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… alebo o tom, že aby Cirkev fungovala, musí najprv fungovať! 

BOŽIE SLOVO:         (Ef 2,19-22) 

Čítanie z listu sv. apoštola Pavla Efezanom: „Už nie ste cudzinci ani prišelci, ale ste spoluobčania 
svätých a patríte do Božej rodiny.  20 Ste postavení na základe apoštolov a prorokov; hlavným 
uholným kameňom je sám Kristus Ježiš.  21 V ňom celá stavba pevne pospájaná rastie v svätý chrám 
v Pánovi,  22 v ňom ste aj vy vbudovaní do Božieho príbytku v Duchu“  Počuli sme Božie slovo! 

ÚVAHA: 

Aby auto mohlo plniť svoje poslanie, musí najprv fungovať a jazdiť, podobne lietadlo, počítač, 
továreň, čokoľvek. Ani s Cirkvou to nie je inak. Aby mohla splniť svoje poslanie vo svete a byť 
nástrojom spásy, zbožštenia všetkých ľudí tým, že ich v sebe a vo svojom Tele zjednotí s Kristom, 
ktorého Telom je, musí najprv sama „fungovať“ a byť tým, čím byť má a musí: Cirkvou. Nicejsko-
konštantinopolské vyznanie viery vymenúva, čím všetkým Cirkev musí nevyhnutne byť, aby mohla 
toto dielo splniť: musí byť jedna, svätá, katolícka a apoštolská. Ak teda milujeme Krista v Jeho 
Tele, ktorým je Cirkev – potom to znamená zasadiť sa za to, aby to konkrétne stelesnenie Cirkvi, 
ktorým je naša farnosť, ale aj naša rodina, tieto znaky na sebe nieslo. Poďme teda na to! 

PREČO je Cirkev len jedna? Pretože JE Kristom – a Kristus je len jeden. Pretože JE Kristovou 
Nevestou a manželkou, jedinou a výlučnou, nie Kristovým háremom. Pretože Trojica, do ktorej 
vstupujeme a ktorá je Nebom, je tiež len Jedna. Jednota je životom Trojice – a preto je životom aj 
Cirkvi, ako hovorí sv. Cyprián a po ňom Koncil aj Katechizmus: „Tak sa celá Cirkev javí ako 
„jednotou Otca, Syna a Ducha Svätého zhromaždený ľud““ (Lumen gentium 4, KKC 810). Siekt, 
denominácií, zborov,… môže byť mnoho, ale Cirkev je zo samej svojej podstaty len jediná-jedna. 

AKO ale Cirkev môže byť takto jedna? Nie je tvorená ľuďmi? Nie sú ľudia vzájomne odlišní a v 
skutočnosti medzi sebou vždy viac či menej rozdelení? Sú, pravda. Ale nie v Cirkvi. Ako učí Božie 
slovo: „Všetci, čo ste pokrstení v Kristovi, Krista ste si obliekli.  28 Už niet Žida ani Gréka, niet 
otroka ani slobodného, niet muža a ženy, lebo vy všetci ste jeden v Kristovi Ježišovi“ (Gal 3,27-28). 
O tom je predsa kresťanstvo, nie? Že sa učíme od Ježiša mať Jeho názory, Jeho postoje, Jeho hodno-
ty, Jeho túžby, byť vo všetkom ako On. Ak sme ale takto podobní Kristovi, sme si podobní aj 
navzájom. Ak sme zajedno s Kristom, potom sme zajedno aj navzájom. To je jeden z dôvodov, 
prečo medzi ľuďmi sveta panuje rozdelenie, spory a konflikty, ale nie medzi nami – v Kristovi sa 
totiž všetci stretáme v jednej viere, na jednej ceste, v jednom a tom istom názore a pohľade na seba, 
na život, na svet, na Cirkev, na všetko! Ako by medzi nami mohli byť ešte nejaké spory a rozpory? 

Jednota však neznamená rovnakosť! Ako hovorí Písmo: „V Cirkvi Boh niektorých ustanovil po prvé 
za apoštolov, po druhé za prorokov, po tretie za učiteľov, potom sú zázraky, ďalej dary uzdravovať, 
pomáhať, viesť, dar rozličných jazykov.  29 Sú vari všetci apoštolmi? Sú všetci prorokmi? Všetci 
učiteľmi? Robia všetci zázraky?  30 Majú všetci dar uzdravovať? Hovoria všetci jazykmi? Vari všetci 
vysvetľujú?“  (1 Kor 12,28-30) a dodáva: „Boh rozložil údy, každý jeden z nich, v tele, ako chcel … 
je mnoho údov, ale iba jedno telo“ (1 Kor 12,18-20). Sme všetci jedno Telo – preto máme len jeden 
spoločný postoj, Kristov. Jeden spoločný cieľ, Kristov. Jeden názor na všetko, ten Kristov. Jednu 
spoločnú túžbu, tú Kristovu. Ale – ako v každom organizme – každý z nás ako jednotlivý úd jedné-
ho tela na tomto všetkom spolupracuje na svojom konkrétnom mieste a svojim konkrétnym spôso-
bom, využívajúc jedinečné talenty, ktorými ho Boh obdaril, jedinečné dary a charizmy prijaté od 
Ducha Svätého, jedinečné schopnosti, vedomosti, zručnosti a postavenie, ktoré má, v tej situácii, kde 
práve je. Ale stále pracujeme vedno ako jediné telo na jedinom spoločnom diele v dokonalej zhode a 
jednote. A naopak, na tomto jedinom spoločnom diele svorne spolupracujeme každý najlepšie, ako 
dokáže; tým konkrétnym spôsobom, ku ktorému ho v Cirkvi povoláva Boh; tam, kde práve je. 

AK BY medzi nami táto jednota nebola – znamenalo by to, že sme sa oddelili od Krista a preto v 
Ňom nie sme jedno Telo, jeden Kristus. „Je Kristus rozdelený?“ (1 Kor 1,13), pýta sa Pavol v jednej 
takejto situácii rozdelenia a svárov v Korinte a inde pokračuje: „Ak sa medzi sebou hryziete a 
žeriete, dajte si pozor, aby ste sa navzájom neponičili“ (Gal 5,15)! Ale dáva aj radu, ako toto rozde-
lenie prekonať: „Hovorím však: Žite duchovne a nebudete spĺňať žiadosti tela“ (Gal 5,16) – čiže 
starého človeka v nás s jeho starým myslením a názormi, sebeckým, pyšným a nepodobným Kristo-
vi. A inde: „Prosím vás, bratia, pre meno nášho Pána Ježiša Krista, všetci hovorte to isté, aby 
neboli medzi vami roztržky, ale aby ste boli dokonalí v rovnakom zmýšľaní a v rovnakom úsudku“ (1 
Kor 1,10) – a tým je Kristovo zmýšľanie a Kristov úsudok. ROVNAKO by sme však chybili, ak by 
sme na druhej strane neuznávali jedinečnosť služby každého jedného z nás a túžili po nejakej rovna-
kosti a uniformite, aby sme všetci boli nielen jednotní, ale aj rovnakí. Ako hovorí Apoštol: „Keby 
boli všetky jedným údom, kde by bolo telo?“ (1 Kor 12,20). V Cirkvi teda vládne dokonalá jednota v 
rozmanitosti a pestrosti – a všetka jej rozmanitosť a pestrosť zase slúži jedinému cieľu v dokonalej 
Kristovej jednote. Táto navonok viditeľná jednota je jedným z veľkých znamení pre svet okolo nás, 
ako za nás prosil sám Kristus svojho Otca: „Aby boli jedno, ako sme my jedno -  23 ja v nich a ty vo 
mne. Nech sú tak dokonale jedno, aby svet spoznal, že si ma ty poslal.“ (Jn 17,22-23).  

 

TIPY NA DISKUSIU: 

1.: UVAŽUJEM: 

Christoph kardinál Schönborn 
píše: „Jediná cesta k zbožšteniu 
spočíva v stále hlbšom pripodo-
bňovaní sa Kristovi. Stať sa 
„synmi v Synovi“: v tom spočíva 
zbožštenie.“ Jednota v Cirkvi je 
už len nevyhnutným vonkajším 
znakom tohto nášho pripodobňo-
vania sa Kristovi a teda aj von-
kajším (a merateľným!) znakom 
nášho napredovania ku spáse: že 
sme stále viac aj navzájom 
jednotní a zladení v Kristovi. 

Nejednota je potom varovaním, 
že alebo jeden z nás, alebo aj 
všetci sme od Krista odpadli, 
resp. sú ešte oblasti – práve tie, v 
ktorých nejednota pretrváva 
alebo pramení! – kde sme sa ešte 
s Kristom nezladili a ostávame 
od neho odtrhnutí, dokonca v 
odboji voči Nemu. 

Uvedomujeme si túto súvislosť 
medzi našou vlastnou spásou a 
jednotou medzi nami navzájom? 

2.: ROZPAMÄTÁVAM SA:  

Som ja ako jednotlivec nástrojom 
takejto jednoty v mojej rodine? 
Ako konkrétne? 

Je naša rodina takýmto nástrojom 
jednoty v našom malom spolo-
čenstve? Ako konkrétne? 

Malé spoločenstvo vo farnosti? 
Farnosť v dekanáte? Ako kon-
krétne? 

Ak je tu nejednota – kdekoľvek – 
čo je jej príčinou? V čom sme sa 
od Krista odklonili? Prečo? Ako? 

Ak sa objaví akýkoľvek rozpor či 
nejednota – riešime ju tak, že 
spoločne veľmi úprimne a 
starostlivo hľadáme Kristovo 
stanovisko, názor, pohľad, 
príkaz,… aby sme sa zjednotili v 
Kristovi? Alebo sa hádame a 
presadzujeme seba a svoje 
názory a pohľady? 

3.: ROZHODUJEM SA:  

Čo na sebe zmeníme, aby sme 
túto jednotu vzájomne tvorili a 
cieľavedome budovali – ako 
jednotlivec, rodina, malé spolo-
čenstvo, farnosť…? 

Aké konkrétne kroky – ako 
jednotlivec, rodina, spoločen-
stvo,… – podnikneme, aby sme 
na tomto skutočne zapracovali? 


