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4. EvanjElizácia nás robí rovnými

Postavenie v Cirkvi 
zodPovedá veľkosti služby

Napriek všetkým chybám a 
hriechom – na jednej strane, 
ako aj napriek všetkým útokom a 
nevraživosti – na druhej strane, 
Cirkev sa nemôže zriecť svoj-
ho poslania, ktoré jej zveril sám 
Kristus. Poslanie Cirkvi je dôvo-
dom jej existencie a toto posla-
nie sa nedá vyjadriť ničím vý-
stižnejším ako pojmom služba , 
lat. ministerium . Jadrom tohto 
jej poslania, či služby spočíva 
v ohlasovaní radostnej zves-
ti – evanjelia – tomuto svetu. 
Radostnosť tejto zvesti spočí-
va v nedolomení toho, čo je už 
nalomené; v neuhasení toho, čo 
už hasne ; ba naopak: v hľadaní 
toho, čo sa stratilo; v oživovaní 
toho, čo je už mŕtve. Jednodu-
cho v dávaní života, a to v hoj-
nosti. 

Týmto svojim poslaním – 

službou sa Cirkev odlišuje od 
všetkých ostatných spoločen-
stiev a spoločností. A preto by 
bolo nepochopením Cirkvi vzťa-
hovať na ňu systémy, schémy, či 
štruktúry, ktoré sú vlastné iným 
ľudským spoločenstvám, či in-
štitúciám. V tom prípade by to 
totiž znamenalo, že staviame 
Cirkev na ľudskom princípe, čo 
by bolo jej popretím. Princípom 
Cirkvi je teda ochota slúžiť, 
ba položiť svoj život za iných . 
Bez tejto ochoty nemá význam 
ani byť kresťanom, ani byť kňa-
zom. A práve táto ochota slúžiť 
iným a žiť pre iných nás robí 
všetkých rovnými. Všetky tituly 
a všetky úrady v Cirkvi nie sú a 
nemôžu byť teda ničím iným ako 
pomenovaním konkrétnej špeci-
fickosti služby. 

Napriek tomu – po páde pr-
vých ľudí do hriechu s jeho ná-
sledkami pre všetky ďalšie gene-

Chiesa, Ecumenismo e Politi-
ca to vyjadruje týmito slovami: 
S otázkou laikov... máme doči-
nenia iba nakoľko je vyznače-
ná podstatná vnútorná jednota 
všetkých pokrstených v poriad-
ku milosti...  Ale táto kapitola 
nemôže zakladať nejakú teoló-
giu laikátu pre jednoduchý fakt, 
že k Božiemu ľudu patria všetci: 
tu sa jedná o to všetko, čím je 
Cirkev a jej podstata.

Podobne aj dogmatická kon-
štitúcia o Cirkvi Druhého vati-
kánskeho koncilu Lumen gen-
tium na adresu tejto rovnosti 
prehlasuje: I keď sa v Cirkvi ne-
poberajú všetci tou istou ces-
tou, predsa všetci sú povolaní k 
svätosti a spravodlivosťou Bo-
žou dostali tú istú vieru (porov. 
2Pt 1,1). Hoci sú niektorí z vôle 
Kristovej ustanovení pre iných 
za učiteľov, vysluhovateľov ta-
jomstiev a pastierov, predsa je 
medzi nimi všetkými naozajst-
ná rovnosť čo do dôstojnosti 
a spoločnej činnosti všetkých 
veriacich na výstavbe Tela Kris-
tovho. Lebo rozdiel, ktorý sta-
novil Pán medzi duchovnými a 
ostatným ľudom Božím, pred-
pokladá jednotu (porov. (LG 32) 

Ak sa chceme účinne postaviť 
do služby evanjelizácie v súčas-

nej dobe; ak chceme zodpoved-
ne prijať Kristovo vyvolenie; ak 
chceme byť živými údmi Kris-
tovho mystického tela; je po-
trebné byť v jednote a prežívať 
túto jednotu v Kristovi. A pre-
to azda nebude nič vhodnejšie, 
ak sa v tomto mesiaci viackrát 
zjednotíme s Kristom v jeho 
veľkňazskej modlitbe zo 17. ka-
pitoly Jánovho evanjelia:

No neprosím len za nich, ale 
aj za tých, čo skrze ich slovo 
uveria vo mňa, aby všetci boli 
jedno, ako ty, Otče vo mne a ja 
v tebe, aby aj oni boli v nás, aby 
svet uveril, že si ma ty poslal. 
A slávu, ktorú si ty dal mne, ja 
som dal im, aby boli jedno, ako 
sme my jedno - ja v nich a ty 
vo mne. Nech sú tak dokona-
le jedno, aby svet spoznal, že 
si ma ty poslal a že ich milu-
ješ tak, ako miluješ mňa. Otče, 
chcem, aby aj tí, ktorých si mi 
dal, boli so mnou tam, kde som 
ja, aby videli moju slávu ktorú si 
mi dal, lebo si ma miloval pred 
stvorením sveta. Spravodlivý 
Otče, svet ťa nepozná, ale ja ťa 
poznám. I oni spoznali, že si ma 
ty poslal. Ohlásil som im tvoje 
meno a ešte ohlásim, aby láska, 
ktorou ma miluješ, bola v nich a 
aby som v nich bol ja.“

(Jn 17,20-26)



2 3
Apríl 2011 Apríl 2011

rácie – vždy bolo, je a vždy tu 
bude neustále ohrozenie prená-
šať myslenie a následne aj po-
stoje tohto sveta aj do vzťahu 
k nebeskému kráľovstvu a pý-
tať sa tak, ako sa pýtali apoš-
toli: „Kto je podľa teba najväčší 
v nebeskom kráľovstve?“ Ježiš 
ako odpoveď na túto otázku 
„zavolal k sebe dieťa, postavil 
ho medzi nich a povedal: „Veru, 
hovorím vám: Ak sa neobrátite 
a nebudete ako deti, nevojdete 
do nebeského kráľovstva“. To je 
Ježišova odpoveď. 

Touto odpoveďou Pán Je-
žiš všetkým počúvajúcim berie 
pevnú pôdu pod nohami. Otázka 
totiž nestála, či sa tí apoštoli, 
ktorí sa na toto pýtali, dostanú 
do nebeského kráľovstva alebo 
ako sa tam majú dostať? Otáz-
ka znela, kto z nich bude väčší, 
resp. najväčší v nebeskom krá-
ľovstve. O tom, či sa tam do-
stanú, ani nerozmýšľajú, to ich 
vôbec netrápi: veď sa točia oko-
lo Pána. Pán Ježiš ich však upo-
zorňuje: Pretože takto zmýšľate 
a takto sa správate, nevojdete 
do nebeského kráľovstva. A na 
inom mieste to aj prízvukuje: 
„Málo je tých …“ 

„Ak nebudete ako deti …“. 
Chudobné, či bohaté, biele, žlté 
alebo čierne, synovia profeso-
rov, či robotníkov; všetky deti, 
dokiaľ ich ešte nenakazila „ne-

zrelosť“ sveta dospelých, sú 
schopné hrať sa úprimne spolu 
a nikoho z nich ani nenapadne 
cítiť sa viac ako ten druhý, pre 
svoje spoločenské, kultúrne, ra-
sové či iné zázemie. Deti v ta-
komto stave sú nevinné, spájajú 
sa so všetkými. Akonáhle náj-
du svojho vrstovníka nadväzujú 
vzťah famialiárnosti, vedia sa 
ešte podeliť, jedia spolu a viac 
im to tak chutí. 

Veľmi pekný, no aj veľmi 
smutný je fi lm z obdobia 2. sve-
tovej vojny s názvom Chlapec 
v pruhovanom pyžame. Opisuje 
osud rodiny jedného nemecké-
ho veliteľa, ktorý mal dom blíz-
ko koncentračného tábora, kde 
mnoho židov čakalo na plyno-
vú komoru. Syn tohto veliteľa 
tajným zadným vchodom našiel 
cestu k tomuto táboru, kde za 
plotom spoznal svojho rovesní-
ka, s ktorým nadviazal priateľ-
ský vzťah. Týmto deťom vôbec 
nevadilo, že jeden je žid a druhý 
nemec; že jeden je bohatý a 
druhý úplne chudobný. Nevadila 
im dokonca ani rečová bariéra, 
ani nič iné. Tragédiou ich spo-
ločného osudu bolo rozhodnu-
tie týchto chlapcov prekonať na 
jednom z ich tajných stretnutí 
prekážku ostnatého plota a pre-
obliecť aj toho veliteľovho syna 
do „pruhovaného pyžama“. Sta-
lo sa to totiž presne v ten deň, 

kedy táto skupina židov šla do 
plynovej komory a s ňou tam 
šiel, nič netušiac, aj veliteľov 
syn. V tomto filme je nádher-
ným, hoci tragickým spôsobom 
vyjadrená dôležitosť prežívania 
spolupatričnosti všetkých nás 
ľudí napriek rasovej, kultúrnej, 
či náboženskej rozdielnosti. 

Túto pravdu vyjadruje úvod-
nými slovami aj pastorálna kon-
štitúcia 2. Vatikánskeho konci-
lu Gaudium et spes: Radosti a 
nádeje, žalosti a úzkosti ľudí 
dnešných čias, najmä chudob-
ných a všetkých, ktorí trpia, sú 
zároveň radosťami a nádejami, 
žalosťami a úzkosťami Kristo-
vých učeníkov a niet nič naozaj 
ľudské, čo by nenašlo ozvenu v 
ich srdciach. Veď ich spoločen-
stvo utvárajú ľudia zjednotení 
v Kristovi, ktorých vedie Duch 
Svätý na ich púti do Otcovho 
kráľovstva a ktorí prijali posol-
stvo spásy, aby ho zvestovali 
všetkým. Preto sa toto spolo-
čenstvo cíti úzko späté s ľud-
stvom a jeho dejinami. (GS 1)

Všetci tvoríme jednu veľkú 
Božiu rodinu, všetci sme bo-
žie deti; všetci rovnako oslovu-
je nášho nebeského Otca: Otče 
náš; všetci potrebujeme Božiu 
milosť, Božie zľutovanie a milo-
srdenstvo; všetci sme odkáza-
ní na jeho pomoc a požehnanie, 

ktoré podobne ako slnko, či dážď 
Boh dáva všetkým rovnako. 

V tomto kontexte je potrebné 
chápať aj skutočnosť vyvolenia, 
ktoré počnúc starozákonným 
vyvolením izraelského národa a 
končiac novozákonným vyvole-
ním Cirkvi a jej predstaviteľov 
nemá a nemôže mať charakter 
exkluzívnosti. To znamená, že 
Božie vyvolenie nezakladá vy-
tvorenie excelentnej triedy, kto-
rá by bola viac ako ostatní. Bo-
žie vyvolenie spočíva vždy iba v 
intenciách Božieho poslania, či 
služby. Čiže, ak si Boh niekoho 
vyvolí, tak to robí iba kvôli tomu, 
aby sa jeho vyvolený život stal 
pozvaním pre ostatných k  vy-
voleniu. A aby sa raz vo všetkom 
naplnilo Božie vyvolením, resp. 
Kristus všetko vo všetkom (1 
Kor 15,28). 

V tomto duchu je potrebné 
vnímať aj fakt, že v rámci Cirkvi 
rozlišujeme laikov od klerikov, 
ktorí spolu vytvárajú jedno-
tu mystického tela Kristovho. 
Tí, ktorí sprítomňujú Krista ako 
Hlavu majú svoje nezastupiteľné 
miesto, ale rovnako aj tí, ktorí 
sprítomňujú Krista ako Telo, nie 
sú v Cirkvi kvôli tomu, žeby za-
stupovali presbyterov tam, kde 
nie je možné, aby sa oni dostali, 
ale majú rovnako nezastupiteľnú 
úlohu, ktorá vyplýva zo samot-
nej podstaty Cirkvi. 

Benedikt XVI. vo svojej knihe 
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