
V čom spočíva Božie kráľovstvo a ako ho treba rozširovať 
  
V minulej prednáške sme si viac rozobrali úlohu stretka (spoločenstva). Vraveli sme o tom, že stretko nie je 
konečná zastávka, ale skôr čerpacia stanica na ceste nasledovania Ježiša. Vedúci spoločenstva by mal jasne 
chápať evanjelium, Skutky apoštolov a listy, kde je zjavená pravda o tom, že kresťania vôbec nemôžu viesť na 
seba sústredený, egoistický život. Práve naopak, máme odovzdať svoje životy Bohu a tak ich získať a potom 
týmito životmi vyjadrovať princípy života Ježiša Krista. Ak vedúci stretka jasne chápe evanjelium a prakticky ho 
žije, určuje tak duchovný rast a smerovanie svojej skupinky. Ak sa mu podarí odovzdať svojim ľudom 
posolstvo evanjelia a naučiť ich prakticky žiť toto evanjelium vo všetkých oblastiach života, podarilo sa 
mu rozšíriť nebeské kráľovstvo svojho kráľa Ježiša Krista tu na zemi. Malé stretko ako súčasť farnosti či 
zboru je skvelým prostriedkom na budovanie a šírenie kráľovstva Ježiša Krista. 
 
Objasnime si pojem kráľovstvo. 
Kráľovstvo je autokratická forma vládnutia. Jeden panovník vládne ľudom. Má najvyššiu moc a jeho rozkazy sa 
musia poslúchať. Znie to pre nás trochu divne, ale pravda je, že inštitút kráľa a kráľovstva je Boží zámer. Je to 
biblická pravda. Kráľov charakter, jeho osobnosť a hodnoty určujú hodnotový rebríček a charakter jednotlivých 
občanov kráľovstva. Dobrý kráľ – dobré kráľovstvo. Zlý kráľ – zlé kráľovstvo. Preto Boh v Starom zákone 
pripisoval takú veľkú dôležitosť charakteru kráľa, lebo takýto kráľ buď uplatňoval v Izraeli Božie zákony, alebo 
zvádzal svojimi skutkami ľud na modlárstvo. Dávid bol Bohom obľúbený pre svoje srdce – charakter. Boh mu 
zasľúbil, že z jeho bedier vzíde kráľ, ktorý bude naveky panovať nad jeho ľudom (2 Sam 7, 12 – 14). Tým kráľom 
je Ježiš Kristus – potomok Dávidov podľa rodokmeňa (Lk 3, 23 – 31), v skutočnosti Syn Boží, zrodený pred 
dávnymi vekmi z Otca, skrze ktorého bolo všetko stvorené (Nicejsko-carihradské vyznanie viery). 
 
Aké je Božie kráľovstvo? 
1. Nie je z tohto sveta. Je nebeské. Je teda mimo tohto času a priestoru. Ježiš to jasne povedal 
 Pilátovi (Jn 18, 36). 
2. Priblížilo sa k nám v Ježišovi Kristovi (Lk 11, 20). To znamená, že ten, pre ktorého bolo 
 všetko stvorené, prenikol nebesia a prišiel na zem, aby konal Otcove skutky. Ježiš  
 ohlasoval toto kráľovstvo a vykonával skutky, ktoré sa zakladali na realite, ktorá je v nebi  
 (viac ďalej). 
3. Atribúty nebeského kráľovstva sú: spravodlivosť, pokoj a radosť (Rim 14, 17). 
4. Je tu už medzi nami, ale naplno bude nastolené pri druhom príchode Ježiša Krista (Mt 25, 31). 
 
Ohlasovanie nebeského kráľovstva 
Ježiš ohlasoval, zvestoval nebeské kráľovstvo po mestách, ktorými prechádzal (Lk 4, 43), a pri každej inej 
príležitosti. V blahoslavenstvách (Mt 5, 3 – 12) nájdeme veľa o tom, ako to bude v jeho kráľovstve. Sú to prísľuby, 
ktoré prepájajú prítomnosť s budúcim vekom. 
 
Čo ohlasoval, aká to bola správa, čo bolo jej obsahom? 
Rozprával ľudom pravdu o Bohu, ktorý je jeho Otec. Hovoril, že jeho Otec miluje ľudí a chce s nimi tráviť 
večnosť v nebi. Ježiš vravel, že Boh tak veľmi miluje ľudí, že poslal jeho, aby im o tom povedal, aby nemuseli 
zahynúť (Jn 3, 13 – 16).  
 
13 Nik nevystúpil do neba, iba ten, čo zostúpil z neba, Syn človeka. 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.“ 
16 Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal 
večný život. 
 
Ježiš dokonca povedal, že je pripravený položiť za to aj život (Jn 10, 11) a že tak to chce jeho Otec, aby nás 
zachránil svojou smrťou (Jn 10, 17 – 18). Je „sila“ pozerať na kríž a uvedomiť si, že môj kráľ na ňom zomrel, aby 
ma mohol získať pre večný život s ním v jeho kráľovstve. 
 
Ako sa vstupuje do tohto kráľovstva? 
Znovuzrodením z vody a Ducha (Jn 3, 3 – 4). 
 
3 Ježiš mu odpovedal: „Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí zhora, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo.“ 4 
Nikodém mu vravel: „Ako sa môže človek narodiť, keď je už starý? Azda môže druhý raz vojsť do lona svojej 
matky a narodiť sa?“ 5 Ježiš odpovedal: „Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže 
vojsť do Božieho kráľovstva. 
Znovuzrodenie Ježiš predstavuje ako pozemskú vec. Teda ako niečo, čo máme absolvovať tu na zemi, počas 
svojho života. (O tom sme viac rozprávali v prednáške A002.) 
Do nebeského kráľovstva sa teda vstupuje už tu na zemi! Je to rozhodnutie patriť doň, žiť podľa jeho kráľa a hájiť 
jeho záujmy, reprezentovať jeho hodnoty svojím životom. A potom ukazovať iným Bránu-Ježiša, aby aj oni mohli 
vstúpiť do tohto kráľovstva a mohli tak žiť večne s Bohom a užívať výsady kráľovského občana. Nebeské 
kráľovstvo je už tu medzi nami a je viditeľné skutkami, ktoré konáme. A raz toto kráľovstvo príde v plnej sláve. 
 



Pre koho je toto kráľovstvo určené a aký štatút v ňom majú jeho občania? 
 
Je určené pre všetkých ľudí na zemi. Boh chce spasiť všetkých. Nikoho nevylučuje. Pravda však je, že nie všetci 
doň vstupujú. Niektorí už vstúpili, iní ešte nie a niektorí odmietli stráviť večnosť s Bohom. 
Jn 1: 
11 Prišiel do svojho vlastného, a vlastní ho neprijali. 12 Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi: 
tým, čo uverili v jeho meno, 13 čo sa nenarodili ani z krvi, ani z vôle tela, ani z vôle muža, ale z Boha. 
 
Všetci, ktorí sa znovuzrodili krstom, začlenili sa do Božej kráľovskej rodiny, ich postavenie je postavením synov a 
dcér.  

Ježiš po svojom zmŕtvychvstaní strávil s apoštolmi 40 dní a vyučoval ich o kráľovstve Božom (Sk 1, 3). Prikázal 
im, aby neopúšťali Jeruzalem, ale očakávali zoslanie Svätého Ducha. Apoštoli sa ho spýtali: 

„Pane, už v tomto čase obnovíš kráľovstvo Izraela?“ 7 On im povedal: „Vám neprislúcha poznať časy alebo chvíle, 
ktoré Otec určil svojou mocou, 8 ale keď zostúpi na vás Svätý Duch, dostanete silu a budete mi svedkami v 
Jeruzaleme i v celej Judei aj v Samárii a až po samý kraj zeme. 

Ježiš im vlastne povedal: „Chlapi, teraz pre vás nie je dôležité, kedy prídem druhýkrát v sláve, ale je pre vás 
dôležité splniť poslanie, ktoré som vám dal po svojom zmŕtvychvstaní. Nato dostanete o pár dní Svätého Ducha, 
ktorý vás zmocní, aby ste toto poslanie napĺňali do času, keď znova prídem!“ 

Čo je to poslanie? (Mt 28, 19 – 20; Mk 16, 15; Lk 24, 47; Jn 20, 21; Sk 1, 8) 

Mt 28: 
18 ... „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. 19 Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i 
Syna i Ducha Svätého 20 a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky 
dni až do skončenia sveta.“ 

Z Ježišovho vyjadrenia v Sk 1, 8 vyplýva: 

1. Cirkev založená na základe apoštolov je tu nato, aby reprezentovala kráľovstvo Ježiša Krista tu na zemi, až 
kým nepríde opäť a nenastolí svoje kráľovstvo v plnej miere. 

2. Cirkev dostáva Svätého Ducha, aby mohla svedčiť o Ježišovi lokálne (Jeruzalem), národne (Judea), 
medzinárodne (Samária a ďalej). 

Cirkev tu na zemi reprezentuje svojho kráľa. On je jej hlavou a jej členovia sú jeho telom. Vždy keď sa kresťania – 
údy tohto tela – zídu spolu, sprítomní sa v tom čase a priestore kráľovstvo Ježiša Krista. Oni sami ho nastoľujú 
svojím správaním a Svätý Duch svojou mocou. Každá bohoslužba, každá spoločná modlitba, každý rozhovor, 
každá činnosť oslavujúca Boha je žitie, sprítomnenie nebeského kráľovstva. 

 Cirkev sa stretá teda pre dve veci: 

1. aby oslavovala, uctievala svojho Kráľa – bohoslužba, spoločná modlitba, vzájomná pomoc, 
starostlivosť o svojich členov. 

2. aby rozširovala kráľovstvo svojho Kráľa – misia. Teda ohlasovanie dobrej zvesti o tom, že Boh miluje 
ľudí, že im odpúšťa ich hriechy, že Boh so sebou zmieril každého človeka smrťou svojho Syna a že ten 
Boh počíta vo svojej rodine s každým a chce mu dať všetku lásku, opateru, intimitu a zabezpečenie pre 
život. 

Každý člen Cirkvi má čo povedať (ohlásiť) druhým – tým, ktorí sú vo svete a nežijú ešte v kráľovstve. Niekedy si 
myslime, že ohlasovanie je vysoko profesionálna záležitosť, ktorú môže robiť iba zopár ľudí, ako sú kňazi, 
katechéti, pastori a pod. 

Ježiš však od svojich nasledovníkov – členov jeho tela, ktorí ho stretli, uverili v neho a žijú podľa jeho slov – 
nechce profesionálne „vyšpičkované“ kázanie, ale svedectvo (Sk 1, 8). 

 

Pozor – nielen svedectvo života, ale ústne podané, ohlásené svedectvo toho, čo pre mňa osobne urobil Boh. 

Každý človek môže rozprávať svoj príbeh. Ľudia radi počúvajú osobné vyznania, sú im oveľa bližšie ako nejaké 
moralizovanie alebo nasilu dávané rady do života. 

1 Pt 3, 15 – 16 hovorí, aby sme boli „stále pripravení obhájiť sa pred každým, kto vás vyzýva zdôvodniť nádej, 
ktorá je vo vás. Robte to však skromne, s bázňou a s dobrým svedomím“. To znamená, že to nemusí byť verejne, 
ale určite osobne. Svedectvá by sa nemali rozprávať len ako špeciálny program evanjelizácií, mali by byť bežnou 
súčasťou našej komunikácie s ľuďmi na pracovisku, v škole, v dedine, pri sobotňajšom nákupe a pod. Ľudia radi 
počúvajú príbehy.  

Prečo neskúsiť spomenúť pri obyčajnom rozhovore niečo z toho, čo Boh robí v mojom živote? 



Napríklad vetou: „Predstavte si, čo sa mi včera stalo!“ Svedectvá zdieľané s veriacimi budujú ich vieru. Svedectvá 
zdieľané s neveriacimi alebo prakticky neveriacimi ľuďmi hovoria o tom, že Boh žije! 

Sú dve veci, ktoré minimálne môžeme ponúknuť ľudom: 

1. svedectvo, 

2. životné skúsenosti. 

Ak nám skutočne záleží na Ježišovi, tak by nám malo záležať na tom, na čom záležalo jemu. Jemu záležalo na 
stratených ľuďoch, na chorých, ktorí potrebujú lekára – na hriešnikoch, ktorí nežijú svoj život správne. Práve 
týchto ľudí privádzal Ježiš svojou službou k Bohu. 

Preto by sme mali vedieť podať svoje svedectvo a zdieľať svoje skúsenosti. 

Tu je pár pomôcok pre svedectvo a podanie skúseností. 

Svedectvo: 

Najlepší spôsob, ako „byť pripravený“, je napísať si svoje svedectvo na papier a naučiť sa naspamäť jeho hlavné 
body. Rozdeľ ho na štyri časti: 

1. Ako vyzeral môj život, kým som nespoznal Ježiša. 

2. Ako som prišiel na to, že potrebujem Ježiša. 

3. Ako som zveril Ježišovi svoj život. 

4. Zmena, ktorú Ježiš spôsobil v mojom živote. 

Životné skúsenosti: 

Napíš si najdôležitejšie životné lekcie, aby si sa s nimi mohol podeliť. Šalamún tak urobil a vznikla Kniha prísloví 
a Kniha Kazateľ. Tu je niekoľko otázok, ktoré osviežia tvoju pamäť: 

• Čomu ma Boh naučil cez neúspech? 

• Čomu ma Boh naučil cez nedostatok peňazí? 

• Čomu ma Boh naučil cez bolesť, žiaľ alebo depresiu? 

• Čomu ma Boh naučil cez čakanie? 

• Čomu ma Boh naučil cez chorobu? 

• Čomu ma Boh naučil cez sklamanie? 

• Čomu ma Boh naučil prostredníctvom mojej rodiny, stretka, vzťahov, prostredníctvom tých, čo ma 
kritizovali? 

 

Malé stretko, biblická skupinka je ideálnym nástrojom Ježiša Krista. Malá skupinka má skvelú príležitosť 
vzbudzovať záujem o Boha tak, že jej jednotliví členovia budú vydávať svedectvo ľuďom vo svojom okolí. 
Je to jedna z jej základných úloh. Ak sa skupinka otvára, aby mohla prijať nových ľudí, aby ich mohla vyučiť vo 
veciach žitia nebeského kráľovstva tu na zemi, takáto skupinka plní Ježišovo poslanie z Matúšovho evanjelia. Je 
také krásne povedať o Ježišovi niekomu, kto potom na základe pôsobenia Božej moci zmení svoj život a stane sa 
občanom kráľovstva! 

Je to tá najosožnejšia vec, ktorú môžeme urobiť pre ľudí vo svojom okolí. Ľudia možno vyzerajú spokojne, ale 
pravda je taká, že bez Ježiša nebudú naozaj šťastní a strávia večnosť mimo neho. Naše svedectvo môže 
pomôcť. Je na Bohu, ako použije moje svedectvo a kedy sa ten človek obráti k nemu ako svojmu Pánovi a 
Spasiteľovi, ale ak sa zo strachu alebo z nedostatku viery neodvážim povedať ani len malú vec, Boh bude možno 
musieť čakať na ďalšieho človeka. Neviem, ako ty, ale ja chcem s Bohom spolupracovať na záchrane ľudí a 
budovaní jeho kráľovstva. Ja a ty máme všetko potrebné. Máme vedomosť a poverenie z jeho Slova a máme 
jeho Ducha, teda máme jeho moc. Táto moc sa prejaví vždy, keď budeme hovoriť o ňom. Je tomu verím. Verím, 
že keď hovorím o Bohu – hoci aj jednoduchým spôsobom –, v mojich slovách je ukrytá Božia moc, ktorá bude 
pôsobiť v tom človeku. Po takomto rozhovore len ďakujem Bohu, že mi dal príležitosť hovoriť o ňom, a modlím sa 
za konkrétneho človeka ešte pár dní. 

 

Priatelia, želám vám a vašim stretkám hlboké pochopenie toho, o čo išlo a ide Ježišovi s jeho nasledovníkmi, a 
veľa láskavých a praktických krokov pre budovanie jeho kráľovstva tu na zemi. 

Nech príde jeho kráľovstvo a nech sa stane jeho vôľa ako v nebi, tak i na zemi! 

 



Veľa požehnania vám a vašim spoločenstvám! 

© Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina, Bratislava 2006  

Martin Štuk, zdroje: KKC a iné 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  
 
 


