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Úvodné otázky
• Prečo dnes hovoriť o Cirkvi?

• Prečo hľadať paradigmy Cirkvi u cirkevných otcov?

• Prečo skúmať Cirkev v Reči podobenstiev?
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1. Rozsievač
2. Kúkoľ
3. Horčičné zrnko
4. Kvas
5. Poklad v poli
6. Perla
7. Vlečná sieť

Stvorenie
Prvý hriech

Potopa sveta
Abrahám
Boží ľud

Kristus
Koniec sveta
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knižočku? Poviem: Za Sibylu. Mýliš sa, vraví, tou nie 
je. Kto teda, pýtam sa. Cirkev, odpovedal. Pýtam sa: A 
prečo je ako starena? Odvetí: Lebo bola stvorená 
najprv, pred všetkými vecami. 
(Hermas, Pastor visio 2, 4, 1) 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(Anonymus, Homilia in sabbato magno 1)



Iluminácia v Biblii z Lambeth 12. st.

Šesť vekov sveta
• Za koho považuješ starenu, od ktorej si dostal 

knižočku? Poviem: Za Sibylu. Mýliš sa, vraví, tou nie 
je. Kto teda, pýtam sa. Cirkev, odpovedal. Pýtam sa: A 
prečo je ako starena? Odvetí: Lebo bola stvorená 
najprv, pred všetkými vecami. 
(Hermas, Pastor visio 2, 4, 1) 

• Pri Rebekinom pôrode najskôr vo svätých patriarchoch 
a prorokoch vystrčil z lona ruku Jakub. Potom sa 
narodil Ezau - synagóga a za ním vyšla na svet hlava 
a telo Jakuba - Cirkvi. 
(Augustinus, De catechizandis rudibus 6) 

• Boh v tele zomrel a otriasol ríšou zosnulých. Isto ide 
hľadať prvého otca ako stratenú ovcu. Určite chce 
navštíviť tých, čo sedia vo tme a tôni smrti. Áno, Boh a 
jeho Syn idú vyslobodiť z múk uväzneného Adama a s 
ním uväznenú Evu. 
(Anonymus, Homilia in sabbato magno 1)





Vitráž v Cantenburskej katedrále z 12. st.

Podobenstvo o rozsievačovi



Vitráž v Cantenburskej katedrále z 12. st.

Podobenstvo o rozsievačovi
• Pane, ustanovil si nás za služobníkov 

a povedal si: „Choďte, krstite v mene Otca  
i Syna i Ducha Svätého.“ Kam však máme 
ísť? K tým, ktorých som kúpil svojou krvou. 
A kam? „K národom,“ povedal. A ja som 
myslel, že povedal: „Choďte krstiť 
Afričanov v mene Otca i Syna i Ducha 
Svätého.“ Bohu vďaka, že apoštolov poslal 
k národom. Lebo ak boli poslaní 
k národom, boli poslaní ku všetkým 
jazykom. Toto naznačil Duch Svätý 
rozdelený v jazykoch a jednotný v holubici. 
(Augustinus, In Iohan. evang. tract. 6, 10) 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• Etymológia slova Cirkev (ecclesia) je 
priliehavá, lebo všetkých volá k sebe 
a zhromažďuje ich dovedna. 
(Isidorus Hispalensis, Etymolog. VIII, 1, 1)
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• Cirkev je cnostná prostitútka  

(casta meretrix). 
(Ambrosius, In evangelium 
secundum Lucam 3, 23) 

• Archa, ktorá vezie zvieratá čisté 
i nečisté. 
(Augustinus, De civitate Dei XV, 
27, 5) 

• Snúbenica z Piesne piesní, 
ktorá volá: 
„Čierna som a predsa krásna“ 
(Augustinus, De doctrina 
christiana III, 32, 45)
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Šťastný!“ A on je stále nešťastný. Tak je to aj s kňazom, ktorý 
sa kňazom volá, ale ním nie je. Čo okrem kopy hriechov 
môže takému človeku priniesť čestný titul kňaz?
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• Kedy sa kňaz volá kňazom, ale ním nie je? Keď ho vlastná 
úcta zaujíma viac, než zdravie Božieho stáda. Keď viac túži 
po tom, čo zväčší vznešenosť jeho úradu, než po tom, o čo 
ide Ježišovi Kristovi. Taký človek sa síce volá kňaz, ale ten 
titul je mu nanič. Aby sa stal tým, kým sa nazýva, nech 
počúva nie mňa, ale nech počúva so mnou. Sme spolužiakmi 
v rovnakej škole, kde sa učíme od spoločného učiteľa, Krista. 
On má katedru v nebi preto, že predtým mal na zemi kríž. Tu 
učil ceste pokory: čím viac sa skláňal, tým vyššie vystúpil. A 
zostúpil až k tým, čo boli v pekle, aby odtiaľ vzal tých, z 
ktorých chcel urobiť svojich spoludedičov 
(Augustinus, Sermo 340A, 4)





James Janknegt Bombay India 2011

Podobenstvo o kvase



James Janknegt Bombay India 2011

Podobenstvo o kvase
• Keď poznáš pravého Boha, budeš mať okrem duše 
nesmrteľné aj telo a získaš nebeské kráľovstvo. Poznal 
si nebeského Kráľa, preto budeš Božím spoločníkom 
a Kristovým spoludedičom. Už nepodľahneš žiadostiam 
ani vášňam a chorobám, lebo si sa stal bohom. 
(Hippolytus, Refutatio omnium haeresiarum 10, 34) 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sa zdajú byť menej zapálení do skúmania božských 
vied, len to, čo pokladali za nutné. Ale pátranie po 
pravom zmysle ich tvrdení nechali tým, čo dostali dar 
jazyka a prijali múdrosť a poznanie od Ducha Svätého  
(Origenes, De principiis, praef. 3) 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• Viem si, že v zhromaždení vašej lásky je mnoho 
živočíšnych. Preto som v rozpakoch, ako mám opísať 
prečítanú stať evanjelia. No som si istý, že sú medzi 
vami i takí, čo nielen pochopia vysvetlenie, ale 
rozumejú aj bez neho. Chápavých teda nenechám 
odísť naprázdno, no bojím sa, že nechápavým to bude 
nanič. Nech sa Božia milosť postará, aby sa nikomu 
nemálilo. Lebo aj rozprávač, hovorí len tak, ako vie. 
(Augustinus, In Iohannis evangelium tractaus 1, 1)
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citarou v čase, keď vrcholí letné sparno a do hry mu z hôr 
spievali slnkom rozpálené cikády vlastnú pieseň 
najmúdrejšiemu Bohu, ktorá bola krajšia, než všetky 
Eunomove spevy. Keď Lokriďanovi praská struna, na kobylku 
citary mu prilieta cikáda a trilkuje na nástroji. Spevák sa hneď 
preladí podľa nej a nahradí tak strunu, ktorá mu chýbala.
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• Môj Eunomos nespieva pieseň vo frýgickej, lýdskej, či dórskej 
tónine, ale v novej harmónii večnú pieseň Božieho mena, 
novú levitskú pieseň, čo tíši žiaľ i hnev a všetky zhojí strasti. 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• Symmachus tvrdí, že tajomstvo Boha je také veľké, 
že sa nedá obsiahnuť jedinou cestou. Ale to, čo vy 
tak úzkostlivo hľadáte, to my už presne vieme 
z Božej múdrosti a pravdy. A to, čo vieme my, sa 
nedá ani porovnať s vaším poznaním. Žiadate 
cisára, aby doprial pokoj vašim bohom. My prosíme 
Krista o pokoj aj pre cisára. Klaniate sa dielam 
vlastných rúk. My pokladáme za bezbožné nazývať 
bohom niečo, čo môže vzniknúť. Tomu sa smiali už 
vaši filozofi.
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niekto aj vo vysokom veku, presedlá na lepšie. 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• Had sa ťažený starobou a cítiaci bremeno veku 
prevlieka úzkym očkom, kde nechá starý odev a teší 
sa novému. Napodobni ho! Poslúchni slová Krista: 
vstupujte tesnou bránou. Apoštol tiež radí vyzliecť si 
starého človeka s jeho skutkami a obliecť si nového, 
ktorý je stvorený podľa Boha. 
(Augustinus, Sermo 64, 6)
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• Dnešný deň je pre mňa výzvou, aby som sa zamyslel 
nad svojimi povinnosťami. O ich náplni by som mal 
premýšľať dňom i nocou, ale dnešný deň to podsúva 
do mojich úvah tak, že sa tomu nijako neviem 
vyhnúť. Ako roky pribúdajú, či ubiehajú, približujú nás 
k poslednému dňu a je nad všetku pochybnosť, že 
taký deň príde. Preto ma stále viac znepokojuje 
myšlienka na to, aký počet vydám za vás pred 
Pánom. To trápi každého z vás, ale i nás. Vy budete 
vydať počet za seba samých. My ho máme vydávať 
sami za seba a ešte aj za vás všetkých. 
(Augustinus, Sermo 339, 1)
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• Ani apoštolom sa doteraz nedostalo radosti. Čakajú 
na mňa, až prídem, aby som aj ja mal na nej účasť. 
Ani svätí, ktorí nás opúšťajú, nedostanú hneď 
odmenu za svoje zásluhy. Tiež čakajú na nás, hoci 
my otáľame a len pomaly sa vlečieme  
(Origenes, Homiliae in Leviticum 7, 2)
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Ďakujem za pozornosť.


