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„ 1 Potom som videl, a hľa, Baránok stál na vrchu Sion a s ním 
stoštridsatštyritisíc tých, čo mali na čele napísane jeho meno a 
meno jeho Otca. 2 A počul som hlas z neba; bol ako hukot 
veľkých vôd a rachot mocného hromobitia. Hlas ktorý som 
počul, znel, ako keď citaristi hrajú na svojich citarách. 3 A 
spievali čosi ako novú pieseň pred trónom, pred štyrmi 
bytosťami a pred starcami. A tú pieseň sa nemohol nik naučiť, 
iba tých stoštyridsaťštyritisíc vykúpených zo zeme. 4 To sú tí, 
čo sa nepoškvrnili so ženami, lebo sú panici. Tí nasledujú 
Baránka, kamkoľvek ide. Oni sú vykúpení z ľudí ako prvotiny 
Bohu a Baránkovi. 5 V ich ústach sa nenašla lož: sú bez 
škvrny.“ 

(Zjv 14,1–5) 

 

Milí bratia a sestry! 

Minule sme si hovorili o láske, ktorú má Boh k nám. Táto 
láska je pozvaním, je výzvou. Je to ako keď ženích navštívi 
svoju budúcu nevestu: Nesie kyticu kvetov a v nej robí 
viditeľné to, čo je inak neviditeľné: svoju lásku. Presne takto 
k nám prišiel Ježiš – len nie s lacnou kyticou za pár korún, ani 
nie s drahou kyticou za veľa korún, ale s krížom, na ktorom 
dával za nás svoje vlastné Telo a svoju vlastnú Krv. Ale 
rovnako ako u ženích, aj u Neho – v Biblii nie nadarmo 
označovaného práve slovom ženích – bola táto Láska výzvou: 
Zamiluješ sa do mňa aj Ty? Odpovieš na moju Lásku svojou? 
Daruješ sa mi? 

Zmysel Eucharistie je v tom, aby sprítomnila obetu na 
kríži. Zmyslom obety na kríži je to, aby urobila viditeľnou 
Božiu Lásku. „Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že 
Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešnici.“, hovorí 
Pavol. Alebo, ako hovorí pápež: „To, čo je zvonka brutálnym 
násilím, vo vnútri sa stáva skutkom lásky, ktorá sa totálne 
daruje.“ (Benedikt XVI.) Zmyslom tohto zviditeľnenia, či – 
ako hovorí Pavol – dokázania Božej Lásky bolo to, aby nás 
pozvalo k rovnakej odpovedi Lásky. 

Benedikt XVI. po adorácii na Svetových dňoch mládeže 
povedal: „Pred svätou Hostiou, v ktorej sa Ježiš stal pre nás 
chlebom, ktorý zvnútra udržuje a živí náš život, sme včera 
večer nastúpili vnútornú cestu adorácie (klaňania sa). V 
Eucharistii sa adorácia musí stať zjednotením.“ Ježiš nás 
pozýva práve k tomuto zjednoteniu: „20 No neprosím len za 
nich,“ modlí sa, „ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo 
mňa, 21 aby všetci boli jedno, ako ty, Otče vo mne a ja v tebe, 
aby aj oni boli v nás.“ (Jn 17,20n). Odpoveďou na veľké 
pozvanie v Eucharistii je teda zjednotenie sa s Kristom, 
nasledovanie Krista. To je tá pravá poklona, pravá 
adorácia, ktorá nespočíva iba v slovách a gestách 
a spevoch a kľačaní, ale spočíva v nasledovaní Krista ako 
milovaného ženícha.  

A tak z výzvy Božej Lásky, zjavenej na kríži 
a sprítomnenej v Eucharistii a z odpovede Nevesty – 
Cirkvi sa rodí spoločenstvo bratov a sestier, ktoré je 
zamerané na Krista, upreté k Nemu, postavené na Ňom 
a ktoré Ho nasleduje kamkoľvek ide! 

Práve toto je podstatný znak pravej komunity: Jej 
zamilovanosť do Krista, jej sústredenosť na Krista!  

Tak často sa stretávame s komunitami a kresťanmi, ktorí sú 
zameraní iba na seba. Donekonečna sledujú a vyhodnocujú 
svoju činnosť, svoje problémy a ťažkosti, svoje plány a úsilia, 
donekonečna analyzujú a hodnotia svoj duchovný stav 
a pokrok, svoje úsilie o propagovanie svojej charizmatickej 
spirituality a svojich správnych piesní a pobožností a 
podujatí… a Ježiš je len také nejaké vágne pozadie – niečo 
ako nejaká virtuálna ústava, akýsi ideový základ – na ktorom 
ich život akože oficiálne stojí…  

Skutočné spoločenstvo je zahľadené na Ježiša Krista. Kochá 
sa v Ježišovi Kristovi. Raduje sa z Ježiša Krista. Opaľuje sa 
pod Jeho Svetlom. Je na Neho zamerané ako zaostrený šíp. Je 
ako duchovný laser: všetky jeho fotóny usmernené jediným 
smerom, v úzkom lúči smerujúce ku Kristovi. Prečo? Pretože 
spoznalo silu Jeho Lásky. Žije z nej, dýcha ju, pije ju, je ju, 
stojí na nej… čo ešte viac treba? 

Naozaj, skutočné spoločenstvo, to sú ľudia, ktorí nehľadia na 
seba navzájom. Nepotrebujú to. Hľadia na Krista, spoločne, 
stojac vedľa seba, obrátení k Nemu, Jedinému pastierovi… 
a On hľadí na nich a skrze Neho a cez Neho vnímajú aj oni 
jeden druhého v novej, oslávenej dimenzii! 

Vo svojom srdci dychtím a snívam o takomto spoločenstve… 
spoločenstve veriacich…! 

Keď sme pri tom… Ešte ako kardinál Ratzinger v jednej knihe 
o liturgii Benedikt XVI. hovorí zhruba toto: Predstava 
predkoncilovej liturgie je často zhrnutá v slovách „chrbtom 
k ľudu“ a „tvárou k stene“. Ale v skutočnosti to bolo niečo 
iné: bolo to zhromaždenie veriacich, ktorí boli spoločne 
obrátení na východ (tam smeruje svätyňa väčšiny kostolov) 
a všetci, vrátane kňaza, tak boli upretí smerom k Ježišovi 
Kristovi. Tým, že sa kňaz obrátil tvárou k ľudu, kruh sa 
uzavrel. Ľudia hľadia na kňaza, kňaz na ľudí, už nie sú 
spoločenstvom solidárne upretým na Krista, ale krúžkom 
zahľadeným do seba, kde Krista v istom zmysle zacláňa kňaz, 
náhle postavený do centra a vydelený z tohto spoločenstva… 
Neviem, či som to zreprodukoval dobre, ale takto som to 
pochopil. Táto myšlienka ma napadla práve teraz, keď mám 
pred očami spoločenstvo veriacich, zamilované do Boha, 
upreté na Krista, presne tak, ako kedysi vyznal žalmista: „2 
Ako oči sluhov hľadia na ruky svojich pánov, ako oči 
služobníc hľadia na ruky svojej panej, tak hľadia naše oči na 
Pána, nášho Boha…“ (Ž 123,2).  

Toto je cieľ zhromaždenia sa okolo Krista v Eucharistii: 
Upretie sa ku Kristovi. Veď je to On, kto nás miluje, kto 
vyriešil naše problémy, premohol náš strach a uzdravil 
naše srdcia. O čo sa teda ešte starať? A tak nám ostáva 
dosť času a priestoru, aby sme sa – milovaní, uzdravení 
a slobodní – v rovnakej odpovedi Lásky upreli ku Kristovi 
rovnako, ako sa nevesta upiera k milovanému ženíchovi! 

Váš Inky 


