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„Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie 
sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo 
mne.  5 Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, 
prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť.  6 Ak 
niekto neostane vo mne, vyhodia ho von ako ratolesť a uschne. 
Potom ich pozbierajú, hodia ich do ohňa a zhoria.  7 Ak ostanete vo 
mne a moje slová ostanú vo vás, proste, o čo chcete, a splní sa vám 
to“ (Jn 15,4-7 SSV), povedal Ježiš. 

Znova nás to vracia k našej úvahe 497 a k otázke účasti aj na Božej 
všemohúcnosti. Ježiš k tomu hovorí jasne: „Ak ostanete vo mne a 
moje slová ostanú vo vás, proste, o čo chcete, a splní sa vám to“, 
pretože, ako Písmo vysvetľuje inde, „toto je dôvera, ktorú máme k 
nemu, že nás počuje, keď o niečo prosíme podľa jeho vôle“ (1 Jn 
5,14 SSV), „a dostaneme od neho všetko, o čo len budeme prosiť, 
lebo zachovávame jeho prikázania a robíme, čo sa jemu páči“ (1 Jn 
3,22 SSV). Príhovorná modlitba sa tak javí ako zjednocovanie sa s 
Bohom a s Jeho zámermi, následkom čoho sa stávame takpovediac 
„vtelením Boha“ na tom mieste a v tej situácii, kde sme – a Božia 
moc tak cez nás prúdi a koná Božie dielo v celej svojej sile a moci. 
Je to teda otázka jednoty s Bohom, kedy my sme v Bohu a Boh s 
celou svojou mocou je v nás a koná cez nás a s nami. Práve to, že 
my musíme požiadať a že Boh cez nás (zvyčajne) nekoná len tak, 
sám, ako cez nejaký neživý nástroj, potom poukazuje na to, o čom 
chceme uvažovať dnes. 

Keď apoštol Pavol chcel nájsť nejaký obraz, ktorý by nám hmata-
teľne ilustroval podstatu tejto našej jednoty s Bohom, vybral si 
tento: „Lebo ako je jedno telo a má mnoho údov, ale všetky údy tela 
sú jedno telo, hoci je ich mnoho, tak aj Kristus.  13 Veď my všetci, či 
Židia alebo Gréci, či otroci alebo slobodní, boli sme v jednom 
Duchu pokrstení v jedno telo. A všetci sme boli napojení jedným 
Duchom. … 27 Vy ste Kristovo telo a jednotlivo ste údy.“  (1 Kor 
12,12-27 SSV). 

Pozrite sa teraz na svoje telo. Napríklad na svoju ruku. Je vašim 
dokonalým nástrojom. Ak je zdravá, nekladie vašim zámerom 
žiaden odpor. Dokonale, okamžite, bez otáľania plní aj vaše naj-
mimovoľnejšie hnutia a túžby mysle. To preto, že je vašim telom. 
je vami. Nie je to niečo oddelené od vás. Je súčasťou vás samot-
ných. Ak by nebola, bola by to známka choroby a poruchy. 

V Kristovom Tele má teda byť rovnaká jednota s Kristom. Rovnaká 
zladenosť. Žijeme tak, ako sa páči Kristovi, konáme a prosíme 
podľa Jeho vôle, dokonale s Ním zladení, ako časť Jeho Tela. 

Lenže my sme rozumné a slobodné a samostatné bytosti, nie nejaký 
nemysliaci orgán. Preto nemôžeme byť Kristom ovládaní a manipu-
lovaní ako nejaký nemysliaci a neslobodný orgán.  

Naša jednota s Kristovým telom tak vyžaduje metanoiu, zmenu 
myslenia. O jej podstate hovorí Pavol stručne a lakonicky: „Zmýš-
ľajte tak ako Kristus Ježiš“ (Flp 2,5 SSV). A inde sám o sebe 
svedčí: „My však máme Kristovo zmýšľanie“ (1 Kor 2,16 SSV). 
Toto je podstata metanoie: naučiť sa poznať Božie zmýšľanie, 
osvojiť si Božie zmýšľanie, naučiť sa, ako hovorí Klemen Alexan-
drijský, milovať všetko to, čo miluje Boh, čiže skutočne a úprimne a 
spontánne a celým srdcom a celým bytím po tom túžiť, dychtiť, 
milovať to, zbožňovať, mať v tom opravdivú záľubu. 

Len vtedy sa stávame skutočnou a úplnou súčasťou Kristovho Tela 
a to nielen z Kristovej strany (On si nás takto k sebe privtelil už pri 
krste), ale aj z našej strany. V tej chvíli sme totiž s Kristom skutoč-
ne jedno. A tak – povedané rečou tela – keď Kristus nami pohne vo 
svojej mysli, my sami tiež sebou pohneme rovnakým spôsobom, v 

dokonalom a úplnom konsenze s Kristom, pretože sme s Kristom 
Jedna Myseľ a v tej istej chvíli túžime konať to isté, čo túži konať 
Kristus. Máme v sebe totiž Kristovho Ducha, ktorý nám vyjavuje 
Kristovo zmýšľanie a my s ním okamžite, hneď a bez zábran 
súhlasíme a konáme ho, lebo dokonale zodpovedá nášmu vlastné-
mu zmýšľaniu, stvárnenému podľa Krista. 

Toto je teda náplň nášho duchovného života, nášho kresťanstva, 
spôsob, akým sa učíme (zatiaľ v malom) byť Bohom tam, kde 
práve sme. Nielen „ako Boh“, ale skutočne „Bohom“, pretože táto 
jednota nás s Bohom skutočne spája a On sa tak skrze ňu skutočne 
stáva nami a my sa stávame Ním a už niet rozdielu, ako vraví 
Pavol: „Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus“ (Gal 2,20 SSV) a 
inde: „už niet Gréka ani Žida, obriezky ani neobriezky, barbara, 
Skýta, otroka, slobodného, ale všetko a vo všetkom je Kristus“ 
(Kol 3,11 SSV). 

Výsledkom je potom oná dych vyrážajúca zázračnosť života, akú 
vidíme napríklad u sv. Františka z Pauly: „Svatý František z Pauly 
vykonal mnoho rozličných zázraků. Tak široký záběr neměl žádný 
z mystiků, jimiž jsme se až dosud zabývali. Zdá se, jako by měl 
naprostou nadvládu nad přírodou stejně jako sám Kristus. Když 
František vydal rozkaz: „ve jménu dobrodiní", okamžitě ho 
poslechla země, oheň, voda, choroba i smrt. Kupříkladu zrušil 
zemskou gravitaci, aby dokázal pohnout s obrovskými balvany. 
Procházel ohněm a přenášel v dlaních žhavé uhlí, aniž by se 
popálil. Stačilo slovo a řeky proudily jinak. Uzdravoval slepce. 
Probouzel mrtvé. A to opakovaně. K prvním zázrakům spojovaným 
s jeho osobou došlo v roce 1435, v čase výstavby prvního kláštera. 
Jednoho dne práci přerušil obrovský balvan, usazený přímo 
uprostřed parcely. Ať s ním dělníci cloumali sebevíc, ani s ním 
nepohnuli. A tak František poklekl a pomodlil se, načež kámen 
sám vyskočil ze země. Poté jej ohromení řemeslníci snadno odvali-
li stranou. Jiného dne se ze stráně utrhl kus skály a řítil se přímo 
na zedníky. „Ve jménu dobrodiní se zastav!" zvolal František a 
kámen na místě zmrtvěl. Dále se Františkovi podařilo natáhnout 
trám, který se ukázal být příliš krátký, zvedl přetěžkou kládu, s níž 
dělníci nedokázali pohnout, a zajistil zdroj pitné vody tím, že 
zapíchl do země svoji hůl. Všechno konal „ve jménu dobrodiní", 
jelikož František žil pouze pro lásku k bližním. Dvakrát oživil 
smrtelně zraněné zedníky.“  

Čo teda robiť? To, čo je podstatou kresťanstva: Poznávať Krista, 
zamilovávať si Krista – a o tom je nástroj MODLITBY, ktorý v 
sebe zahŕňa obzvlášť rozjímanie, ono láskyplné „štúdium“ Krista s 
túžbou premieňať sa v Neho a nasledovať Ho vo všetkom, hlavne 
v zmýšľaní, postojoch, hodnotách, túžbach a cieľoch a byť s Ním 
stále viac v láske jeden. Potom PÔST, ktorý v sebe zahŕňa všetky 
nástroje askézy, určené na prehlbovanie našej apatheie, úplnej a 
dokonalej slobody pre Krista. A nakoniec MILOSRDENSTVO, 
ktoré je uskutočnením Kristovho zmýšľania v slobode apathei a v 
sile lásky, aby sa tak naša premena v Krista zavŕšila aj v našom 
tele a konaní. Nič tajomné, nič mimoriadne, len tri celkom obyčaj-
né nástroje, vytrvalo a sústavne využívané, presne tak, ako to 
hovorí Jonathan Livingstone Čajka v rovnomennej knihe Richarda 
Bacha: „Ako všetko iné, Fletcher, chce to cvik.“ Alebo slovami 
Pavla: „Neviete, že tí, čo bežia na štadióne, bežia síce všetci, ale 
iba jeden dosiahne víťaznú cenu? Bežte tak, aby ste sa jej zmocni-
li. … 26 Ja teda tak bežím, nie ako na neisto, tak bojujem, nie 
akoby som bil do vetra.  27 Ale krotím svoje telo a podrobujem si 
ho, aby som azda, kým iným kážem, sám nebol zavrhnutý“ (1 Kor 
9,24-27 SSV).      Váš Inky 


