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dokonalosť – hriech – najprv v sebe – potom v Cirkvi – nakoniec smerom k svetu 

Boh je dokonalá jednota. Je JEDEN – nie ani tak v zmysle počtu, 
ako ešte viac v zmysle vnútornej jednoty, nerozpoltenosti, dokona-
lej harmónie. Otec je vnútorne Jeden, Syn je Jeden, Duch je Jeden – 
a vzájomne v dokonalom súzvuku zdieľajú túto svoju jedinosť tak, 
že aj spolu sú Traja, ale stále Jeden. 

Hriech je opakom jednoty. Hriech je rozkladom, rozpadom, smrťou, 
ktorá sama v sebe je rozpadom živej jednoty na mŕtvy prach. 
Svätosť zjednocuje a preto je dokonalá. Hriech trhá a rozdeľuje a 
vedie k zániku, ktorý je opakom dokonalosti. 

Kresťanstvo je pohybom od rozdelenosti smerom k jednote: „Aj 
vás, čo ste boli kedysi odcudzení a znepriatelení zmýšľaním a zlými 
skutkami,  22 teraz skrze smrť v jeho ľudskom tele zmieril so sebou, 
aby si vás postavil pred svoju tvár svätých, nepoškvrnených a bez 
úhony“ (Kol 1,21-22 SSV). To je aj význam slova katolícky. Slovo 
kata-holos znamená podľa celku. Teda stav, v ktorom je celok, 
opravdivá vnútorná a hlboká jednota – a všetko „funguje“ podľa 
nej, v nej, v súlade a v dokonalej harmónii s ňou, bez akéhokoľvek 
rozdelenia. 

Cesta k tejto jednote – čiže svätosti a dokonalosti – je u nás, ľudí, 
podobná, ako u Boha. 

1) NAJPRV JEDNOTA ČLOVEKA. Hriech v nás spôsobil vnútor-
né rozdelenie: „Telo si žiada, čo je proti duchu, a duch, čo je proti 
telu. Navzájom si odporujú, aby ste nerobili to, čo chcete“ (Gal 
5,17 SSV). Hlad je opakom sýtosti, bolesť opakom rozkoše, pohod-
lie opakom námahy, všetko je v nás rozpoltené, po jednom túžime, 
druhého sa desíme, jedno milujeme, iné nenávidíme,… Všetko toto 
musí v nás byť zjednotené. Pavol hovorí: „Viem žiť skromne a viem 
aj oplývať. Všade a všetko som sa už naučil: byť sýty aj hladovať, 
mať hojnosť i núdzu trieť“ (Flp 4,12 SSV). Akoby hovoril: Všetko 
mi je rovnako milé, všetko rovnako prijímam. Vo mne hlad je jedno 
so sýtosťou, bolesť s radosťou, niet medzi nimi žiadneho protikla-
du, žiadneho rozporu, sú jedným, rovnako prijímaným, rovnako 
milovaným, v dokonalej jednote. Ako je ale niečo podobné možné? 
Pavol objasňuje: „Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje“ (Flp 
4,13 SSV). Inými slovami, uskutočňuje sa už na ňom to, čo sám 
hovorí o Božom pláne: „zjednotiť v Kristovi ako v hlave všetko“ (Ef 
1,10 SSV) – a prvé dielo tejto jednoty sa odohráva práve v samom 
človekovi. Ak milujeme Krista a v láske Mu slúžime, potom v Ňom 
a pre Neho nielen prijímame, ale milujeme všetko. Ak jedlo slúži 
Kristovi s radosťou jem. Ak môj hlad poslúži Kristovi a Jeho 
zámerom, milujem ho rovnako a hladujem s rovnakou radosťou, 
ako by som jedol – už nie pre ne samé, ale pre Krista. Zrazu tak 
medzi nimi niet rozporu, všetko je dokonale zjednotené v Kristovi 
ako v Hlave, ako v láske a zmysle celého nášho Ja. To platí o 
všetkom. V tom je tajomstvo osobnej svätosti. A to je podstata 
dokonalosti: všetko zjednotené, zladené, bez konfliktu, rozporu, bez 
rozdelenia. Môžeme si to prirovnať k telu: ak je slabé, je nedokona-
lé a prekáža nám žiť plný život. Potrebujeme cvičiť, aby zosilnelo. 
Ale ak sa cvičenie stane samoúčelným a odporuje iným veciam v 
našom živote, už prestáva byť nástrojom dokonalosti a stáva sa 
samo zlým a nedokonalým. Dokonalým je teda také cvičenie a taký 
stav tela, ktoré slúžia všetkému v našom živote (a všetko slúži im) v 
dokonalej jednote a harmónii. Dokonalé je to, čo tvorí jednotu. 
Dokonalosť a svätosť sú jedno. A podstatou oboch je jednota. A 
základom tejto jednoty je Kristus. Presne ako základom Kristovej 
jednoty je Otec – a základom Otcovej jednoty Syn, tvoriac tak sami 
v sebe a aj navzájom dokonalú Jednotu Trojice. 

V Kristovi teda nemusím zápasiť s hladom, potláčať žiadostivosť, 
ani nič podobné. Veď podobný konflikt je sám v sebe hriechom! 
Ak by to tak malo byť, potom by Nebo bolo večným bojom, 
večným sebazapieraním – a tým nie je! Naopak, ak stojím na 
Hlave, zakotvený v Kristovi, na láske k Nemu, môžem rovnako 
objímať všetko, rovnako v sebe objímať hlad i jedlo, rovnako 
milovať radosť i súženie, rovnako prijímať svetlo aj tmu, pretože 
medzi tým už niet žiadneho rozporu, všetko je dokonale zjednote-
né a zladené v Kristovi, všetko je v Ňom jedno. Len hriech a zlo 
sú vylúčené von, pretože v skutočnosti nejestvujú – sú popretím 
bytia, popretím dokonalosti, popretím jednoty, sú konfliktom a 
rozdelením. A teda vlastne ani nie že by boli vylúčené. Skôr v 
okamihu, keď nastane jednota, zanikajú. Tak, ako tma nie je 
svetlom vylúčená, ale proste zanikne, pretože ako taká nejestvuje, 
je len nedostatkom svetla, nie reálnym bytím. Tak to existuje 
všetko v Bohu, kde v Ňom všetko čo je, je dobrom a niet medzi 
ničím žiadneho konfliktu, ako svedčí sám Boh v Písme: 
„Formujem svetlo a tvorím tmu, spôsobujem blaho a utváram 
nešťastie, ja som Pán, čo robím toto všetko“ (Iz 45,7  SSV) – a je 
to len náš hriech, ktorý spôsobuje, že nevidíme medzi týmito 
vecami jednotu a súlad, ale vnímame ich ako protiklady. Ale keď 
zmizne hriech, zmizne aj rozdelenie – a my uvidíme tú jednotu, 
akú ju vidí sám Boh v sebe. 

2) JEDNOTA TELA – CIRKVI. Tak, ako v Trojici Otec, Syn a 
Duch Svätý, aj my v Tele Cirkvi, ktorá je „jednotou Otca, Syna a 
Ducha Svätého zhromaždený ľud“ (sv. Cyprián), tvoríme rovnakú 
vzájomnú jednotu, dokonalú vnútornú harmóniu, založenú znova 
na Kristovi ako na Hlave Cirkvi, onom uholnom kameni, v ktorom 
„celá stavba pevne pospájaná rastie v svätý chrám v Pánovi“ (Ef 
2,21 SSV). Vnútorne jednotní a nerozdelení, vnútorne zjednotení s 
Kristom, môžeme teraz aj medzi sebou v tom istom Kristovi žiť, 
zdieľať, vychutnávať si rovnakú jednotu Tela Cirkvi. 

3) JEDNOTA DIELA. Nakoniec sa – ako Cirkev, ako Kristus 
Vtelený – obraciame ku všetkému stvoreniu, k ľuďom, ale aj k 
zvieratám, rastlinám, samej zemi, aby sme podľa Otcovho večné-
ho plánu a zámeru všetko vtiahli do tejto jednoty, do tejto dokona-
losti, kde už niet žiadneho rozdelenia, ako prorokoval už Izaiáš: 
„Vtedy bude vlk bývať s baránkom a leopard spočívať s 
kozliatkom; i teliatko a lev a kŕmny vôl budú spolu a drobný 
chlapček ich bude zavracať.  7 Krava i medveď budú sa pásť, ich 
mláďatá budú ležať spolu a lev bude ako vôl žrať slamu.  8 
Nemluvňa sa bude hrať nad dierou hada, do jamy vretenice siahne 
rukou odkojenča.  9 Nebudú zle robiť a nebudú škodiť na celom 
mojom svätom vrchu; lebo zem bude plná poznania Pána, ako 
vody pokrývajú more“ (Iz 11,6-9 SSV).  

Byť touto jednotou v Kristovi, žiť ju, tvoriť ju,… – to je podstata 
kresťanstva. To je identita katolíka. Podstata Katolíckej Cirkvi. 
Práve preto je nazvaná katolíckou – lebo v nej Boh uskutočňuje 
svoje dielo, v nej zbožšťuje ľudí tým, že ich rodí, preporoďuje v 
Kristovi práve pre túto jednotu, v ktorej „všichni přijímají od ní 
jedinečnou povahu, kterou nelze zrušit, povahu, která nedovoluje, 
aby se napříště přičítala důležitost jejich mnohonásobným a 
hlubokým rozdílům. Tím jsou všichni povzneseni a sjednoceni 
opravdu katolicky“ (sv. Maxim Vyznávač).  
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