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3. EvanjElizácia cEz osobný vzťah

Dve poDstatné tajomstvá 
našej viery – vtelenie a naj-
svätejšia trojica

Špecifická charakteristika na-
šej viery – viery v Krista, čiže to 
naplnenie Zákona a prorokov, kto-
ré spomína sám Ježiš, stojí predo-
všetkým na týchto dvoch prav-
dách: 

A Slovo sa telom stalo... Boh sa 
stal človekom... Stvoriteľ sa stal 
pravým stvorením, vo všetkom 
nám podobný okrem hriechu – to 
nás líši od všetkých ostatných ná-
boženstiev a dáva ľudskému života 
neskutočnú pečať nádhery v tom a 
tak, v čom a ako sme stvorení; čo 
ani zďaleka nemá charakter úteku 
z tohto sveta a života...

Hneď za týmto ústredným ta-
jomstvom našej viery je potrebné 
spomenúť to najhlbšie a najväčšie, 
ktoré stojí za týmto tajomstvom 
inkarnácie: tým najhlbším tajom-
stvom je tajomstvo života Najsvä-
tejšej Trojice. Katechizmus to opi-

suje takto: Svätý Ján ... tvrdí: „Boh 
je láska“ (1 Jn 4, 8. 16). Samot-
né Božie bytie je Láska. Keď Boh 
v plnosti času posiela svojho jed-
norodeného Syna a Ducha lásky, 
zjavuje svoje najvnútornejšie ta-
jomstvo: on sám je večná výme-
na lásky: Otec, Syn a Duch Svätý, 
a nás určil na to, aby sme mali na 
nej účasť. (KKC, 221) Boh je Lás-
ka, čiže absolútna relacionálnosť 
- vzťahovosť, a tak nie je mož-
né, aby sme ho spoznali spôsobom 
čisto abstraktno-konceptuálnym 
– iba rozumovým, alebo akýmkoľ-
vek iným, ktorý by znamenal istý 
odstup od neho. Podľa starove-
kej patristickej tradícií Boh je spo-
znateľný iba v láskyplnom vzťahu 
s Ním a skúsenosť s Ním spočíva 
v stretnutí, ktoré zasahuje celé-
ho človeka, teda nevylučuje žiadnu 
dimenziu ľudskosti. Na tejto ces-
te spoznávania Boha má náš blížny 
významnú úlohu: Ak niekto povie: 
„Milujem Boha,“ a nenávidí svojho 

výzva: urobiť z Cirkvi dom a ško-
lu spoločenstva. Čo to konkrét-
ne znamená? Aj tu by sa naša reč 
mohla stať hneď praktickou, ale 
vyhovieť tomuto podnetu by bolo 
omylom. Pred plánovaním kon-
krétnych iniciatív treba podporiť 
spiritualitu spoločenstva a umož-
niť jej, aby sa ukázala ako vý-
chovný princíp všade tam, kde sa 
formuje človek a kresťan, kde sa 
vychovávajú služobníci oltára, za-
svätení, pastorační pracovníci, a 
kde sa budujú rodiny a spoločen-
stvá. Spriritualita spoločenstva, to 
je predovšetkým zameranie pohľa-
du srdca na tajomstvo trojjediného 
Boha, ktorý v nás prebýva a ktoré-
ho svetlo treba vnímať aj na tvári 
bratov a sestier vedľa nás. Spiritu-
alita spoločenstva znamená okrem 
toho schopnosť ctiť brata a sestru 
vo viere v hlbokej jednote tajom-
ného tela - Cirkvi, čiže ako „nieko-
ho, kto patrí ku mne“, aby som ve-
del spolu s ním prežívať jeho ra-
dosti a jeho bolesti, uhádnuť jeho 
želania, postarať sa o jeho potre-
by a ponúknuť mu pravé a hlboké 
priateľstvo. Spiritualita spoločen-
stva napokon znamená vedieť bra-
tovi „urobiť miesto“, niesť si vzá-
jomne bremená (Gal 6,2) a pre-
máhať egoistické pokušenia, kto-
ré nás neustále napádajú a budia 
rivalitu, karierizmus, nedôveru a 

žiarlivosť. Nerobme si nijaké ilúzie: 
bez tejto duchovnej cesty by von-
kajšie prostriedky len veľmi málo 
osožili spoločenstvu. Stali by sa 
bezduchými aparátmi, skôr mas-
kami spoločenstva, ako jeho mož-
nosťami prejaviť sa a rásť.

Na dosiahnutie tohto cieľa si 
musíme osvojiť starú múdrosť, 
ktorá bez toho, že by spôsobi-
la nejakú ujmu autorite pastierov, 
vedela by ich povzbudiť k pozor-
nejšiemu počúvaniu celého Božie-
ho ľudu. Významné je, čo pripomí-
na svätý Benedikt jednému opá-
tovi kláštora, keď mu odporúča, 
aby vypočul aj najmladších členov: 
„Pán vnukne často práve najmlad-
šiemu, čo je najlepšie“. A svätý Pa-
ulín z Noly povzbudzuje: „Sleduj-
me ústa všetkých veriacich, lebo v 
každom veriacom vanie Boží Duch“.

Ak teda právnická múdrosť 
kladením presných pravidiel pre 
angažovanosť ukazuje hierarchic-
kú štruktúru Cirkvi a zaháňa po-
kušenia svojvôle i nespravodli-
vých nárokov, spiritualita spolo-
čenstva poskytuje inštitucionál-
nym prvkom dušu a vedie k dôve-
re a otvorenosti, ktorá plne zod-
povedá dôstojnosti a zodpoved-
nosti každého člena Božieho ľudu.
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brata, je luhár. Veď kto nemiluje 
brata, ktorého vidí, nemôže mi-
lovať Boha, ktorého nevidí.  (1Jn 
4,20)

V tom všetkom osobitnú a ne-
nahraditeľnú úlohu má láska me-
dzi mužom a ženou. Láska týchto 
dvoch sa za normálnych okolnos-
tí prejaví splodením dieťaťa, čiže 
tretieho a to sa zrejme stáva na 
tomto svete najvýstižnejším ob-
razom Božieho života Najsvätejšej 
Trojice. 

A teraz si to zvážme: ak telo 
(Slovo sa telom stalo) a vzťah (Boh 
je spoločenstvom vzťahov) sú je-
dinečnou cestou k zjednoteniu sa 
s Bohom, a ak je tu nepriateľ, kto-
rý nás chce od Boha odlúčiť, na čo 
myslíte, že zaútočí predovšetkým 
a najintenzívnejšie? Inými slovami: 
ak sa chceme dozvedieť, čo je na 
tomto svete najposvätnejšie, po-
tom si treba všimnúť to, čo je naj-
viac znevažované: a  ním je vzťah, 
ľudské telo a všetko, čo je s tým 
spojené.

ZrkaDlom Duchovnosti sú 
vZťahy

Tu kdesi je ukrytá aj túžba po 
tom, čo nazývame spiritualita, či 
duchovnosť, čiže vzťah s Bohom. 
Pritom je dôležité zdôrazniť, že ak 
Boh je Láska a tak je spoznateľ-
ný iba v láskyplnom vzťahu s Ním, 
ktorý sa premieta do vzťahu s 
blížnym, a ak žijeme v dobe, v kto-

rej sa stále viac stáva výnimočnou 
udalosťou prežívanie normálnych 
a zdravých vzťahov, a to počnúc 
rodinou a končiac spoločnosťou, je 
na mieste sa pýtať, ako je mož-
né poznať Boha, ak sa zjavuje vo 
vzťahu; resp. či je dnes ešte mož-
ný duchovný život.

Grécke slovo ta hairesis – he-
retik používame predovšetkým na 
označenie toho, kto sa nezhodu-
je s kresťanskými pravdami. V pr-
vých storočiach týmto pojmom 
nazývali tých, ktorí sa oddeľova-
li od života komunity, od spolo-
čenstva, od toho byť spolu. Ety-
mologicky toto slovo znamená do-
slova odtrhnúť. Opak tohto pojmu 
by sme mohli formulovať ako „byť 
spolu, resp. umožňovať to“. Celá 
naša kultúra je poznačená indivi-
dualizmom, ktorá nie je priaznivo 
orientovaná vzhľadom k bratské-
mu spoločenstvu. 

Pre kresťanskú vieru, pre iden-
titu kresťana je nedišpenzovateľ-
ným znakom zotrvávať spolu, a 
to takým spôsobom, že to môže-
me nazvať bratskosť. Tu je aj dô-
vod toho, prečo farské spoločen-
stvo viazané na isté územie je vidi-
teľným prejavom realizácie Cirkvi. 
Ak totiž vo všetkých iných komu-
nitách osoby sa vyberajú, volia na 
základe istej náklonnosti, istého 
záujmu, či blízkosti, na území far-
nosti sa ľudia nevyberajú; jedno-
ducho sa tam nachádzajú, žijú tam. 

komúnio – spoločenstvo 
je stvoriteľským Dielom Boha

To byť spolu v bratskom spo-
ločenstve je jedným z dôležitých 
aspektov, ktorými sa buduje nové 
ľudstvo. Je to akt stvorenia, pre-
tože je to dielo Boha. Komúnio 
je stvoriteľským dielom Boha. V 
tomto duchu treba vnímať aj prav-
du, ktorá pochádza od sv. Augustí-
na: Cirkev žije z Eucharistie a Eu-
charistia tvorí Cirkev. Chlieb, kto-
rý je symbolom darovanej vzájom-
nosti zŕn, slnka, vody, zeme, ľud-
skej práce sa stáva stvoriteľským 
Božím dielom, uskutočneným obe-
ťou Ježiša Krista, Eucharistiou. 
Túto Eucharistiu potom prijímajú 
tí, ktorí chcú žiť v tejto vzájomnej 
darovanosti, aby znova stvoriteľ-
ským Božím dielom vznikalo spo-
ločenstvo Cirkvi. Bratstvo nie je 
plodom sympatie (keď existuje ako 
prejav prirodzenosti, o to lepšie; 
ak neexistuje, nie je to podstatný 
problém), ani empatie, ale je plo-
dom Eucharistie. Čiže je stvori-
teľským darom, ktorý kvalitatív-
ne mení prirodzenú skutočnosť na 
transcendentnú – nadprirodze-
nú realitu. Z našej strany je viaza-
ná na schopnosť zaprieť sa, čo ne-
znamená zničiť sa – ako v prípa-
de islamu, ale spočíva v schopnos-
ti povedať si „nie“. 

oDkaZ jána pavla ii. v apoš-
tolskom liste nuovo
millenio ineunte (42-45)

Spoločenstvo je ovocím a pre-

javom tej lásky, ktorá vytryskuje 
zo srdca večného Otca a prostred-
níctvom Ducha Svätého, ktoré-
ho nám dáva Ježiš (porov. Rim 5,5), 
rozlieva sa v našich srdciach, aby 
z nás všetkých urobila jedno srdce 
a jednu dušu (Sk 4,32). Práve re-
alizovaním tohto spoločenstva lá-
sky sa Cirkev javí ako „sviatosť“, 
čiže „znak a prostriedok dôverné-
ho spojenia s Bohom i jednoty ce-
lého ľudského pokolenia“. Pánove 
slová o tom sú príliš presné, než 
aby bolo možné redukovať ich do-
sah. Pre dejinnú cestu Cirkvi budú 
potrebné aj v novom storočí mno-
hé veci. Ale ak bude chýbať lás-
ka (agapé), všetko bude darom-
né. Sám apoštol Pavol nám to pri-
pomína v hymne na lásku: aj keby 
sme hovorili ľudskými aj anjelský-
mi jazykmi, a mali by sme takú sil-
nú vieru, že by sme vrchy prenáša-
li, ale nemali by sme lásky, všetko 
by bolo nanič (porov. 1Kor 13,2). 
Láska je naozaj „srdcom“ Cirkvi, 
ako to správne tušila svätá Teré-
zia z Lisieux, ktorú som vyhlásil za 
učiteľku Cirkvi, práve ako expertku 
vedy lásky: „Pochopila som, že Cir-
kev mala jedno srdce, a že to srd-
ce bolo zapálené Láskou. Pochopi-
la som, že len Láska hýbala údmi 
Cirkvi... Pochopila som, Láska za-
hŕňala všetky povolania, že Láska 
bola všetko“.

Ak chceme byť verní Božiemu 
plánu a zodpovedať aj veľkým oča-
kávaniam sveta, v tisícročí, kto-
ré sa začína, stojí pred nami veľká 
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