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AUTORITA 
 

Boh nám chce dať autoritu. V skutočnosti nám ju už dal. Dal autoritu svojej Cirkvi. Predstavme si teraz, že 
som policajt. Mám uniformu, čapicu, zbraň, idem po ulici a vidím, ako do domu vchádzajú zlodeji. Rozbíjajú dvere a 
vynášajú televízor. Znovu vbehnú dovnútra, vynášajú stereo a ja urobím iba toľko, že zakričím: „Hej, hej, ja som 
policajt, toto nesmiete robiť!“ A zlodeji sa na mňa len pozrú, znovu sa vrátia a vynesú chladničku. A ja opäť 
skríknem: „Hej, ale ja som policajt! Som tu v mene zákona!“ Oni mi zamávajú a znova vbehnú dovnútra a začnú 
vynášať nábytok... 
 Čo by mal policajt urobiť? Mal by začať uplatňovať svoju autoritu. Aj my keď uctievame Boha, mnohí sme 
ako tento policajt: „Ó, chvála ti, Pane, vďaka ti za autoritu, ktorú si nám dal...“ Nevieme však používať túto Božiu 
autoritu vo svojich životoch, a tak nás Satan okráda o skutočnú pravú radosť a zadržiava moc Božiu. A my stále 
hovoríme: „Ó, v Ježišovi všetko dokážeme, my máme moc nad všetkým...“ V skutočnosti sa však až príliš ľahko 
vzdávame, lebo nevieme, ako narábať s autoritou. Boh nás chce premeniť na bojovníkov! Chce, aby sme boli 
vodcami, ktorí povedú... Chcel by som k vám dnes hovoriť ako k vodcom. Viem, že niektorí z vás nemajú toto slovo 
vôbec radi. Keby som sa ťa teraz opýtal: „Si vedúci?“... Už teraz niektorí zalezú pod stoličky. Prečo je to tak? 
Nepriateľovi sa podarilo okradnúť nás o pochopenie celej tejto veci. Chcem vám objasniť niekoľko princípov. Keď 
hovoríme o autorite, potrebujeme porozumieť, že existujú rozličné sféry autority, ktorú Boh človeku zveril. V 
konečnom dôsledku všetka autorita pochádza od Boha. Existuje však 5 oblastí autority, o ktorých sa zmieňuje Biblia 
(sú to oddelené veci, navzájom do seba nezasahujú): 

• politická vláda (to je oficiálne Bohom daná autorita), 
• rodina,  
• oblasť tvojej vlastnej individuality, 
• zmluvná oblasť, partnerstvo (napr. obchodná spoločnosť so svojou hierarchiou, poriadkom, 

zmluvami), 
• Cirkev. 
 
Toto je 5 oblastí autority a všetky majú svoju vlastnú štruktúru. Keď sa pozrieme na vládu, to je štruktúra, 

navrchu ktorej je Boh, potom vláda, ktorá má pomáhať ľudom. V oblasti rodiny je navrchu Boh, potom je rodina na 
čele s mužom, potom žena s deťmi. Individualita – jednotlivec; samozrejme, Boh je jeho zvrchovaným vládcom. 
Obchodná spoločnosť, kde Boh je na vrchole, potom je obchodná spoločnosť a obchodní partneri. No a Cirkev, kde 
Boh je navrchu, potom Cirkev, ktorej hlavou je Kristus, a potom je jeho Telo.  

Keď hovoríme o vodcovstve, nastáva zmätok, ak začneme miešať oblasti úcty, ktorú treba kedy a komu 
vzdať. Definujme, čo je to rešpekt, úcta. Úcta je spoznanie, uznanie, objavenie hodnôt človeka a postoj, ktorý je 
vhodným vyjadrením tohto spoznania. To sú dve stránky veci. Prvá spočíva v tom, že rozoznáš hodnotu toho 
človeka; druhou je postoj voči nemu. Odkiaľ vlastne ľudia získavajú hodnotu? Ak si máme vážiť jeden druhého, na 
čom to bude založené? Keď sa pozriem na svet, všetko, čo vidím v televízii, je plné neúcty a dešpektu. Ľudia 
cudzoložia, nikde nevidíme vyjadrenie vzájomnej manželskej vernosti. Vidím znevažovanie rodičov a najmä otcov, 
znevažovanie autorít. Vážime si šport, umenie a neustále sa nám zdôrazňuje, že máme byť dokonalí v tej alebo inej 
oblasti. Ale biblický základ úcty je založený na niečom inom. Ako si môžem niekoho vážiť a prečo? Zdôrazním 
3 oblasti, ktoré sú veľmi rozličné.  

vnútorné hodnoty – napr. keď mám zlaté hodinky, môžem ich rozmlátiť kladivom, môžem ich rozomlieť 
v mlynčeku, môžem ich premeniť na prášok, stále to však bude zlato. Aj keď stratia hodnotu 
hodiniek, ešte stále im ostáva hodnota zlata. Takže vnútorná hodnota, to je hodnota, z ktorej si 
utvorený. Čo je našou vnútornou hodnotou? Sme stvorení na obraz Boha. Pozrite sa teraz na 
suseda – čo vidíte? Manželku, kamarátku...? Vidíte niekoho, kto by sa podobal na Boha? Podľa 
toho, ako niektorí reagujete, nezdá sa, že by sa tu niekto podobal na Boha. Ale Boh, keď sa na vás 
pozerá, si vraví: „Áno, na tebe vidím niečo zo seba, Ja som vložil do teba čosi, čo nemožno zmeniť. 
Bez ohľadu na to, čo robíš, bez ohľadu na to, ako môžeš byť postihnutý, zneschopnený, znetvorený, 
bez ohľadu na to, ako si si zničil život, ešte stále máš vnútornú hodnotu, ktorú som ti daroval.“ 
A jednou z vecí, ktoré sa musíme naučiť, je správať sa k sebe na základe tejto vnútornej hodnoty, 
ktorá sa nedá ničím zaslúžiť ani zväčšiť.  

hodnota charakteru – charakter je čosi, čo musíme v sebe vytvoriť. Je to výsledok určitých sérií aktivít. 
Je vytváraný našimi zvykmi. Ja si ťa môžem vážiť na základe tvojho charakteru, na základe 
nejakých kvalít, ktoré sa vybudovali v tvojom živote. Charakter si vytvárame na základe 
nasledujúceho reťazca: 

 
hodnota toho, čo si dokázal – ak urobíš niečo hrdinské, napr. niekoho zachrániš alebo ak urobíš niečo 

trvalé, čo prináša užitok druhým 
 
My vo svojom prístupe k ľuďom zvyčajne nerozlišujeme medzi týmito tromi vecami. Najmä ak sa to týka 

vodcov. Keď sa pozrieme na vodcov (vedúcich) a na pozíciu, ktorá je im daná, vieme, že by sme ich mali 
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rešpektovať. Ale záleží na našom postoji, či si ho budeme ctiť. Ide o to, že si ho vždy môžeme ctiť pre jeho vnútornú 
hodnotu. Môžeme si ho vážiť aj pre jeho charakter, ak je dobrý, a môžeme si ho vážiť aj pre jeho skutky, ak niečo 
dobré dokázal. Ale keď nebudeme rozlišovať medzi týmito troma druhmi rešpektu, zvyčajne to v nás vyvolá ťažký 
zápas o to, ako sa vyrovnať s prístupom k vodcovi. Pretože my vieme, že Biblia nám hovorí, že si máme ctiť svojich 
vodcov; neuvedomujeme si však, čo si na nich ctíme. V ideálnom prípade si toho človeka môžeme vážiť vo všetkých 
troch oblastiach. Prvá oblasť je teda daná Bohom, na zvyšných dvoch môžeme pracovať. A keď sa máme vyrovnať 
s touto úctou k vodcom, spôsobuje nám to problémy, pretože poznáme mnoho vodcov a vieme, že by sme si ich 
mali vážiť, ale pozrieme sa na ich charakter a zhnusíme sa. Potom sa pozrieme na ich skutky a nemôžeme s nimi 
súhlasiť. A predsa by sme si ich mali vážiť.  

Tak sa napr. stretnete s ľuďmi, ktorí boli sexuálne zneužívaní. Dievčatá zneužívané vlastnými otcami sú 
vnútorne v úplnom zmätku, pretože jedno z desiatich prikázaní hovorí: „Cti svojho otca a svoju matku“ (Ex 20, 12), a 
keď to budeme robiť, skrze to príde na nás požehnanie. Ale ako si možno vážiť otca, ktorý nás sexuálne zneužíva? 
Nemôžem si ho vážiť pre jeho skutky, ani pre jeho charakter, ale stále si ho môžem vážiť pre Božiu podobu, ktorá je 
do neho vložená.  
 Prečo máme na Slovensku problém s vodcovstvom? Nikto tu na Slovensku nechce byť vodcom – prečo? 
Pretože sme sa nenaučili podriaďovať sa, a kde sa to naučíme? Vo svojej modlitebnej komôrke? Nie, naučíme sa to 
medzi ľuďmi. Preto potrebujem malú skupinku, preto potrebujem svoju manželku... atď. Čo hovorí Božie slovo? „... 
podriaďujte sa jedni druhým v bázni pred Kristom“ (Ef 5, 21). Podriadenosť je ten základ, na ktorom staviame 
autoritu. 
 
V písme sa stretávame s 3 druhmi výrazov, ktoré síce prekladáme ako „autorita“, ale v gréčtine majú rôzny 
význam: 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIEĽ: 

Autoritu č. 1 používam vtedy, keď chcem, aby sa niečo vykonalo. Napr. keď niekde horí, použijem túto autoritu 
a poviem, že treba otvoriť všetky dvere a všetci majú opustiť priestory. 

Autorita č. 2 má za cieľ priniesť porozumenie dôvodov kvôli hlbšiemu pochopeniu, „prečo“ robiť určité veci.  

Autorita č. 3 má za úlohu priniesť presvedčenie tak, že niečo v mojom vnútri sa zmení a zo svojej vlastnej hlbokej 
túžby chcem spraviť nejakú vec. Samozrejme, najprv môžem mať o tom nejaké vyučovanie a porozumenie „prečo“, 
ale počas vyučovania k vám môže začať hovoriť vaše vlastné svedomie. Keď používam duchovnú autoritu, 
nevnucujem vám svoju vôľu, nesnažím si vás „podvoliť“, vy len počúvate a to hlboké vnútorné presvedčenie 
prichádza iba vďaka Božiemu duchu. Ja pre to nemusím nič urobiť a je na vás, či si vyberiete žiť život viery alebo 
život faktov.  

REAKCIA: 

V 1. prípade je reakciou to, že sa dobrovoľne podriadim.  

V 2. prípade ma vyučujúci vyučuje a mojou reakciou je skutočnosť, že som presvedčený/-á. 

V 3. prípade je mojou reakciou pozorovanie a nasledovanie. Životný štýl vodcu môže vzbudzovať veľkú duchovnú 
autoritu bez toho, žeby sme museli niečo vyučovať. V skutočnosti má tento druh autority najväčší vplyv. Ak niekto 
vyučuje a my sa pozeráme na jeho životný štýl, ktorý sa môže líšiť od toho, čo „káže“, vtedy pozeráme na fakty 
a prestávame rásť v autorite. Prečo? Pretože pravda neprichádza od ľudí, ona prichádza od Boha a najväčšou 
skúškou je naučiť sa podriadiť sa niekomu, čí životný štýl má ďaleko od dokonalosti. Nikdy sa nestretnete s takým 
vodcom, ktorého životný štýl je dokonalý. Ak by som mal čakať na takého vodcu, musel by som čakať na druhý 
príchod Ježiša, ale to by už bolo príliš neskoro. Preto nám dal Boh jeden druhého a prikázal nám podriaďovať sa 
jeden druhému (aj tým, že sa naučíme robiť veci, o ktoré nás žiadajú), pretože vtedy sa skutočne učíme 
podriaďovať.  

 Autorita pre splnenie 
úlohy Autorita vyučovať Duchovná autorita 

CIEĽ Konať Priniesť porozumenie Priniesť presvedčenie 

REAKCIA Podriadim sa 
(dobrovoľne) Som presvedčený/-á Pozorujem a nasledujem

OPAK Neposlušnosť/rebélia Byť nepresvedčiteľný/-á Odmietnuť načúvať 



Učenícka formácia, lekcia 5                                                                            © Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina, Bratislava, rok 2005 
 
OPAK: 

Opakom toho je neposlušnosť (1. prípad) – nechcem urobiť, o čo ma žiadajú, t. j. rebélia. 

V 2. prípade je opakom byť nepresvedčiteľný/-á. 

V 3. prípade je to odmietnutie počúvať, načúvať.  

 Boh dal na začiatku autoritu Adamovi, človeku, ktorého stvoril, aby si podmaňoval zem. A keď mu ju 
odovzdával, Satan si uvedomil, že po tejto autorite vlastne veľmi túži on sám, a odvtedy sa všemožne snaží získať ju 
len pre seba.  

Keď pod autoritu predstavíme čosi ako vec, má 4 hranice: 
·1 má byť používaná ľuďmi, 
·2 má byť používaná na zemi, 
·3 má byť používaná vyslovením slova, 
·4 má byť používaná v podriadení Bohu. 

 
Čo urobí Satan? Pokúša človeka, aby začal rebelovať. Rozhodol sa, že poruší tie hranice autority, že ich nejako 

zlomí. Čo sa stalo s autoritou? Prešla do rúk Satana, pretože bola porušená jedna zo skutočností, ktoré vyznačovali 
autoritu, a to, že ju má používať človek. Takže čo bude robiť Satan? On si ju nemôže len tak zobrať z rúk, a preto sa 
bude snažiť vládnuť skrze ľudí, aby mohol vykonávať svoju vládu. To je napr. princíp čarodejníctva. Veľmi 
jednoducho povedané, toto je dôvod, prečo nás napádajú mnohé divné myšlienky. Ony nás pokúšajú, aby sme sa 
vzdali autority a odovzdali ju niekomu inému a nechali ho vládnuť. A čo sa stalo potom? Prichádza Ježiš, zomiera na 
kríži, zostupuje do pekla, vytrháva autoritu Satanovi, znovu sa vracia na zem, ide k učeníkom, dýchne na nich 
a hovorí im: „Prijmite Ducha Svätého...“ (Jn 20, 22) – a v tej chvíli vracia autoritu späť ľudom. 

Tuto autoritu môžeme použiť správnym spôsobom v modlitbe. Niektorí sa aj trochu zľakli: „Veď ja som ,len‘ žena, 
môžem to naozaj urobiť aj ja? Ja sa necítim taká silná v autorite. Nemám správnu vážnosť, aby som mala autoritu.“ 
Ale autorita, to je štatút. Ak sme sa vydali Pánovi Ježišovi ako nášmu Pánovi a Spasiteľovi, prijali sme moc Ducha. 
Moc, to je autorita Božia a tá patrí tebe. Čo však bude robiť nepriateľ? Bude sa snažiť z tvojej mysle zistiť, ako dobre 
chápeš, čo máš v rukách, či tomu vážne veríš alebo nie, a to vidno na tvojich modlitbách, na spôsobe, akým sa 
modlíš. Keď vystupuješ proti útlaku, proti niečomu, čo ťa ničí, niekedy to vyzerá takto: „Ó, Bože, niečo s tým urob, 
rýchlo to zlé odo mňa odober, strašne ma to ničí. Ja s tým nedokážem nič urobiť – ó, Bože, príď s mocou a zachráň 
ma! Cítim sa taký bezmocný. Ja som iba žena, ja to už neunesiem...“ A Boh sa pozerá: „Hej, kde máš autoritu, prečo 
voláš na mňa? Ja som ti ju vrátil a chcem, aby si ju používal/-a! Autorita patrí tebe, použi ju!“ 
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