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„Tých, čo s Božou pomocou prijali  Kristovo volanie a  
slobodne naň odpovedali, Kristova láska zasa pobádala 
ohlasovať "dobrú zvesť" po celom svete. Tento poklad, ktorý 
prijali od apoštolov, ich nástupcovia verne zachovali. Všetci  
veriaci v Krista sú povolaní, aby ho prenášali z pokolenia  na 
pokolenie, t.j. aby ohlasovali vieru, žili ju v bratskom  
spoločenstve a slávili ju v liturgii a v modlitbe.“ 

(KKC 3) 

 

 

Milí bratia a sestry! 

Hneď v treťom bode Katechizmu nachádzame niečo, čo by 
sme mohli nazvať „schémou kresťanského života“. Ak si 
logicky zoradíme kľúčové slová tohto bodu, dostaneme 
nasledovnú schému: 

PRIJAŤ – ŽIŤ – SLÁVIŤ – ODOVZDAŤ 

Táto schéma má hlbokú logiku a vyjadruje skutočne všetky 
rozmery plného, živého a autentického kresťanstva. 

1. krok: PRIJAŤ 

Prijať spásu, ktorú nám Boh daroval. Všimnite si, nehovorí sa 
tam „zaslúžiť si“, alebo „vyprosiť si“. To preto, že Boh nám 
spásu – čiže možnosť, povedzme rovno právo a schopnosť žiť 
Boží život v Nebi a byť skrze Ducha Svätého zbožštení (KKC 
1988) – už daroval. V tom spočíva naša istota spásy: že Boh 
ju nikomu neodoprie. Nemôže sa stať, že by Boh niekomu 
povedal: Nie, Tebe ju nedám. Teba nespasím. Teba zatratím. 
To neexistuje. Kedysi si to, myslím, takto predstavovali 
Kalvíni, keď tvrdili, že Boh proste určitých ľudí sám a vopred 
predurčil na zatratenie a basta. Biblia ale vraví, že Boh chce 
a túži, aby všetci ľudia boli spasení (1 Tim 2,4). Spása nám 
teda už je Bohom darovaná, isto, neodvratne 
a nezrušiteľne. Patrí nám. Jediné, čo teda ešte ostáva je, 
aby sme my sami tento Dar prijali . To je jediné, čo nám 
môže zabrániť v tom, aby sme boli spasení: že totiž Dar spásy 
neprijmeme. Ale to už vieme z minulých katechéz. Ak Bohu 
uveríme, skutočne a v srdci, potom skrze túto vieru spásu 
aj naozaj prijmeme.  

Toto uverenie sa, samozrejme, prejavuje aj navonok. Je to už 
proste tak, že vždy a všade, zásadne a bez výnimky, konáme 
to, o čom sme v hĺbke srdca presvedčení a čomu veríme. Ak 
veríme, že nám hrozí nebezpečenstvo, utekáme. Ak uveríme, 
že sme utrpeli stratu, plačeme. A ak nám hypnotizér 
vsugeruje, že sme oslom, híkame… Človek vždy koná len to, 
čomu v srdci, v hĺbke svojej bytosti skutočne a opravdivo 
verí (často bez ohľadu na mienky a názory, ktoré navonok 
povrchne prezentuje…). A preto je jasné, že ak vierou 
prijímame Ježišovo slovo a Ježišovo volanie, ak vierou 
prijímame nový Život a s ním Dar Ducha Svätého, potom 
sa to jasne a nevyhnutne prejaví aj navonok našim životom 
a našim konaním. A, podľa Katechizmu, sa to prejaví 
nasledovnými tromi bodmi: 

 

2. krok: ŽI Ť 

Žiť v bratskom spoločenstve. Veď sme uverili, že Boh je náš 
spoločný Otec. To znamená, že navzájom sme súrodenci, 
skutočná rodina. Veríme tomu? Ak hej, potom sa k sebe 
nevyhnutne ako rodina aj správame. Sme rodina. A rodina 
– to je spoločenstvo, spoločenstvo súrodencov, bratov 
a sestier, ktorí spoločne milujú svojho Otca, stoja pri ňom 
a spoločne žijú svoj nový život Božích detí v radosti.  

Skúsenosť Boha je zároveň veľkou skúsenosťou 
spolupatričnosti s ostatnými ľuďmi. Kristus je ten spoločný 
základ, ktorý vytvára jednotu ľudského pokolenia. Je ako 
kostra, ktorá spája dohromady jednotlivé súčiastky ľudského 
tela. Ak ju odstránime, telo sa rozpadne na súčiastky: tu je 
krkovička, tam karmenádel, tam pľúcka a tam zase nechty, 
zbytočné a na vyhodenie… Ale ak pospájame všetky tieto 
súčiastky na jednu spoločnú kostru (ako to videl vo videní 
Ezechiel, Ez 37,1nn), potom sa zrazu premenia na jediného 
človeka. Už nie zhluk odlišných častí, niektorých drahých, 
niektorých menej a niektorých na vyhodenie, ale jeden-jediný 
človek! A presne toto zažívame, keď skrze vieru objavíme 
Krista a zažijeme stretnutie s Ním! On je tá kostra, ten základ, 
ktorý vytvára jednotu ľudského pokolenia. Bez Krista vidíme 
iba zhluk najrôznejších ľudí, dobrých, či zlých, vážených 
i bezvýznamných a v drvivej väčšine cudzích, ktorí s nami 
nemajú nič spoločné a my nemáme nič dočinenia s nimi. Ale 
Kristus je kostra, je základ, v ktorom sa všetky tieto čiastočky 
spájajú do jedného Tela. Zrazu si uvedomujeme, zrazu 
skutočne zažívame fakt, že sme s týmito ľuďmi v Kristovi 
jeden, že patria k nám, že tvoríme skutočnú jednotu a sme za 
seba navzájom zodpovední v láske. Takto to opísal aj pápež 
Ján Pavol II. blahej pamäti: „Spriritualita spoločenstva, to je 
predovšetkým zameranie pohľadu srdca na tajomstvo 
tojjediného Boha, ktorý v nás prebýva a ktorého svetlo treba 
vnímať aj na tvári bratov a sestier vedľa nás. Spiritualita 
spoločenstva znamená okrem toho schopnosť cítiť brata a 
sestru vo viere v hlbokej jednote tajomného tela - Cirkvi, čiže 
ako "niekoho, kto patrí ku mne", aby som vedel spolu s ním 
prežívať jeho radosti a jeho bolesti, uhádnuť jeho želania, 
postarať sa o jeho potreby a ponúknuť mu pravé a hlboké 
priateľstvo.“ (Nmi 43). 

3. krok: SLÁVI Ť 

Už Peter apoštol píše: „veríte a jasáte nevýslovnou radosťou, 
plnou slávy, 9 že dosahujete cieľ svojej viery - spásu duší.“ (1 
Pt 1,8n). Veď skrze vieru sme prijali skutočný Život. Nie 
nejakú ilúziu, ale skutočný Život, skutočný a reálny vďaka 
Daru Ducha Svätého, ktorý je v nás! Iste, je to stále iba tieň 
v porovnaní s tým, čo nás ešte len čaká v Nebi a na čo sa tu, 
na Zemi, pripravujeme, ale aj tak: Tento „tieň budúcich vecí“ 
je stále nekonečne žiarivejší než všetko svetlo tohto starého 
sveta, ktoré sme kedy videli a zažívali! A práve toto je dôvod 
ohromnej radosti, ktorá charakterizuje kresťanov. No 
a radosť a šťastie, to je predsa prirodzený dôvod na 
rovnako radostnú oslavu! 

Boh nám daroval Život, odpustil hriechy, uzdravil nás zo 
zranení a smútku, naplnil prázdnotu, ktorá v nás bola – tak čo 



iné nám ostáva, než oslavovať Boha a chváliť Ho za všetky 
tieto skutky pred tvárou celého sveta? 

Modlitba a liturgia sú názvami pre túto oslavu. Ak Boha 
oslavujeme sami, alebo v malej skupinke bratov a sestier, je to 
modlitba. A ak to isté robíme tak akosi slávnostne, „úradne“, 
v mene celej Cirkvi a v tom zvláštnom spoločenstve s Ňou, je 
to liturgia. Obzvlášť Eucharistia, svätá omša, je miestom tejto 
oslavy. Veď je to sám Boh, ktorý na oltári znova a znova 
sprítomňuje svoju Lásku k nám a živí nás sám sebou. Nie je to 
dôvod skutočne jasavej chvály a oslavy?  

A tak si naozaj neviem predstaviť kresťana, ktorý by 
neoslavoval Boha a neplesal radosťou. Naozaj si neviem 
predstaviť kresťana, ktorý by sa s obrovskou radosťou 
v nedeľu nevyberal do kostola na toto úžasné slávenie, kde 
Boh rozdáva svoje Telo a svoju Krv uprostred plesania bratov 
a sestier, celej zhromaždenej Rodiny Božej! Viete si 
predstaviť kresťana, ktorý by toto odmietol? Ktorý by odolal 
tomuto volaniu? Ja nie… Preto Cirkev usúdila, že ak niekto na 
toto volanie nereaguje, potom musí byť jeho srdce už naozaj 
mŕtve ťažkým hriechom, ktorým Boha opustil. Len človek 
slepý a hluchý voči Bohu, uzavretý pred Ním a pred Jeho 
Darmi, môže byť rovnako slepý a hluchý voči volaniu 
Eucharistie… A tak nie je to „chodenie do kostola“, ktoré 
z nás urobí kresťanov a „zaslúži“ nám spásu, ako si to niektorí 
predstavujú. Je to presne opačne: Je to dar spásy, ktorý sme 
vierou prijali a ktorý nás urobil kres ťanmi. A teraz nás 
ten istý dar zhromažďuje pri modlitbe i v chráme, aby sme 
zaň oslavovali veľkého Boha a nášho Otca, pretože inak to 
jednoducho nejde: je to priveľká radosť a priveľké šťastie, 
než aby sme ich dokázali v sebe udusiť a neoslavovali Boha 
spevom a jasaním. A nakoniec – prečo by sme to v sebe vôbec 
mali dusiť? K čomu by to bolo dobré? A tak kresťania sú 
vskutku ľudom oslavujúcim Boha! 

4. krok: ODOVZDA Ť 

Už dávnejšie sme si hovorili, že Boh nás stvoril pre Boží 
život. Sme stvorení preto, aby sme žili život spoločenstva 
lásky, ktorá spočíva v delení sa, v zdieľaní, vo vzájomnej 
opore… To je náš prirodzený a samozrejmý život, na ktorý 
sme od počiatku „nastavení“ a po ktorom v hĺbke srdca stále 
túžime.  

Hriech, samozrejme, toto všetko zničil . Strach, obavy, 
súperenie a boj a kúsok miestečka pod Slnkom – to veru 
neprospieva vzájomnej dôvere, láske, spolupatričnosti 
a jednote… A tak hriech spôsobil, že namiesto života 
spoločenstva lásky sme nastúpili cestu konkurencie 
a individualizmu. Ale, buďme úprimní, koho takýto život 
naozaj teší? Asi nikoho… Ale ľudia ho žijú, lebo proste svet 
je taký a ak nebudú bojovať a zápasiť, tí ostatní ich 
prevalcujú, zničia a zadupú do zeme… 

Ježiš priniesol oslobodenie a uzdravenie z tejto nočnej 
mory. Vďake Ježišovi sme dokázali uzrieť nové obzory, ktoré 
sú za hranicami tohto „tieňového sveta“, v ktorom žijeme. 
A pochopili sme, že náš sen o spoločenstve dokonalej lásky je 
reálny! Práve takýto svet pre nás Boh pripravil! Jediné, č 
potrebujeme urobiť, je uveriť a tak sa oslobodiť od strachu, 
ktorý do nás zasial hriech a ktorý priniesol ovocie 
individualizmu a sebectva a znova sa v dôvere a nádeji otvoriť 
životu, spočívajúcemu v Láske. Znova sa mu naučiť. Lebo on 
je podstatou Neba. 

No a čo je pre lásku prirodzenejšie, než to, že sa navzájom 
delíme s tým, čo je krásne a radostné v našom živote? A čo 
krajšie v našom živote už len môže byť, než tento nový Život 
dokonalej Lásky, ktorý nám Ježiš daroval, ktorý ochutnávame 
a vychutnávame už tu, v tomto Údolí tieňov, a máme 

perspektívu jeho dokonalého naplnenia vo Večnosti 
Trojjediného Boha? Čo môže byť nádhernejšie? A tak, 
samozrejme, okrem delenia sa s tým, čo práve potrebujeme 
a okrem vzájomnej pomoci a opory, s obrovskou radosťou sa 
navzájom delíme hlavne s touto ohromnou skúsenosťou, 
s týmto ohromným objavom Života, ktorý Ježiš zjavil 
a priniesol! 

Medzi bratmi a sestrami, ktorí vierou tento Dar prijali, žijú ho 
a vzrastajú v ňom, sa to deje práve na tom „bratskom 
spoločenstve“ a pri „oslave“ v modlitbe a v liturgii, ako o tom 
vraveli predchádzajúce dva body. 

Voči tým, ktorí ešte tento Poklad nepoznajú, voči tým sa 
táto túžba deliť sa prejavuje práve apoštolátom. Túžbou 
podeliť sa s nimi so skúsenosťou, s Darom, ktorý máme. 
Apoštolát, to nie je prehováranie, ani diskutovanie, ani 
presviedčanie, ani naliehanie, ani hrozenie či napomínanie. Je 
to niečo iné, omnoho vznešenejšie. Je to skutok človeka, ktorý 
objavil veľký Poklad, zažil veľké Šťastie a Naplnenie – 
a teraz, v čírej radosti, oznamuje a svedčí o svojom šťastí, aby 
tak každý mohol vidieť a spoznať to, čo spoznal on sám.  

Je to jednoducho potreba našej lásky, našej jednoty, ktorú 
cítime s inými ľuďmi vďaka Ježišovi Kristovi. Ako by sme sa 
mohli pozerať na ich temnotu a tešiť sa zo svojho Svetla bez 
toho, aby sme im o Svetle povedali? Ako by sme ho mohli 
pred nimi zatajiť? 

Je to nakoniec aj prirodzená požiadavka našej lásky 
k Otcovi. Veď byť synom a dcérou znamená byť so svojim 
Otcom, stáť vedľa Neho. A ako by sme mohli stáť vedľa 
Neho, Boha, „ktorý chce, aby boli všetci ľudia spasení a 
poznali pravdu.“ (1 Tim 2,4) a neprijať podiel na tomto Jeho 
diele, na tejto Jeho túžbe? Ako by sa vôbec dalo byť jedno 
s Bohom bez toho, aby sme boli jedno s Jeho túžbami? To 
jednoducho nie je možné… 

A tak sa teda náš nový Život s Bohom nevyhnutne prejaví 
aj túžbou podeliť sa s ostatnými ľuďmi so šťastím 
a radosťou, ktorými nás naplnil Boží Dar. Nie prehovárať, 
nie vyvíjať nátlak, nie obťažovať, ani nie klásť na niekoho 
požiadavky a bremená. Nie. Podeliť sa s Darom. Krásnym 
a nádherným. Z čírej radosti a z čírej Lásky. Je to samozrejmé. 
Prirodzené. Až natoľko, že pápež Pavol VI. považoval 
apoštolskú horlivosť za dôkaz a vonkajšie potvrdenie toho, 
že sme už Boží Dar skutočne prijali … 

A tak sme v závere…  

Katechizmus vlastne iba označil a vyslovil to, čo je prirodzené 
a samozrejmé a vlastné kresťanstvu. Cesta, ktorú nám Ježiš 
ukázal a na sebe znázornil, má tieto štyri etapy: 

• PRIJAŤ – u Ježiša to bolo pri Jeho krste v Jordáne, keď 
prijal Otcove slová: „Ty si môj milovaný Syn…!“ 

• ŽIŤ – od okamihu návratu z púšte Ježiš už nebol tesárom 
z Nazareta, ale od toho okamihu už žil a konal ako Syn Boha 
a Mesiáš. 

• SLÁVIŤ – len si spomeňme sa jeho zaplesania v Duchu, 
výkriky oslavy, na Jeho modlitby na horách, sviatky v Chráme 
a nakoniec: samotné slávenie Eucharistie v kruhu učeníkov! 

• ODOVZDAŤ – to bola nakoniec najcharakteristickejšia 
črta Ježišovho života. Ako sám hovorí: „Ja som sa na to 
narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo 
pravde.“ (Jn 18,37).  

Toto je Cesta, ktorú pripravil aj pre nás! 

Váš Inky 


