

BOH SÁM 
OSOBNE JE 
TÝMTO 
ŽIVOTOM! 



Žiť potom znamená… 
Skutočne ŽIŤ potom znamená žiť to, čo žije Boh. 

Skutočne ŽIŤ potom znamená stať sa tým, čím je 
Boh. 

Čiže: BYŤ PREMENENÍ V BOHA. 



Žiť potom znamená… 
Skutočne ŽIŤ potom znamená žiť to, čo žije Boh. 

Skutočne ŽIŤ potom znamená stať sa tým, čím je 
Boh. 

Čiže: BYŤ PREMENENÍ V BOHA. 

V kresťanstve sa tomu hovorí: 



Žiť potom znamená… 
Skutočne ŽIŤ potom znamená žiť to, čo žije Boh. 

Skutočne ŽIŤ potom znamená stať sa tým, čím je 
Boh. 

Čiže: BYŤ PREMENENÍ V BOHA. 

V kresťanstve sa tomu hovorí: 

STRETLI… 
… ste sa už niekedy v 
praxi s týmto pojmom 

a konceptom 
kresťanstva? 



Od samého počiatku… 

1. storočie 

4 Tým nám daroval vzácne a veľmi veľké prisľúbenia, aby ste 
sa skrze ne stali účastnými na Božej prirodzenosti a unikli 
porušeniu, ktoré je vo svete pre žiadostivosť.  

(2Pt 1,4 SSV) 
16 Sám Duch spolu s naším duchom dosvedčuje, že sme 
Božie deti. 17 Ale ak sme deti, sme aj dedičia: Boží dedičia a 
Kristovi spoludedičia; pravda, ak s ním trpíme, aby sme s 
ním boli aj OSLÁVENÍ. 

(Rim 8,16-17 SSV) 
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.  

(1Jn 3,2 SSV) 



Od samého počiatku… 

2. storočie 

Sv. Irenej z Lyonu: 

Boh sa stal Synom človeka, aby sa človek v ňom mohol stať 
synom Boha. 

Boh sa stal človekom preto, aby sa človek mohol stať 
bohom. 

Boh sa stal Dieťaťom človeka, aby sa človek stal dieťaťom 
Boha. 

 

Meliton Sardský: 

A tak obetovanie baránka, slávenie Veľkej noci a čítanie 
Zákona mali za cieľ Krista Ježiša, kvôli ktorému sa všetko 
dialo v Starom zákone, tým viac potom v novom poriadku.  
Zákon sa stal Slovom a Starý sa stal novým, (ale obidva 
vyšli zo Siona a Jeruzalema), príkaz sa zmenil na milosť a 
predobraz na skutočnosť, baránok na Syna, ovca na človeka 
a človek na Boha.  



Od samého počiatku… 

3. storočie 

Sv. Hyppolit: 

Ak budeš poslúchať Jeho vážne prikázania a budeš dobrým 
nasledovníkom Jeho dobroty, budeš mu podobný a On ťa 
oslávi. Boh predsa nie je žobrák, on aj teba urobil Bohom na 
svoj obraz! 

 

Sv. Atanáz Alexandrijský 

Sprostredkovaním  Ducha sa stávame účastnými na Božej 
prirodzenosti...  Preto tí, v ktorých prebýva Duch, sú 
zbožštení. 

Boh sa stal človekom, aby sa človek stal Bohom. 



… cez všetky storočia… 

4. storočie 

Sv. Gregor Naziánsky: 

Čože je človek, že naň pamätáš?“ Aké to nové tajomstvo 
okolo mňa?! Som malý, a pritom veľký, nízky, a vznešený, 
smrteľný, a nesmrteľný, pozemský, a nebeský. Mám byť s 
Kristom pochovaný a s Kristom vstať z mŕtvych, mám byť 
Kristovým spoludedičom, stať sa Božím synom, a tak 
samým Bohom. 

O kňazoch: Najväčšie zo všetkého je však, že je zbožštený a 
sám  zbožšťuje.“  

(dosl.: „Je Boh a pôsobí, aby aj iní boli Boh.“) 



… cez všetky storočia… 

6. a 7. 
storočie 

Sv. Augustín: 

Boh sa stal človekom, aby sa človek stal Bohom. 

 

Sv. Maxim Vyznávač: 

Všetko, čo má Boh – okrem identity bytia – prijíma ten, kto je 
milosťou zbožšťovaný. 

 

Sv. Ján Damascénsky: 

Účasťou v Bohu sa človek stáva milosťou tým, čím je 
Kristus svojou prirodzenosťou. 



… cez všetky storočia… 

17. 
storočie 

Bl. Grignion z Montfortu: 

Ó, aké obdivuhodné dielo: prach premenený na svetlo, hnoj 
v čistotu, hriech na svätosť, stvorenie na Stvoriteľa, človek v 
Boha! 



… až DODNES! 

20. 
storočie 

Sv. Faustína Kowalská: 

Ó, Ježišu môj, premeň ma na seba, lebo Ty môžeš všetko. 

Adolphe Tanquerey: 

Není tedy divu, že se duše prostřednictvím modlitby mění v 
Boha. Modlitba zprostředkovává... vzájemnou výměnu mezi 
námi a Hospodinem. Zatímco mu skládáme pocty a 
obracíme se na něho s prosbami, on se nad námi sklání a 
uděluje nám svoje požehnání. 

Clive Staples Lewis: 

To, že žijeme v spoločnosti možných bohov a bohýň, je 
závažná vec. Musíme pamätať na to, že aj ten najnudnejší 
a najnezaujímavejší človek, s ktorým sa rozprávame, môže 
byť jedného dňa stvorením, pred ktorým by sme boli v 
silnom pokušení klaňať sa, ak by sme ho v tej jeho budúcej 
podobe videli teraz. 



… až DODNES! 

20. 
storočie 

Katechizmus Katolíckej cirkvi: 

Slovo sa stalo telom, aby nás urobilo „účastnými na Božej 
prirodzenosti“ (2Ptl ,4): „Preto sa Božie Slovo stalo 
človekom a Boží Syn sa stal Synom človeka, aby sa človek 
spojil s Božím Slovom a dostal adoptívne synovstvo, a tak 
sa stal Božím synom.“ „Lebo on sa stal človekom, aby sme 
sa my mohli stať Bohom.“ „Keďže jednorodený Boží Syn 
chcel, aby sme mali účasť na jeho božstve, prijal našu 
prirodzenosť, stal sa človekom, aby ľudí urobil bohmi.“ 

(KKC 460) 

Kristova milosť je nezaslúžený dar, ktorým nám Boh dáva 
svoj život, vliaty Duchom Svätým do našej duše,(1966) aby 
ju uzdravil z hriechu a posvätil. Je to posväcujúca alebo 
zbožšťujúca milosť, ktorú sme dostali v krste.*  

(KKC 1999) 

* Všimnime si, že mať milosť posväcujúcu znamená byť zbožšťovaný! Je 
to niečo hmatateľné a konkrétne! 



KĽÚČOVÝ POJEM KRESŤANSTVA 

•  Ani v bežnom živote nemôžete ísť a úspešne doraziť 
„niekam“ – musíte mať najprv jasný cieľ (napr. „Idem 
do Prešova“) – a od neho sa potom odvíja presná a  
nevyhnutná cesta, bez ktorej sa tam dostať nedá... 

•  Podobne kresťanstvo: 

•  Má jasný CIEĽ, ktorým je zbožštenie 

•  a rovnako JASNÚ a nevyhnutnú CESTU, ktorá 
vedie práve k tomuto cieľu, ktorým je zbožštenie 
človeka… 



KĽÚČOVÝ POJEM KRESŤANSTVA 

•  AK TENTO CIEĽ STRATÍTE – tak potom ani neviete 
odpovedať na to, KADIAĽ A AKO sa k nemu môžete 
dostať. 

•  VÝSLEDKOM SÚ POTOM RÔZNE MÝTY A DOHADY 
typu: „Ak chodím do kostola a modlím sa a 
nekradnem a nezabíjam – tak to hádam stačí, nie?“ 

•  A EVANJELIUM – ktoré je cestou len a práve k 
zbožšteniu! – nám pripadá prehnane a zbytočne 
náročné – a v praxi ho skôr ignorujeme ako nejaké 
nezáväzné a v podstate nepotrebné „odporúčanie“… 



KĽÚČOVÝ POJEM KRESŤANSTVA 

•  AK TENTO CIEĽ STRATÍTE – tak potom ani neviete 
odpovedať na to, KADIAĽ A AKO sa k nemu môžete 
dostať. 

•  VÝSLEDKOM SÚ POTM RÔZNE MÝTY A DOHADY 
typu: „Ak chodím do kostola a modlím sa a 
nekradnem a nezabíjam – tak to hádam stačí, nie?“ 

•  A EVANJELIUM – ktoré je cestou len a práve k 
zbožšteniu! – nám pripadá prehnane a zbytočne 
náročné – a v praxi ho skôr ignorujeme ako nejaké 
nezáväzné a v podstate nepotrebné „odporúčanie“… 

Výsledkom je: 
SCHIZOFRENICKÉ KRESŤANSTVO 
(niečo iné hovoríme a počúvame a 
niečo iné veríme a žijeme) 

VO SVOJEJ PODSTATE 
ABSURDNÉ A NELOGICKÉ… 



Máte k tejto téme nejaké 
otázky, postrehy, 
poznámky, alebo 
pripomienky? 

Nech sa páči...! 



Ako sa to môže 
STAŤ? 



AKO SA ČLOVEK MÔŽE ZBOŽŠTIŤ? 
Boh, nekonečne dokonalý a blažený sám v sebe, 
podľa  celkom milostivého plánu slobodne stvoril 
človeka, aby mu dal  účasť na svojom blaženom 
živote.  

(KKC 1) 

•  Človek sa teda nestáva „iným bohom“ vedľa 
„Boha JHWH“. Nie je to nakoniec ani možné… 

•  Vstupuje však do bytostnej jednoty s Bohom, v 
ktorej má účasť a podiel na všetkom tom, čím Boh 
je, čo má a čo žije. Stáva sa s Ním jeden. 

Majster Eckhardt: 

Ja sa musím stať Ním a On sa musí stať mnou. A ešte 
viac: Boh sa musí stať úplne mnou a ja sa musím stať 
úplne Bohom, tak úplne jedno, aby „On“ a „ja“ bolo 
jedno … a v tejto jedinosti večne konali jediné dielo. 



AKO SA ČLOVEK MÔŽE ZBOŽŠTIŤ? 
Boh, nekonečne dokonalý a blažený sám v sebe, 
podľa  celkom milostivého plánu slobodne stvoril 
človeka, aby mu dal  účasť na svojom blaženom 
živote.  

(KKC 1) 

•  Človek sa teda nestáva „iným bohom“ vedľa 
„Boha JHWH“. Nie je to nakoniec ani možné… 

•  Vstupuje však do bytostnej jednoty s Bohom, v 
ktorej má účasť a podiel na všetkom tom, čím Boh 
je, čo má a čo žije. Stáva sa s Ním jeden. 

Majster Eckhardt: 

Ja sa musím stať Ním a On sa musí stať mnou. A ešte 
viac: Boh sa musí stať úplne mnou a ja sa musím stať 
úplne Bohom, tak úplne jedno, aby „On“ a „ja“ bolo 
jedno … a v tejto jedinosti večne konali jediné dielo. 

Je to ako sobáš s kráľom: 
Ak sa napríklad Vaša sestra 
vydá za kráľa,… 

… stane sa aj sama kráľovnou. 

Ale nie preto, že by vládla 
nejakému inému kráľovstvu, 
než vládne on,… 

… ale preto, že sa stala 
účastnou na jeho hodnosti, 
vznešenosti, majetku a 
postavení, na všetkom, čo má a 
čím je. 



AKO SA ČLOVEK MÔŽE ZBOŽŠTIŤ? 
Boh, nekonečne dokonalý a blažený sám v sebe, 
podľa  celkom milostivého plánu slobodne stvoril 
človeka, aby mu dal  účasť na svojom blaženom 
živote.  

(KKC 1) 

•  Človek sa teda nestáva „iným bohom“ vedľa 
„Boha JHWH“. Nie je to nakoniec ani možné… 

•  Vstupuje však do bytostnej jednoty s Bohom, v 
ktorej má účasť a podiel na všetkom tom, čím Boh 
je, čo má a čo žije. Stáva sa s Ním jeden. 

Majster Eckhardt: 

Ja sa musím stať Ním a On sa musí stať mnou. A ešte 
viac: Boh sa musí stať úplne mnou a ja sa musím stať 
úplne Bohom, tak úplne jedno, aby „On“ a „ja“ bolo 
jedno … a v tejto jedinosti večne konali jediné dielo. 

Podobne človek: 

Nestáva sa „iným bohom“ 
vedľa „Boha“,… 

… ale skrze jednotu s 
Bohom sa stáva Ním 
samotným a tak dostáva od 
Boha účasť na všetkom, 
čím Boh je, čo má, čo žije a 
čo koná! 



DVE PODMIENKY ZBOŽŠTENIA 

1) JEDNOTA S BOHOM 
 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. 6 Ak 
niekto neostane vo mne, vyhodia ho von ako ratolesť 
a uschne. Potom ich pozbierajú, hodia ich do ohňa a 
zhoria. 7 Ak ostanete vo mne a moje slová ostanú vo 
vás, proste, o čo chcete, a splní sa vám to. 

(Jn 15,4-7 SSV) 

„Spása“, „Nebo“, „Večný život“,… = 
účasť na živote Boha. Bez Boha a 
mimo Boha spása nejestvuje! 



DVE PODMIENKY ZBOŽŠTENIA 

1) JEDNOTA S BOHOM 
2) PODOBNOSŤ S BOHOM 
 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. 3 Každý, kto má túto nádej v neho, 
usiluje sa byť čistý, ako je on čistý. 4 Každý, kto pácha 
hriech, pácha aj bezprávie, lebo hriech je bezprávie. 5 
A viete, že on sa zjavil, aby sňal hriechy, a v ňom 
hriechu niet. 6 Kto ostáva v ňom, nehreší; kto hreší, 
ten ho nevidel, ani nepoznal. 

(1Jn 3,2-6 SSV) 

Toto je vlastne cieľ tejto účasti: byť 
ako Boh – vo všetkom! 



JASNE ZADEFINOVANÉ kresťanstvo 

1) JEDNOTA S BOHOM 
2) PODOBNOSŤ S BOHOM 

Tieto dva ciele potom definujú aj 
samotné KRESŤANSTVO, ktoré je 
cestou ich dosiahnutia: 

•  Vytvárať opravdivú jednotu s 
Bohom – so skutočnou, konkrétnou 
a živou osobou Boha (nielen 
„praktizovať náboženstvo“) 

•  Učiť sa byť ako Boh – vo všetkom 
(nielen byť „dobrým človekom“)  



Máte k tejto téme nejaké 
otázky, postrehy, 
poznámky, alebo 
pripomienky? 

Nech sa páči...! 



48 Ja som chlieb života. 49 Vaši otcovia jedli na púšti 
mannu a pomreli. 50 Toto je ten chlieb, ktorý zostupuje 
z neba, aby nezomrel nik, kto bude z neho jesť. 51 Ja 
som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z 
tohoto chleba, bude žiť naveky. A chlieb, ktorý ja dám, 
je moje telo za život sveta. Veru, veru, hovorím vám: 
Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, 
nebudete mať v sebe život. 54 Kto je moje telo a pije 
moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný 
deň. 55 Lebo moje telo je pravý pokrm a moja krv je 
pravý nápoj. 56 Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva 
vo mne a ja v ňom. 

 (Ježiš Kristus) 

NEBO = BOH 

PODSTATA NEBA 

Ježiš Kristus 

(∞ – ∞) 

Boh, ktorý sa v roku 
c. 5 pr. Kr. stal 
človekom a zomrel 
za nás v roku 30 po 
Kr. Spasiteľ ľudstva. 



48 Ja som chlieb života. 49 Vaši otcovia jedli na púšti 
mannu a pomreli. 50 Toto je ten chlieb, ktorý zostupuje 
z neba, aby nezomrel nik, kto bude z neho jesť. 51 Ja 
som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z 
tohoto chleba, bude žiť naveky. A chlieb, ktorý ja dám, 
je moje telo za život sveta. Veru, veru, hovorím vám: 
Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, 
nebudete mať v sebe život. 54 Kto je moje telo a pije 
moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný 
deň. 55 Lebo moje telo je pravý pokrm a moja krv je 
pravý nápoj. 56 Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva 
vo mne a ja v ňom. 

 (Ježiš Kristus) 

NEBO = BOH 

PODSTATA NEBA 

Ježiš Kristus 

(∞ – ∞) 

Boh, ktorý sa v roku 
c. 5 pr. Kr. stal 
človekom a zomrel 
za nás v roku 30 po 
Kr. Spasiteľ ľudstva. 

Byť SPASENÝ (čiže v 
Nebi) totiž znamená: 
•  Byť to, čo BOH – či skôr: BYŤ 
skrze jednotu „TÝM BOHOM“! 

•  Mať to, čo BOH 

•  Žiť to, čo BOH 

•  Tam, kde je BOH 

•  V spoločenstve s BOHOM 

•  atď. 



Kedy to 
NASTANE? 



„Veru, veru, hovorím vám: 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) 

 

„Sám Duch spolu s naším duchom dosvedčuje, že sme 
Božie deti.“ 

(Rim 8,16) 

 

„On im povedal: "Veru, hovorím vám: Niet nikoho, kto 
pre Božie kráľovstvo opustí dom alebo ženu alebo 
bratov alebo rodičov alebo deti, 30 aby nedostal oveľa 
viac v tomto čase a v budúcom veku večný život.“ 

 (Lk 18,29-30) 

KEDY sa začína Večný život? 



„24 "Usilujte sa vojsť tesnou bránou, 
lebo hovorím vám: Mnohí sa budú 
pokúšať vojsť, a nebudú môcť.  25 
Keď hospodár vstane a zatvorí 
dvere a vy zostanete vonku, 
začnete klopať na dvere a volať: 
“Pane, otvor nám!” A on vám povie: 
“Ja neviem, odkiaľ ste!”  26 Vtedy 
začnete hovoriť: “Jedli sme s tebou 
a pili, na našich uliciach si učil.”  27 
Ale on vám povie: “Ja neviem, 
odkiaľ ste; odíďte odo mňa všetci, 
čo pášete neprávosť!”  28 Tam bude 
plač a škrípanie zubami, až uvidíte, 
že Abrahám, Izák, Jakub a všetci 
proroci sú v Božom kráľovstve, a vy 
ste vyhodení von.“  

(Lk 13,24-28) 

Vízia vstupu do Života 



„24 "Usilujte sa vojsť tesnou bránou, 
lebo hovorím vám: Mnohí sa budú 
pokúšať vojsť, a nebudú môcť.  25 
Keď hospodár vstane a zatvorí 
dvere a vy zostanete vonku, 
začnete klopať na dvere a volať: 
“Pane, otvor nám!” A on vám povie: 
“Ja neviem, odkiaľ ste!”  26 Vtedy 
začnete hovoriť: “Jedli sme s tebou 
a pili, na našich uliciach si učil.”  27 
Ale on vám povie: “Ja neviem, 
odkiaľ ste; odíďte odo mňa všetci, 
čo pášete neprávosť!”  28 Tam bude 
plač a škrípanie zubami, až uvidíte, 
že Abrahám, Izák, Jakub a všetci 
proroci sú v Božom kráľovstve, a vy 
ste vyhodení von.“  

(Lk 13,24-28) 

Vízia vstupu do Života 



„24 "Usilujte sa vojsť tesnou bránou, 
lebo hovorím vám: Mnohí sa budú 
pokúšať vojsť, a nebudú môcť.  25 
Keď hospodár vstane a zatvorí 
dvere a vy zostanete vonku, 
začnete klopať na dvere a volať: 
“Pane, otvor nám!” A on vám povie: 
“Ja neviem, odkiaľ ste!”  26 Vtedy 
začnete hovoriť: “Jedli sme s tebou 
a pili, na našich uliciach si učil.”  27 
Ale on vám povie: “Ja neviem, 
odkiaľ ste; odíďte odo mňa všetci, 
čo pášete neprávosť!”  28 Tam bude 
plač a škrípanie zubami, až uvidíte, 
že Abrahám, Izák, Jakub a všetci 
proroci sú v Božom kráľovstve, a vy 
ste vyhodení von.“  

(Lk 13,24-28) 

Vízia vstupu do Života 

(Okamih zomretia) 



„24 "Usilujte sa vojsť tesnou bránou, 
lebo hovorím vám: Mnohí sa budú 
pokúšať vojsť, a nebudú môcť.  25 
Keď hospodár vstane a zatvorí 
dvere a vy zostanete vonku, 
začnete klopať na dvere a volať: 
“Pane, otvor nám!” A on vám povie: 
“Ja neviem, odkiaľ ste!”  26 Vtedy 
začnete hovoriť: “Jedli sme s tebou 
a pili, na našich uliciach si učil.”  27 
Ale on vám povie: “Ja neviem, 
odkiaľ ste; odíďte odo mňa všetci, 
čo pášete neprávosť!”  28 Tam bude 
plač a škrípanie zubami, až uvidíte, 
že Abrahám, Izák, Jakub a všetci 
proroci sú v Božom kráľovstve, a vy 
ste vyhodení von.“  

(Lk 13,24-28) 

Vízia vstupu do Života 



Takže hoci premena samotná sa 
naplno zavŕši až na Konci, pri 
Vzkriesení, Biblia zdôrazňuje, 
že...: 

•  Jej prvá fáza musí prebehnúť už TU a TERAZ. 

•  „Zatvorením brány“ je okamih smrti: 

•  Kto sa dovtedy premení, u toho sa smrťou samotná premena zavŕši 
a takýto človek sa nazýva „SPASENÝ“ 

•  Kto sa dovtedy nepremení, u toho niet čo zavŕšiť – ostáva 
nepremenený, „starý človek“ – a v kresťanstve sa mu hovorí 
„ZATRATENÝ“ 

Vízia vstupu do Života 



Večný život… 
V slovnom spojení „VEČNÝ ŽIVOT“ sa 
teda musíme naučiť rozlišovať dve veci: 

„VEČNÝ ŽIVOT“ 

"Postoj chvíľa, si taká krásna" - šťastie je intenzívne 
prežívanie života v prítomnej chvíli! 

Je to láska, ktorá nás ponára do prítomnosti (NEBO) a 
absencia lásky nás uzatvára do nás samých (PEKLO) 

Večnosť nie je nuda, ale intenzívne 
ponorenie do PRÍTOMNOSTI 



Máte k tejto časti nejaké 
otázky, poznámky, 
pripomienky? 

Nech sa páči...! 



Napĺňa zbožštenie 
požiadavku 
PLNOSTI 
ŽIVOTA? 



Model plného života podľa Boha… 

Prežitie 

Istota 

Spoločnosť 

Dôležitosť 

Sebaaktualizácia 

Transcendencia 

Boh tvorí človeka a za domov mu dáva 
nádherný Svet, ktorý dokáže uspokojiť 
všetky existenčné potreby človeka. 



Model plného života podľa Boha… 

Prežitie 

Istota 

Spoločnosť 

Dôležitosť 

Sebaaktualizácia 

Transcendencia 

Tvorí ho ako spoločenstvo muža a ženy 
– a On sám mu ponúka svoje 
priateľstvo. 



Model plného života podľa Boha… 

Prežitie 

Istota 

Spoločnosť 

Dôležitosť 

Sebaaktualizácia 

Transcendencia 

Povyšuje človeka na svojho dôverného 
priateľa a zveruje mu vládu nad celým 
Stvorenstvom! 



Model plného života podľa Boha… 

Prežitie 

Istota 

Spoločnosť 

Dôležitosť 

Sebaaktualizácia 

Transcendencia 

A nakoniec ho volá, aby prekročil svoje 
hranice, stal sa synom (dcérou) Boha, 
zbožštil sa a stal sa tak bohom v Bohu! 



Maximálny cieľ – maximálne šťastie! 

Prežitie 

Istota 

Spoločnosť 

Dôležitosť 

Sebaaktualizácia 

Transcendencia 

… NAJPLNŠÍ MOŽNÝ ŽIVOT vyžaduje: 

•  DOSAHOVAŤ NAJVÄČŠÍ MOŽNÝ CIEĽ 

•  MAŤ NAJHLBŠÍ MOŽNÝ ZMYSEL ŽIVOTA 

Presne toto 
vniesol  Boh 
do života 
človeka! 



Maximálny cieľ – maximálne šťastie! 

Prežitie 

Istota 

Spoločnosť 

Dôležitosť 

Sebaaktualizácia 

Transcendencia 

… NAJPLNŠÍ MOŽNÝ ŽIVOT vyžaduje: 

•  DOSAHOVAŤ NAJVÄČŠÍ MOŽNÝ CIEĽ 

•  MAŤ NAJHLBŠÍ MOŽNÝ ZMYSEL ŽIVOTA 

Všetko 
ostatné sa 
stáva 
poslušným 
nástrojom 
dosahovania 
tohto veľkého 
cieľa!  



SPOKOJNOSŤ  
(hygienické, nedostatkové potreby) 

ŠŤASTIE  
(rastové potreby) 

Prežitie 

Istota 

Spoločnosť 

Dôležitosť 

Sebaaktualizácia 

Transcendencia 

JEŽIŠ a otázka ŠŤASTIA 
KRESŤANSTVO sa pohybuje na najvyšších poschodiach 
ľudských túžob – a preto aj pocit šťastia a naplnenosti, 
ktorý ponúka, je najvyšší možný! 



Máte k tejto téme nejaké 
otázky, postrehy, 
poznámky, alebo 
pripomienky? 

Nech sa páči...! 



Prečo už nie 
sme všetci  
V NEBI? 



Nevyhnutná SLOBODA… 
Takže ani Boh nemohol 
stvoriť človeka  
•  UŽ MILUJÚCEHO  
•  a UŽ DÔVERUJÚCEHO 
BOHU! 



Preto sa NERODÍME v Nebi! 
Namiesto toho sa rodíme vo 
svete, v ktorom máme možnosť 
slobodne si zvoliť svoj život a 
svoju budúcnosť: 

•  S BOHOM – v dôvere a 
spoločenstve lásky 

•  ALEBO BEZ BOHA – uctievajúc 
seba a uzatvorení pred Bohom 

Keďže je človek stvorený na Boží obraz, má 
dôstojnosť osoby: nie je len niečím, ale 
niekým. Je schopný poznať seba, byť pánom 
seba samého, slobodne sa dávať a vstupovať 
do spoločenstva s inými osobami. 

(KKC 357) 



Namiesto toho sa rodíme vo 
svete, v ktorom máme možnosť 
slobodne si zvoliť svoj život a 
svoju budúcnosť: 

•  S BOHOM – v dôvere a 
spoločenstve lásky 

•  ALEBO BEZ BOHA – uctievajúc 
seba a uzatvorení pred Bohom 

Preto sa NERODÍME v Nebi! 

Keďže je človek stvorený na Boží obraz, má 
dôstojnosť osoby: nie je len niečím, ale 
niekým. Je schopný poznať seba, byť pánom 
seba samého, slobodne sa dávať a vstupovať 
do spoločenstva s inými osobami. 

(KKC 357) 

V skautskom hnutí existuje  

NOVÁČIKOVSKÁ SKÚŠKA, 

o ktorej jeho zakladateľ, sir Robert 
Baden–Powell hovorí: 

„Najprv musíte prejsť nováčikovskou 
skúškou. Je to jednoduchá skúška, ktorá 
ukáže, či sa na skauting hodíte a naozaj sa 
tomu chcete venovať. Ak presvedčíte 
vodcu svojho oddielu, že ste schopní robiť 
všetko a tak ako sa má, prijme vás za 
skautov a budete mať právo nosiť 
nováčikovský odznak.“ napríklad… 



Namiesto toho sa rodíme vo 
svete, v ktorom máme možnosť 
slobodne si zvoliť svoj život a 
svoju budúcnosť: 

•  S BOHOM – v dôvere a 
spoločenstve lásky 

•  ALEBO BEZ BOHA – uctievajúc 
seba a uzatvorení pred Bohom 

Preto sa NERODÍME v Nebi! 

Keďže je človek stvorený na Boží obraz, má 
dôstojnosť osoby: nie je len niečím, ale 
niekým. Je schopný poznať seba, byť pánom 
seba samého, slobodne sa dávať a vstupovať 
do spoločenstva s inými osobami. 

(KKC 357) 

V procese zbožštenia tiež existuje  

NOVÁČIKOVSKÁ SKÚŠKA. 

Je ňou náš pozemský život. 

Jeho zmyslom je: 

•  Spoznať Boží život, 
•  vyskúšať si ho, 
•  zistiť, či nás baví byť ako 
Boh a či tak chceme naveky 
žiť 
•  a podľa toho si vybrať: s 
Bohom, alebo bez Boha… 



Máte k tejto téme nejaké 
otázky, postrehy, 
poznámky, alebo 
pripomienky? 

Nech sa páči...! 



Ľudia veľmi často argumentujú: 

AK BY DOBRÝ BOH 
JESTVOVAL, NEMOHOL 

BY DOPUSTIŤ, ABY SA NA 
ZEMI DIALO TAKÉ 

STRAŠNÉ ZLO! 

Boh buď chce odstrániť zlo, ale nemôže, alebo môže, ale nechce, 
alebo nemôže a ani nechce. Ak chce, ale nemôže, je bezmocný. Ak 
môže, ale nechce to, je zvrhlý. Ale ak Boh môže a chce odstrániť zlo, 
potom kde sa zlo na svete berie? 

(Epikuros, filozof, 341-270 pr. Kr.) 

Otázka zla vo svete 



Odpoveď na túto otázku spočíva v definícii: 

Čo je to vlastne: 
„ZLO“? 

Je to, čo považujeme za 
„zlo“ skutočne zlom? 

Otázka zla vo svete 



Dôvodom existencie 
človeka je 

ZBOŽŠTENIE 
Podmienkou zbožštenia je 

SLOBODA 

Otázka zla vo svete 



Otázka zla vo svete 
Sloboda alebo je slobodou, s plnou 
zodpovednosťou, – alebo nie je. 
Aby vôbec človek mohol byť ako Boh, musí byť: 

•  úplne a bezpodmienečne slobodný… 

•  … a súčasne úplne a bezpodmienečne 
zodpovedný za svoje skutky a to až do krajnosti! 

Je to ako s dieťaťom: Ak mu darujete hračku, tak potom si s 
ňou môže robiť čo chce – vrátane jej zničenia. Je to jeho 
sloboda a jeho zodpovednosť. 

Ak rodič v istom okamihu dieťaťu hračku vezme, pretože sa 
bojí, že ju dieťa pokazí – potom hračka darovaná nebola, 
bola len požičaná. Dieťa tak nie je ani slobodné, ani nenesie 
zodpovednosť za svoje konanie. 



Otázka zla vo svete 

SKUTOČNÝM 
ZLOM 
by teda bolo „nedopustiť zlo vo 
svete“ –  
a tým zbaviť človeka slobody  
a úplne mu tak znemožniť 
zbožštenie! 



Máte k tejto téme nejaké 
otázky, postrehy, 
poznámky, alebo 
pripomienky? 

Nech sa páči...! 



Plná sloboda – plná zodpovednosť! 
Boh nám skutočne a vo všetkom ponecháva 
skutočnú, plnú slobodu – aj s plnou 
zodpovednosťou: 

Môžeme robiť čo chceme: 

•  budovať, aj ničiť 

•  zachraňovať, aj zabíjať 

•  napomáhať Božie dielo, aj ho nivočiť… 

A NIESŤ NAVŽDY A SLOBODNE OVOCIE TOHO, 
ČO SME SI SLOBODNE A SAMI VYVOLILI! 



Tajomstvo 
ZATRATENIA 



Veľmi jednoduchý princíp… 

NEBO 

Ako sme už 
spomenuli, princíp 
kresťanstva je veľmi 
jednoduchý:  

Konkrétny CIEĽ, 

konkrétna CESTA, 
ktorá k nemu vedie. 

•  Ideš cestou, ktorá 
vedie k cieľu – 
dostaneš sa do cieľa. 



Veľmi jednoduchý princíp… 

NEBO 

Ako sme už 
spomenuli, princíp 
kresťanstva je veľmi 
jednoduchý:  

Konkrétny CIEĽ, 

konkrétna CESTA, 
ktorá k nemu vedie. 

•  Ideš cestou, ktorá 
vedie k cieľu – 
dostaneš sa do cieľa. 

•   Ideš inou cestou, 
ktorá k  cieľu nevedie 
– nedostaneš sa do 
cieľa.  

Dostaneš sa inam – 
ale nie k tomuto 
konkrétnemu cieľu. 



Nehovorí ale Biblia o súde? 
Biblia naozaj hovorí, že na Konci 
každý človek bude ešte stáť pred 
nejakým Božím súdom. 

„11 Potom som videl veľký biely trón a toho, čo na ňom sedel. 
Pred jeho pohľadom utiekla zem i nebo a už pre ne nebolo 
miesta.  12 Videl som mŕtvych, veľkých i malých; stáli pred 
trónom a otvorili sa knihy. Otvorila sa aj iná kniha, kniha života. 
A mŕtvi boli súdení z toho, čo bolo zapísané v knihách 
podľa ich skutkov.  13 More vydalo mŕtvych, čo boli v ňom, aj 
smrť, aj podsvetie vydali mŕtvych, čo boli v nich, a každý bol 
súdený podľa svojich skutkov.  

(Zjv 20,11-13) 



V čom spočíva súd? 

„ 17 Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, 
ale aby sa skrze neho svet spasil.“ 

(Jn 3,17) 

1.  Boží súd nespočíva v tom, že by niekoho 
odsudzoval a trestal  

1472 

„Ťažký hriech nás pozbavuje spoločenstva s Bohom, a preto 
nás robí neschopnými večného života, ktorého pozbavenie sa 
volá „večný trest“ za hriech. Na druhej strane každý hriech, aj 
všedný, má za následok nezdravé pripútanie k stvoreniam, 
ktoré potrebuje očistenie či už tu na zemi, alebo po smrti, v 
stave nazývanom očistec. Obidva tieto tresty sa nemajú 
chápať ako určitý druh pomsty, ktorou Boh postihuje 
zvonku, ale skôr ako tresty vyplývajúce zo samej povahy 
hriechu. “  



V čom spočíva súd? 

„ 19 A súd je v tomto: Svetlo prišlo na svet, a ľudia milovali 
tmu viac ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé.“ 

(Jn 3,19) 

1.  Boží súd nespočíva v tom, že by niekoho 
odsudzoval a trestal  

2.  Každý človek sám seba odsudzuje – podľa 
toho, čo miluje 

1472 

„ každý hriech, aj všedný, má za následok nezdravé pripútanie 
k stvoreniam …tieto tresty sa nemajú chápať ako určitý 
druh pomsty, ktorou Boh postihuje zvonku, ale skôr ako 
tresty vyplývajúce zo samej povahy hriechu. “  



V čom spočíva súd? 

„ 19 A súd je v tomto: Svetlo prišlo na svet, a ľudia milovali 
tmu viac ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé.“ 

(Jn 3,19) 

1.  Boží súd nespočíva v tom, že by niekoho 
odsudzoval a trestal  

2.  Každý človek sám seba odsudzuje – podľa 
toho, čo miluje 

1472 

„ každý hriech, aj všedný, má za následok nezdravé pripútanie 
k stvoreniam …tieto tresty sa nemajú chápať ako určitý 
druh pomsty, ktorou Boh postihuje zvonku, ale skôr ako 
tresty vyplývajúce zo samej povahy hriechu. “  

Funguje to tak aj inde… 
Zoberte napríklad niekoho do 
divadla na OPERU: 

Pre jedného to bude úchvatný 
zážitok, krásny a nádherný = „NEBO“. 

Pre iného to bude nuda (žiaden dej, 
len sa spieva, ešte k tomu s husľami, 
nikde žiadne pivo ani pukance,…) = 
„PEKLO“. Nabudúce preto pôjde 
niekam inam, nie na operu… 



V čom spočíva súd? 

„ 19 A súd je v tomto: Svetlo prišlo na svet, a ľudia milovali 
tmu viac ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé.“ 

(Jn 3,19) 

1.  Boží súd nespočíva v tom, že by niekoho 
odsudzoval a trestal  

2.  Každý človek sám seba odsudzuje – podľa 
toho, čo miluje 

1472 

„ každý hriech, aj všedný, má za následok nezdravé pripútanie 
k stvoreniam …tieto tresty sa nemajú chápať ako určitý 
druh pomsty, ktorou Boh postihuje zvonku, ale skôr ako 
tresty vyplývajúce zo samej povahy hriechu. “  

Podobne vo vzťahu s Bohom: 
Pre jedného je modlitba a liturgia 
okamihom blaženej kontemplácie Boha, 
vydrží v nich celé hodiny = „NEBO“. 

Pre iného je to nuda, nikoho tam 
nestretá, nič nezažíva (je na to príliš 
pozemský a telesný) = „PEKLO“.  

Nabudúce preto radšej pôjde na disko, na 
zábavu, do krčmy, niečo si zajesť, alebo si 
aspoň pozrie telku,… – pretože TOMU 
ROZUMIE! 



V čom spočíva súd? 

„ 19 A súd je v tomto: Svetlo prišlo na svet, a ľudia milovali 
tmu viac ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé.“ 

(Jn 3,19) 

1.  Boží súd nespočíva v tom, že by niekoho 
odsudzoval a trestal  

2.  Každý človek sám seba odsudzuje – podľa 
toho, čo miluje 

1472 

„ každý hriech, aj všedný, má za následok nezdravé pripútanie 
k stvoreniam …tieto tresty sa nemajú chápať ako určitý 
druh pomsty, ktorou Boh postihuje zvonku, ale skôr ako 
tresty vyplývajúce zo samej povahy hriechu. “  

KEĎ ZOMRIE TEN PRVÝ,… 
… príde do NEBA a jeho túžby sa konečne naplnia! 

Konečne nemusí robiť ani konať nič iné, než bez 
prestania, večne kontemplovať Ženícha, v spoločenstve 
oslávených bratov a sestier a naveky spočívať v 
spoločenstve lásky s Bohom! 



V čom spočíva súd? 

„ 19 A súd je v tomto: Svetlo prišlo na svet, a ľudia milovali 
tmu viac ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé.“ 

(Jn 3,19) 

1.  Boží súd nespočíva v tom, že by niekoho 
odsudzoval a trestal  

2.  Každý človek sám seba odsudzuje – podľa 
toho, čo miluje 

1472 

„ každý hriech, aj všedný, má za následok nezdravé pripútanie 
k stvoreniam …tieto tresty sa nemajú chápať ako určitý 
druh pomsty, ktorou Boh postihuje zvonku, ale skôr ako 
tresty vyplývajúce zo samej povahy hriechu. “  

KEĎ ZOMRIE TEN DRUHÝ,… 
… bude zdesený a zamknutý do svojej uzavretosti: 

„Peklo je stav uzavretia sa, z ktorého človek nevie vyjsť, 
lebo je neschopný duchovných vecí!!! Žil v uspokojovaní 
svojich potrieb, nevie, čo znamená presiahnuť samého 
seba a otvoriť sa Bohu.  



V čom spočíva súd? 

„ 18 Kto v neho verí, nie je súdený. Ale kto neverí, už je 
odsúdený.“ 

(Jn 3,18) 

1.  Boží súd nespočíva v tom, že by niekoho 
odsudzoval a trestal  

2.  Každý človek sám seba odsudzuje – podľa 
toho, čo miluje 

3.  Pre svetských ľudí, ktorí neprijali od Boha 
Nový život, spočívajúci v Duchu, ostáva 
Nebo nezrozumiteľné a desivé. Sami sa 
odsúdili na život mimo neho.  



V čom spočíva súd? 

„13 A počul som hlas z neba; hovoril: "Napíš: Blahoslavení sú mŕtvi, ktorí 
umierajú v Pánovi, už odteraz. Áno, hovorí Duch, nech si odpočinú od 
svojich námah; veď ich skutky idú s nimi." “ 

(Zjv 14,13) 

1.  Boží súd nespočíva v tom, že by niekoho 
odsudzoval a trestal  

2.  Každý človek sám seba odsudzuje – podľa 
toho, čo miluje 

3.  Pre svetských ľudí, ktorí neprijali od Boha 
Nový život, spočívajúci v Duchu, ostáva 
Nebo nezrozumiteľné a desivé. Sami sa tak 
odsúdili na život mimo neho. A naopak, kto 
prijal od Boha odpustenie a Nový Život, ako 
by mohol byť súdený? 

4.  „Boží súd“ je potom len potvrdením tohto 
stavu zo strany Boha (asi ako keď rozhodca 
na hokeji potvrdí, že naozaj padol gól) 

Grécke slovo pre súd 
krinó , ktoré používa aj 

Biblia, pôvodne znamená 
separovať, rozdeľovať, 

triediť, ale aj potvrdiť 
niečo, oceniť, ohodnotiť 

niečo. Prenesene potom 
aj súdiť, posudzovať, 

hodnotiť, alebo aj 
rozhodovať. 



Peklo… 

1033 

1035 

1037 

„S Bohom môžeme byť spojení iba tak, ak sa ho 
slobodne  rozhodneme milovať.“  

„Hlavný trest pekla spočíva vo večnom  
odlúčení od Boha; veď jedine v ňom môže mať 
človek život  a šťastie, pre ktoré bol stvorený a 
po ktorých túži.“  

„Boh nikoho nepredurčuje do pekla; k tomu je 
potrebné  dobrovoľné odvrátenie sa od Boha 
(smrteľný hriech)  a zotrvanie v ňom až do 
konca.“  



Peklo… 
„Kedy pôjdem do pekla? Pri stretnutí so žiarivým 
svetlom sa mi ozve závisť, že ja tak nežiarim. 
Nebudem ochotný prijať túto lásku pre pocit 
podriadenosti. Boh mi bude chcieť pomôcť, ale 
nebude môcť, pretože ho slobodne odmietnem. 
Človek má vďaka slobode „právo na nenávisť“.“ 

(P. Rosso) 

 

„Proč je peklo tak strašlivé? Protože je to místo, kde 
není Bůh. A protože podle Krista vše dobré pochází 
od Boha, je zřejmé, že v Boží nepřítomnosti se nic 
dobrého nevyskytuje. Peklo se v Kristově podání 
nehemží rohatými démony s vidlemi. V pekle 
dostanete přesně to, co chcete, a pokud chcete něco 
jiného než Boha, toto něco bude vaším peklem. V 
kruhu chtíče Dantova Pekla jsou bezmocní hříšníci 
smýkáni sem a tam; chtěli podřídit rozum touze, 
chtěli se vymknout kontrole a přesně toho se jim 
dostalo.“ 

(Dinesh D‘Souza) 



Peklo… 
Peklo je hrozné, pretože v našom srdci, v našej duši 
je hlboko zakorenená túžba po Bohu. Sme 
takpovediac "naprogramovaní" na Večný život - 
nasmerovaní túžbou po šťastí. A táto túžba namiesto 
toho, aby bola naplnená, zanechá v nás desivé 
prázdno. 



Máte k tejto časti nejaké 
otázky, poznámky, 
pripomienky? 

Nech sa páči...! 



PODSTATA PEKLA… 

BEZ BOHA 
Katechizmus Katolíckej 
cirkvi. 

Súhrnné „kompendium“ 
katolíckej viery, uvedené 
v roku 1992 pápežom 
Jánom Pavlom II.  

Učenie Cirkvi potvrdzuje, že jestvuje peklo a že je 
večné. Duše tých, čo zomierajú v stave smrteľného 
hriechu, zostupujú hneď po smrti do pekla, kde trpia 
pekelné muky, „večný oheň“. Hlavný trest pekla 
spočíva vo večnej odlúčenosti od Boha, lebo jedine v 
ňom môže mať človek život a blaženosť, pre ktoré bol 
stvorený a po ktorých túži. 

(KKC 1035)  



POŽIADAVKA KRAJNEJ SLOBODY 

NEVYHNUTNÉ 

James Porter Moreland 

(1948 – ) 

Americký filozof, teológ 
a apologéta.  

Peklo bude večným monumentom ľudskej dôstojnosti 
a veľkosti samostatného rozhodovania sa človeka.  

Je to chránené miesto, kde Boh hovorí dve dôležité 
veci:  

- ,Slobodu rozhodovať sa rešpektujem až tak, že 
nikoho nebudem nútiť ísť tam, kam ja chcem,  

- a nositeľov mojej podoby si tak veľmi vážim, že ich 
nikdy nezničím'. 



Dôverne ho poznáme: ŽIJEME V ŇOM! 

UŽ TERAZ! 

Pavel Jevdokimov 

(1902 – 1970) 

Ruský spisovateľ, 
profesor a teológ. Ako 
pravoslávny kresťan po 
boľševickej revolúcii 
emigroval do 
Francúzska. 

Peklo je medzi nami. Tento pojem síce býva 
nadužívaný, ale aj napriek tejto inflácii býva život takto 
trvalo označovaný: peklo nešťastnej lásky, peklo 
manželského života, peklo prítomnosti druhého, peklo 
seba samého. Je to peklo šité človekovi na mieru, 
vpadá do našej intimity, stáva sa všedným prvkom, 
známym a predsa drvivým. Líši sa síce od obrazov 
stredovekých majstrov, či od plátien Boschových, 
Goyových, alebo Tanca smrti, ale tým je iba reálnejšie. 



Dôverne ho poznáme: ŽIJEME V ŇOM! 

UŽ TERAZ! 

Pavel Jevdokimov 

(1902 – 1970) 

Ruský spisovateľ, 
profesor a teológ. Ako 
pravoslávny kresťan po 
boľševickej revolúcii 
emigroval do 
Francúzska. 

Peklo je medzi nami. Tento pojem síce býva 
nadužívaný, ale aj napriek tejto inflácii býva život takto 
trvalo označovaný: peklo nešťastnej lásky, peklo 
manželského života, peklo prítomnosti druhého, peklo 
seba samého. Je to peklo šité človekovi na mieru, 
vpadá do našej intimity, stáva sa všedným prvkom, 
známym a predsa drvivým. Líši sa síce od obrazov 
stredovekých majstrov, či od plátien Boschových, 
Goyových, alebo Tanca smrti, ale tým je iba reálnejšie. 

Naši predkovia si to uvedomovali veľmi 
dobre, keď za najväčší trest bohov 
považovali odopretie smrti – večný život v 
tomto svete, bez možnosti odchodu! 

OTÁZKA NIE JE, KTO PÔJDE PO SMRTI 
DO PEKLA… 

OTÁZKA JE, KTO Z PEKLA, V KTOROM 
VŠETCI ŽIJEME, ODÍDE – A TO PRV, NEŽ 
ZOMRIE! 



Dôverne ho poznáme: ŽIJEME V ŇOM! 

UŽ TERAZ! 

Pavel Jevdokimov 

(1902 – 1970) 

Ruský spisovateľ, 
profesor a teológ. Ako 
pravoslávny kresťan po 
boľševickej revolúcii 
emigroval do 
Francúzska. 

Peklo je medzi nami. Tento pojem síce býva 
nadužívaný, ale aj napriek tejto inflácii býva život takto 
trvalo označovaný: peklo nešťastnej lásky, peklo 
manželského života, peklo prítomnosti druhého, peklo 
seba samého. Je to peklo šité človekovi na mieru, 
vpadá do našej intimity, stáva sa všedným prvkom, 
známym a predsa drvivým. Líši sa síce od obrazov 
stredovekých majstrov, či od plátien Boschových, 
Goyových, alebo Tanca smrti, ale tým je iba reálnejšie. 

17 Budem ťa chrániť pred ľudom 
aj pred pohanmi, ku ktorým ťa 
posielam 18 otvoriť im oči, aby sa 
od tmy obrátili k svetlu a od 
satanovej moci k Bohu, a tak 
dosiahli odpustenie hriechov a 
podiel medzi posvätenými vierou 
vo mňa. 

(Boh sv. Pavlovi, Sk 26,17n SSV) 



ČO S TÝM? 



„KRESŤANSTVO V JEDNEJ ZVESTI 
A TROCH KROKOCH“ ! 

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.  

(1Jn 3,2 SSV) 

Boh sa stal človekom, aby sa človek stal Bohom. 

Skrze vieru v Kristovi Ježišovi ste všetci Božími synmi. Lebo 
všetci, čo ste pokrstení v Kristovi, Krista ste si obliekli. 

(Gal 3,26-27 SSV) 

1.   Veríš, že môžeš byť ako Boh? (= viera) 

2.   Chceš byť ako Boh? (= Zmluva uzatvorená v krste) 

3.   Buď ako Boh! (= „Oblečenie si“ Krista) 



KĽÚČOVÁ OTÁZKA NA VÁS: 

VERÍTE, že môžete byť 
ako Boh? 

CHCETE byť ako Boh? 

Viera, že je to v Bohu a s Bohom možné, je vierou katolíckej 
cirkvi. Bez nej nie je možné nazývať sa „katolíkom“! 

VERÍTE, že stojí za to, stať sa takým, ako je Boh? 

CHCETE takí byť a pustiť sa do toho? 

Bez tejto viery a jasného rozhodnutia tak urobiť nie je možné 
stať sa kresťanom a už vôbec nie katolíkom!  



•  Ak nie, nemá zmysel byť kresťanom. 

•  Ak nie, potom si treba nájsť niečo 
iné, bez Ježiša a mimo Ježiša Krista, 
o čom mienime, že by nás to viac 
uspokojilo. 

AK SA VÁM TO ALE POZDÁVA a 
veríte Ježišovi, že PRÁVE TOTO je 
spôsob, ako byť vrcholne blažený, 
potom... 

... DOVIDENIA 
NABUDÚCE!!! 



K O N I E C 
4. časti 


