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7. EvanjElizácia prostrEdníctvom jEdnoty

Keď sa dnes hovorí veľa o evan-
jelizácii, resp. o novej evanjelizácii, 
jej pravidelným sprievodcom, res-
pektíve dokonca aj jej synonymom 
je pojem svedectvo. Svedčiť môže 
iba ten, kto zažil to, o čom svedčí. 
Kto to nezažil, tak nesvedčí. Hrať 
sa na svedka je možné, ale byť 
svedkom – so všetkou silou, ktorá 
z toho vyplýva – je nemožné vní-
mať ináč ako v hamletovskej alter-
natíve: buď je alebo nie je. 

Raj na začiatku Biblie je obra-
zom dokonalej jednoty medzi Bo-
hom a človekom a tak aj medzi 
ľuďmi (mužom a ženou) navzájom 
ako aj medzi človekom a prírodou. 
Táto jednota sa vplyvom prvotného 
hriechu narušila a tento stav naru-
šenia jednoty ľudskej prirodzenosti 
s Bohom a stvoreným svetom na-
zývame dedičným hriechom. 

Akákoľvek snaha o znovunado-

budnutie stratenej jednoty budo-
vanej iba zo strany človeka (re-
ligio – náboženstvo je odvodené 
od re-legere = znova spojiť, zjed-
notiť) bolo márne. Ani schopnosti, 
ani dobrota, ani zásluhy, ani nič na 
tomto svete absolútne nestači-
lo k znovuzískaniu tejto stratenej 
jednoty, ba naopak bolo iba opa-
kovaním budovania stále nanovo 
modifikovaných babylonských veží. 
Jedinou cestou k tejto jednote, je-
dinou pravou jednotou a jediným 
prežívaním tejto jednoty sa stal 
Boh sám, ktorý prišiel na túto zem. 
On je Záchrancom – Spasiteľom 
pre znovuzískanie tejto jednoty 
kvôli jednoduchému faktu, o kto-
rom svedčil v celom svojom pô-
sobení tu, na zemi: Ja a Otec sme 
jedno. Iba v Kristovi, s Kristom a 
skrze neho môže nájsť človek stra-
tenú jednotu s Bohom, s ostatnými 

točnená Otcom, pretože je vy-
prosená Synom, ktorý sa modlí v 
Cirkvi ako ten, ktorý je neprestaj-
ne živý a orodujúci za nás: „A zasa 
vám hovorím: Ak budú dvaja z vás 
na zemi jednomyseľne prosiť o 
čokoľvek, dostanú to od môjho 
Otca, ktorý je na nebesiach. Lebo 
kde sú dvaja alebo traja zhromaž-
dení v mojom mene, tam som ja 
medzi nimi“. Doslovný preklad by 
znel asi takto: Znovu vám hovorím, 
ak dvaja medzi vami budú v súlade 
(súzvuku, v jednote) medzi sebou 
na zemi, vzhľadom k akémukoľvek 
problému, dosiahne sa pre nich to, 
čo žiadajú od môjho Otca, ktorý je 
v nebesiach. 

Teda, ak nedokážeme znovuzís-
kať brata do Kristovho tela, je to 
znamením toho, že ešte my sami 
nie sme v dokonalej integrite medzi 
sebou. Jediné kritérium pre znovu-
získanie brata sa nazýva jednota, 
zhoda, láska. Ak dvaja alebo traja 
budú v dokonalej jednote medzi 
sebou, medzi nimi bude prítomný 
sám Pán a táto jeho prítomnosť je 
zárukou znovuzískania strateného 
brata. Toto sa očakáva zo strany 
Ježišových učeníkov zoči voči situ-
ácii nevery, zrady, hriechu vo vnútri 
komunity. Je tu daná zodpovednosť: 
zjednotiť všetky možné cesty pre 
to, aby sa mohol znovuzískať brat, 

bez toho, aby sa nakoniec stratila 
dôvera vo všemohúcnosť Otca. 

Peter to pochopil veľmi dobre a 
preto pristupuje k Ježišovi s otáz-
kou: „Pane, koľko ráz mám odpus-
tiť svojmu bratovi, keď sa proti 
mne prehreší? Azda sedem ráz?“ 
Ježiš mu odpovedal: „Hovorím ti: 
Nie sedem ráz, ale sedemdesiat-
sedem ráz“. Pán Ježiš nedáva mož-
nosť výnimky: nie sú výnimky. Vo 
vnútri kresťanskej komunity sa ne-
môže nikdy povedať „stačí“; stratiť 
trpezlivosť, povedať si: sklamal si 
raz, dvakrát, trikrát, teraz už stačí. 
Ježišove ponaučenie je jasné a ra-
dikálne. Tu sa to buď uzná bezvý-
hradne a úplne, alebo ináč sa vra-
ciame do schém a hodnotení, ktoré 
sú schémami a kritériami tela a 
krvi, princípmi tohto sveta, ale nie 
údov Kristovho tela, cez ktoré sa 
sprítomňuje láska Dobrého Pastie-
ra, ktorý necháva deväťdesiat de-
väť oviec na horách kvôli tomu, aby 
šiel, hľadal a získal jedinú stratenú 
ovečku. 

Môžeme byť preto šťastní a 
hrdí, že môžeme v našom viero-
vyznaní vyznať: Verím v jednu... 
Cirkev… A zároveň musíme byť čo 
najviac ochotní podieľať sa na vý-
stavbe jednoty našej Cirkvi.



2 3
September  2011September 2011

ľuďmi a so stvoreným svetom.
Preto tesne pred svojou smrťou 

sa modlí svoju veľkňazskú modlit-
bu, v ktorej úpenlivo prosí o jed-
notu a ako pamiatku tejto cesty 
zjednotenia ustanovuje Eucharis-
tiu - kúsok chleba a vína, o kto-
rých vyhlasuje, že sú jeho telom a 
krvou, a káže všetkým tým, ktorí 
túžia po tejto jednote, prijímať to 
na jeho pamiatku. Niet inej cesty 
iba Kristus a niet iného spôsobu 
ako sa stať súčasťou jeho Tela. Ak 
však túto pravdu prijmeme a preži-
jeme, potom všetkých ľudí vníma-
me ako bratov a sestry, ako ďalšie 
údy Kristovho tela. A tak ako píše 
apoštol Pavol, keď niektorí úd trpí, 
trpia s ním spolu všetky ostatné 
a keď niektorý úd prežíva radosť, 
prežívajú to s ním aj ostatné.

Na toto sa nedá hrať, to sa dá 
iba prežívať. A je to možné iba pro-
stredníctvom paschálnej cesty od-
umretia samým sebe a povstaniu k 
novosti života v Kristovi. To všetko 
nám veľmi zreteľne naznačuje, že 
jedno z najdôležitejších svedec-
tiev, ktoré máme preukázať tomu-
to svetu, je svedectvo jednoty. V 
tomto duchu je potrebné aj Ježišo-
ve slová z 18. kapitoly Matúšovho 
evanjelia: „Keď sa tvoj brat pre-
hreší proti tebe, choď a napomeň 
ho medzi štyrmi očami“. Jedná sa 
o brata. Brata, ktorý má meno a 
priezvisko, nie o nejakého všeobec-

ného brata. „Ak ťa počúvne, získal 
si svojho brata“. Čo môže zna-
menať to „získať ho“. Ak dokážeš 
získať ho, získaš to, čo ti chýba, 
dosiahol (obsiahol) si to, čo ti chý-
balo. Brat, ktorý sa minul svojmu 
určeniu, je aj tvojim problémom, 
pretože teraz ti tento brat chý-
ba. Chýba tvojej celistvosti, tvojej 
úplnosti, tvojej integrite, tvojmu 
spojeniu v Kristovom tele. Teda, ak 
ty dokážeš otvoriť oči svojmu bra-
tovi prostredníctvom napomenutia 
jeho nedostatkov, zachránil si in-
tegritu aj seba samého!

„Ak ťa nepočúvne, priber si ešte 
jedného alebo dvoch, aby bola 
každá výpoveď potvrdená ústami 
dvoch alebo troch svedkov.“ Jed-
ná sa o výpoveď, resp. slovo, ktoré 
môže pomôcť získať brata. Máme 
teda potrebu dvoch alebo troch 
ďalších, ak to naše slovo nie je do-
statočne silné. To, čo sme nedoká-
zali v osobnom stretnutí, je totiž 
manifestácia našej nedostatočnej 
zakorenenosti v Slove – nedosta-
točnej jednoty s Kristom. Zavolaj 
teda na pomoc svedectvo dvoch 
alebo troch, aby bol potvrdený 
tento základ na Slove. „Keby ani 
ich nepočúvol, povedz to cirkvi“, 
povedz to komunite. Jedná sa o 
komunitu postavenú na skale, za-
loženú na Slove. Vieme, že keď je 
komunita založená na Slove, môžu 
prísť morské prívaly, zemetrasenia, 
búrky, ale ona zostava pevná, sta-

bilná, pretože postavená na skale. 
Tou skalou je slovo Pána. „A keby 
ani cirkev nechcel poslúchnuť, 
nech ti je ako pohan a mýtnik“. 

Perspektíva tejto lektúry spočí-
va predovšetkým v tom, že Dob-
rý Pastier prostredníctvom svoj-
ho tela – Cirkvi, si robí starosti o 
každú, hoci aj jedinú stratenú ovcu, 
ktorá sa má neprestajne hľadať a 
ak sa nenájde, má to trápiť celú 
túto komunitu. V tejto lektúre sa 
nejedná o tri, vždy viac prísnejšie 
inštancie istého procesu, ale skôr 
o ponuku vždy väčšej a širšej lásky. 
Ako keby Ježiš povedal: 

Keď iný hreší, pokús sa so svo-
jou láskou, v osobnom kontakte 
s ním, ho získať silou tejto tvo-
jej lásky. Ak to dokážeš, získal si 
svojho brata. Ak tvoja láska nie je 
dostatočne veľká, požiadaj o po-
moc dvoch alebo troch svedkov, 
ktorí by boli schopní, kvôli svojej 
viere v Slovo, byť svedkami tohto 
Slova, totiž Slova lásky, a to ta-
kým spôsobom, že iný vidiac túto 
svedectvo tejto „krásnej zvesti“, 
by mohol byť oslobodený od si-
tuácie hriechu a usmernený na 
komunitu, vďaka svedectvu (mar-
tyriu) lásky dvoch alebo troch. Ak 
by ani to nestačilo, potom sa po-
kús zaangažovať všetkých. Možno 
ten, ktorý sa prehrešil, bude tak 
povzbudený láskou spoločenstva, 
že nebude môcť robiť nič iné, ako 
sa oslobodiť od zla a naviazať sa 

na túto komunitu lásky. Ale ak 
by ani táto láska nestačila, ne-
zúfaj. Dôveruj v lásku Otca, ktorý 
nechce smrť hriešnika, ale aby sa 
obrátil a žil. Zdôver sa tomu, kto-
rý bol schopný povolať colníka – 
mýtnika, zahľadiac sa mu do srd-
ca, zachytiac ho tam, kde musel 
byť zachytený tiahnuc ho von zo 
situácie colníka, aby ho premenil 
na učeníka Pána. 

Matúš, ktorý o tom rozpráva, je 
živým svedkom svojej vlastnej skú-
senosti. Práve v jeho evanjeliu po 
týchto slovách nasledujú Ježišove: 
Veru, hovorím vám: „Čo zviažete 
na zemi, bude zviazané v nebi, a 
čo rozviažete na zemi, bude roz-
viazané v nebi“. Znovu sa jedná o 
problém zodpovednosti. Nejed-
ná sa o problém nejakej vonkajšej 
moci danej Cirkvi (akoby od člove-
ka závisel osud večnosti), ako skôr 
problém našej spoluzodpovednosti, 
ktorá má poslanie vzhľadom k več-
nosti. 

Odtiaľ vyviera potreba úsilia a 
totálnej zaangažovanosti pre ko-
múnio, pre ustarostenosť jednoty, 
ktorá by zahŕňala všetky sily jed-
notlivcov a komunity. Každý veria-
ci si v konečnom dôsledku môže 
uvedomiť, že aj keď jeho sily na 
to nestačia, nesmie zúfať. Jedno-
ta, ktorú ľudia nie sú schopní samy 
nastoliť, bude napriek tomu usku-
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