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POZNÁMKY A ŠPLECHY ZO STRETKA 

Ako to chápať, že Cirkev (a teda aj ja) je Kristovo Telo? Myslí sa to obrazne, alebo skutočne…? 

 Cieľom nášho života je zbožštenie. 

 Naše zbožštenie sa deje v Bohu, účasťou na Bohu. 

 To vyžaduje jednotu s Bohom, skutočnú a opravdivú. 

 Jednota s Bohom vyžaduje podobnosť s Bohom – byť s Bohom zajedno s v Jeho myslení, túžbach, názoroch, postojoch, konaní,… 
čiže konať to, čo koná On, túžiť po tom, po čom túži On,…  

 Preto Ježiš najprv konal dielo Učiteľa a učil nás Božím postojom a Božiemu zmýšľaniu. 

 Podobnosť ale ešte nie je jednota. Potrebujeme niečo, čo nás – už podobných Bohu – s Bohom aj skutočne zjednotí. 

 Preto Ježiš svojim učeníkom – ktorí už boli obrátení a už sa usilovali zo všetkých síl zmýšľať a konať ako Boh, preto o nich môže 
Ježiš povedať: „Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal“ (Jn 15,3 SSV) – odovzdáva nástroj tohto zjednotenia sa a tým je Eucha-
ristia. 

 KRSTOM tak prijímame od Boha odpustenie hriechov a adoptívne synovstvo, EUCHARISTIA nás skutočne a objektívne privteľuje 
ku Kristovi a v jej communiu sa stávame s Kristom jedným Telom, BIRMOVKA nám nakoniec udeľuje Moc Ducha, aby sme v Jeho Sile 
aj dokázali žiť Kristov život, konať Kristove skutky a planúť Kristovými túžbami a Jeho láskou. 

 Výsledkom je, že sa stávame skutočne a opravdivo Kristovým Telom a sme tak skutočne s Kristom „dvaja v jednom tele.  32 Toto 
tajomstvo je veľké; ja hovorím o Kristovi a Cirkvi“ (Ef 5,31-32 SSV). Preto keď Ježiš hovorí: „Čokoľvek ste urobili jednému z týchto 
mojich najmenších bratov, mne ste urobili“ (Mt 25,40 SSV), myslí to nie obrazne, ale doslovne. Hovorí totiž o svojich najmenších bra-
toch, čiže členoch Cirkvi – a pretože Cirkev je Kristovo Telo a byť členom Cirkvi znamená byť úplne jedno s Kristom, byť Kristovým 
Telom, Kristom samotným, pretože platí, že „všetko a vo všetkom je Kristus“ (Kol 3,11 SSV) – tak potom aj čokoľvek urobíme (alebo 
neurobíme) Cirkvi a jej členom, robíme (alebo nerobíme) doslovne a priamo Kristovi osobne.  

 A toto je cieľ všetkého i spôsob, akým sa naše zbožštenie uskutočňuje: „zjednotiť v Kristovi ako v hlave všetko, čo je na nebi aj čo je 
na zemi. V … Cirkvi,  23 ktorá je jeho telom, plnosťou toho, ktorý napĺňa všetko vo všetkom“  (Ef 1,10.23 SSV).  

 

Ako k tejto jednote s Bohom z našej strany napredujeme? 

Myslím, že v tomto – už ako veriaci kresťania – napredujeme akoby v štyroch etapách: 

1. Po PRVOM OBRÁTENÍ a na začiatku pokrstového katechumenátu je to Boh, ktorý vstupuje do nášho života, aby nám pomáhal a bol 
s nami. Výsledkom je, že aj my sa najčastejšie obraciame k Bohu s prosbou, aby bol s nami, pomáhal našim dielam, ochraňoval nás a 
aby sme tak dosiahli to, na čom nám záleží a po čom túžime: „Pane, pomáhaj mi, požehnávaj ma!“ 

2. Po DRUHOM OBRÁTENÍ a po skončení pokrstového katechumenátu (na znak ktorého prijímame sviatosť birmovania) nás Boh 
volá, aby sme pre zmenu my vstúpili do Jeho života a aby sme sa začali učiť žiť Jeho život a konať Jeho skutky. Prvý postoj je ocho-
ta slúžiť Bohu a Božím zámerom podľa našich predstáv: „Pane Bože, ja myslím, že Tvojmu dielo najlepšie poslúžim takto a preto 
som sa rozhodol, že pre Teba urobím toto a toto!“ 

3. Tretí krok je, keď sa začneme zriekať svojej vôle a podriaďovať sa Božej vôli – najprv viac v akte vonkajšej poslušnosti: „Pane Bože, 
ukáž mi, ako Ti mám slúžiť, kam mám ísť, čo mám robiť a ja to urobím nie podľa svojej, ale podľa Tvojej vôle!“ 

4. Nakoniec po TREŤOM OBRÁTENÍ dospievame k tak hlbokej jednote s Bohom, že už viac niet rozdielu medzi našou a Božou vôľou, 
medzi Božím a našim zmýšľaním, pretože sme úplne zomreli sebe a súčasne sme si úplne a vo všetkom „obliekli Krista“ (porov. Rim 
13,14) – a tak čokoľvek chceme, čokoľvek konáme, je Božou vôľou, pretože už sami od seba chceme to, čo chce Boh a tak, ako to 
chce Boh a Božie vedenie Duchom Svätým už nevnímame ako príkazy, ktorým sa podriaďujeme, ale ako vzácne rady, vďaka ktorým 
uskutočňujeme Božie zámery lepšie a dokonalejšie a tým aj sami lepšie a dokonalejšie napĺňame svoje túžby, zhodné s Božími túž-
bami. 


