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9. Svedectvo až po Smrť

Do problematiky smrti, kto-
rá od pádu prvých ľudí do hrie-
chu stojí nad ľudstvom ako 
bytostný výkričník, priniesli 
najväčšie svetlo Ježišove slová 
o potrebe odumretia zrna, aby 
vyklíčilo čosi nové. (porov. Jn 
12,24) Okrem iného si pri nich 
môžeme uvedomiť rozličnosť 
podôb smrti, ktorá sa zväčša 
chápe ako koniec jednej etapy, 
ktorá súčasne znamená začia-
tok novej etapy. Každá podo-
ba smrti však pripomína aj jej 
definitívnu podobu v zmysle 
ničoty, nebytia, neexistencie, 
zatratenia – stratenia akejsi 
možnosti prebývania. 

Obdobne môžeme uvažovať 
aj o živote, o jeho etapovitos-
ti, či o jeho opravdivosti, kde 

sa stretávame s Ježišovým 
paradoxom: Kto si bude chcieť 
zachrániť život, stratí ho a kto 
stratí svoj život pre mňa, náj-
de ho. (Jn 12,25) Hymnus na 
lásku svätého apoštola Pav-
la rozvíja túto interpretáciu 
a zdôrazňuje, že bez lásky je 
všetko „nič“ - smrť. A tak je 
v Biblii označené nové meno 
smrti – nemilovať a nové 
meno života – Láska: Kto ne-
miluje, nepoznal Boha, lebo 
Boh je láska (1Jn 4,8). 

Kresťanstvo nie je ohlaso-
vaním akejsi abstraktnej prav-
dy alebo univerzálnej hodnoty. 
Tým sa však nechce poprieť 
existencia, či potreba oboch 
skutočností. Chce sa tým len 
zdôrazniť, že kresťanská ke-

lizácie. „Pastoračná činnosť“, 
ktorá je dielom samotárov, 
nie je a nemôže byť skutoč-
nou evanjelizáciou! Toľko nami 
kritizovaný súčasný synkre-
tizmus sa totiž netýka iba 
jednotlivých právd našej vie-
ry, ale týka sa aj jednotlivých 
údov Kristovej Cirkvi, ktorých 
nevnímame ako našich sku-
točných, či možných spolu-
pracovníkov. 

Katolíckosť sa musí ďa-
lej týkať všetkého, čo Kris-
tus učil. Vernosť kresťanskej 
tradícii však nespočíva v me-
chanickom opakovaní istých 
formuliek, ale v životodarnej 
a uzdravujúcej schopnosti do-
tknúť sa srdca dnešného člo-
veka. Vedieť aktuálne vyjadriť 
tomuto svetu túto Pravdu, 
ktorou je Kristus, a nadchnúť 
pre ňu, vyžaduje kreativitu, 
osobnostnú i profesionál-
nu zrelosť, no predovšetkým 
opravdivý duchovný život. Ak 
by sme chceli vyjadriť spoloč-
ným pomenovaním to, čo naj-
viac narúša katolíckosť uče-
nia, tak by sme použili dobre 
známy pojem modloslužba. 
Modloslužba znamená nerea-

lizovať svoj život na vzťahu s 
Bohom, ale na vzťahu s tým, 
čo nie je Boh. Pritom si však 
musíme uvedomiť, že modlou 
môže byť aj naša idea o Bohu. 
Vždy, ak Boha uzatvárame do 
našich schém, vždy keď ho 
ohraničíme podľa našich pred-
stáv, vytvárame modlu. Jeho 
myšlienky totiž nie sú naši-
mi myšlienkami a jeho cesty 
nie sú našimi cestami (porov. 
Iz 55,8). Podobne aj vždy, ak 
nevnímame život a spásu ako 
totálne nezaslužený dar – mi-
losť, vstupujeme do modlos-
lužobnej polohy. 

A napokon katolíckosť sa 
týka aj adresátov evanjelizá-
cie. Radostná zvesť, evanje-
lium je pre všetkých a musí 
sa ohlasovať všetkým. Cirkev, 
ktorá sa netrápi nad urgent-
nosťou ohlasovať všetkým 
radostnú zvesť, zvlášť tým, 
ktorí sa od nej vzdialili; Cir-
kev, ktorá stráca misionárske 
nadšenie a elán, zrádza svoju 
katolíckosť a javí sa skôr ako 
komunita skanzénu než spolo-
čenstvo „živých“ v Zmŕtvych-
vstalom. 
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rygma je ohlásenie smrti a 
zmŕtvychvstania Krista alebo 
lepšie povedané je ohlásením 
Krista, ktorý je ukrižovaný a 
vzkriesený. Kresťanstvo nie je 
náboženstvo knihy ako islam. 
Hoci veríme, že Biblia je inšpi-
rovaná Bohom, kresťanstvo je 
náboženstvom udalosti. „Nie 
nejaká formula nás spasí – 
napísal Ján Pavol II. – ale Oso-
ba a istota, ktorou nás napĺ-
ňa: Ja som s vami!“ (NMI 29)

13. mája 2005 pápež Be-
nedikt XVI. povedal rímskemu 
kléru: Kresťanstvo nie je idea, 
ale Osoba. Veľkí teológovia 
sa pokúšali opísať podstatné 
myšlienky, ktoré tvoria kres-
ťanstvo. Ale kresťanstvo, kto-
ré vyznačili, nakoniec vyznie-
valo ako čosi nepresvedčivé. 
A to kvôli tomu, že kresťan-
stvo je v prvom rade Udalosť, 
Osoba... Ak sme presvedčení 
a prežili sme skúsenosť toho, 
že bez Krista život nie je úplný 
(...), musíme byť presvedčení 
aj o tom, že nepáchame nási-
lie na nikom, ak mu ukážeme 
Krista a ponúkneme mu mož-
nosť nájsť opravdivosť jeho 
života a radosť, ktorá z toho 
plynie.

Od prvých Turíc Cirkev ohla-
suje tomuto svetu tú najúžas-

nejšiu zvesť, ktorá vychádza z 
veľkonočných udalostí. Takto 
nachádzame Petra, ktorý vy-
chádza z večeradla a nebo-
jácne, vystavujúc svoj život, 
ohlasuje Toho, ktorý ho naplnil 
prostredníctvom Ducha Svä-
tého. Takto nachádzame náš-
ho patróna svätého Ondre-
ja, ktorý v Patrase ohlasuje 
Krista až po prijatie smrti. Tak 
to bolo s apoštolom Filipom, 
ktorého pôsobenie v súvislos-
ti s Etiópčanom, eunuchom a 
veľmožom etiópskej kráľovnej 
Kandaky, opisuje svätý Lukáš 
slovami:  Tu Filip otvoril ústa a 
počnúc týmto miestom z Pís-
ma, zvestoval (keryssein) mu 
Ježiša. (Sk 8,35) A tak to bolo 
aj s ďalšími apoštolmi a ich 
nástupcami. 

Ak veríme, že udalosť Je-
žiša Krista, ktorá zviditeľnila 
Boha a jeho lásku k človeku, 
je tou najúžasnejšou zvesťou 
pre tento svet, ako je možné, 
že táto najúžasnejšia správa 
necháva človeka ľahostajné-
ho? Musíme sa úprimne pýtať 
samých seba, či odpoveď na 
túto otázku netkvie v tom, že 
na to, aby sa tento svet do-
zvedel o tejto úžasnej zvesti, 
potrebuje svedkov, ktorí sú 
presvedčení a ochotní aj za 
cenu vlastného života svedčiť 

o úžasnosti toho, čo sa nám 
všetkým dostalo v Kristo-
vi Ježišovi. Ak takíto zapálení 
svedkovia neexistujú, nemôže 
sa ani tento svet zapáliť nad-
šením pre Božie kráľovstvo. 

Naznačili sme si možný 
problém našej kresťanskej 
identity, t.j. že nie sme tými, 
kými a akými by sme mali byť 
a keby sme ju chceli aj ako-
si vyjadriť, tak sa nám núka 
otázka našej katolíckosti. Čo 
to znamená, že som katolík? 
Čo znamená, že patrím do ka-
tolíckej Cirkvi? Grécky termín 
katholikos je zložený z termí-
nu kata  a holos. Termín kata 
doslovne znamená „podľa“, čo 
by sme mohli vyjadriť ako byť 
v súhlase, v jednote,  v spoje-
ní s tým, podľa čoho sa nie-
čo riadi. Termín holos zname-
ná celok, všetko. Katolíckosť 
teda doslovne znamená byť 
spojený s celkom, s univer-
zom, preto sa aj termín kato-
lícky prekladá ako všeobecný, 
či univerzálny. 

Skutočnosť katolickosti 
súvisí práve s tým, že kres-
ťanstvo nie je učenie nejakej 
doktríny, ktorá ako doktrí-
na – učenie sa môže sama v 
sebe zmutovať a tak vznika-
li a vznikajú v dejinách rôzne 

odnože náuk. Kresťanstvo je 
však ohlásovanie osoby Kris-
ta, ktorú rozdeliť nemôžeme. 
A preto katolíckosť je pod-
statná pri zjednocovaní sa s 
Kristom a s jeho poslaním v 
tomto svete.

Aby sa teda zachovala ka-
tolíckosť Cirkvi, musí byť prí-
tomná tak v subjekte evanje-
lizačného poslania (čiže toho, 
kto ohlasuje), ako aj v obsa-
hu a v adresátovi tejto misie. 
Inými slovami: Celá Cirkev 
je povolaná ohlasovať celé 
evanjelium celému a každému 
človeku. 

Katolíckosť týkajúca sa 
subjektu ohlasovania zname-
ná to, že ak sa niekde nie-
kto považuje za toho, ktorý 
musí zostať bokom vzhľadom 
k evanjelizačnému poslaniu, 
Cirkev tým stráca na kvalite 
katolíckosti. Práve preto je 
potrebné rozlišovať, animo-
vať a koordinovať jednotli-
vé charizmy každého pokrs-
teného. Je to úloha, ktorá sa 
nenahraditeľným spôsobom 
podieľa na budovaní komúnia 
(spoločenstva), ktoré je odra-
zom Božieho života tu na zemi 
a ktorého existencia je prvot-
nou formou, resp. predpokla-
dom každej opravdivej evanje-
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