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… alebo o dvoch Božích megaškadáloch, či megadaroch – záleží od uhla pohľadu 

BOŽIE SLOVO: (1 Kor 1,22-24 SSV) 

Čítanie z listu sv. apoštola Pavla Korinťanom: Židia žiadajú znamenia a Gréci hľadajú múdrosť,  23 
my však ohlasujeme ukrižovaného Krista, pre Židov pohoršenie, pre pohanov bláznovstvo,  24 ale pre 
povolaných, tak Židov ako Grékov, Krista - Božiu moc a Božiu múdrosť.  Počuli sme Božie slovo! 

ÚVAHA: (porov. www.inky.sk, úvahy č. 359, 436) 

To, čo na Vianoce oslavujeme, je v skutočnosti pre mnoho ľudí neprekonateľný škandál! Šalamún o 
Bohu hovorí: „Či naozaj bude Boh bývať na zemi? Veď nebesá a nebesá nebies ťa nemôžu obsiah-
nuť“ (1 Krľ 8,27). A tento Boh, všadeprítomný a všetko prenikajúci Boh, v ktorom „žijeme, hýbeme 
sa a sme“ (Sk 17,28) a ktorý „od nikoho z nás nie je ďaleko“ (Sk 17,27), sa zrazu stal obyčajným, 
jednoduchým, telesným a rozhodne nie všadeprítomným človekom. Tento Boh zrazu žil na konkrét-
nom mieste a v konkrétnom čase a ak sa s Ním nejaký človek chcel stretnúť, či o niečo Ho požiadať, 
už mu nestačilo len tak doma sa pomodliť, ale musel sa zdvihnúť a ísť za ním na to jedno konkrétne 
miesto, kde práve prebýval, ako tí muži s ochrnutým človekom: „vyšli na strechu a cez povalu ho na 
lôžku spustili priamo pred Ježiša“ (Lk 5,19), alebo ako onen stotník, ktorý k Nemu vyslal poslov a 
priateľov s prosbou o uzdravenie svojho sluhu. To je pre Židov vskutku pohoršenie – predstava že v 
nejakom na pohľad obyčajnom, obmedzenom človekovi, ktorý tu je a tam nie je, „telesne prebýva 
celá plnosť božstva“ (Kol 2,9) – rovnako ako pre pohanov bola bláznivá predstava, že by Boh, ktorý 
je Duchom, mohol prebývať v tele, obyčajnom, konkrétnom, hmatateľnom ľudskom tele. 

Ale tým tajomstvo Vtelenia nekončí! Na počiatku Duch Svätý zostúpil na Máriu a Jeho Mocou si 
Boh Syn vzal s Márie hmotné ľudské telo, aby v ňom viditeľne a hmatateľne žil ako človek Ježiš 
Kristus na Zemi. Na Turíce sa tento Boží skutok zopakoval, hoci v trochu inej podobe: Znova 
zostúpil Duch Svätý na apoštolov a Boh Syn si jeho Mocou vzal telo nie z nich, ale vzal si ich 
samých za svoje Telo – a tak sa zrodila Cirkev, „ktorá je jeho telom, plnosťou toho, ktorý napĺňa 
všetko vo všetkom“ (Ef 1,23) a je tak pokračujúcim Vtelením Krista na tejto zemi. 

Toto je aj pre množstvo kresťanov – dokonca aj katolíkov! – stále pohoršením a bláznovstvom, 
ktoré akosi nemôžu prežuť. Ako hovorí filozof Peter Kreeft, dnes je najrozšírenejšou formou nábo-
ženstva duchovnosť, ktorej základom je viera, že Boh je Duch, je všadeprítomný (čo aj naozaj je) a 
preto ja nepotrebujem na svoj náboženský a duchovný život žiadnu „organizáciu“ či „organizované 
náboženstvo“, nepotrebujem nikam chodiť, ja si žijem svoj vzťah s Bohom sám v sebe, „vnútri“, „v 
srdci“, je to len medzi mnou a Bohom, nepotrebujem nijakého „farára“ ako nejakého prostredníka 
ani žiadnu Cirkev, ani nič podobné. Preto aj bratia protestanti hľadia na Cirkev len ako na nejakú 
organizáciu, ktorú si kresťania vytvorili, aby sa im lepšie žilo s Bohom, ale je to len ľudská záleži-
tosť, je na nás, či si nejakú vytvoríme, ako si ju vytvoríme a či vôbec nejakú využívame, alebo nie. 

Tento postoj fungoval v dobe Starého zákona – aj to len čiastočne – ale okamihom Vtelenia sa 
všetko zmenilo. Boh je stále všadeprítomný a je stále Duch. To je pravda. Ale svoju spásu uskutoč-
ňuje cez Vtelenie – a to sa odohráva hmatateľným spôsobom na konkrétnom mieste a v konkrétnom 
čase! Tí priatelia toho ochrnutého sa síce mohli modliť doma v kuchyni – ale nakoniec sa museli 
zdvihnúť a ísť za konkrétnym človekom Ježišom Kristom, ktorý bol v konkrétnom dome, pretože 
práve tam bol práve prítomný vtelený Boh, ktorý ich priateľa uzdravil! 

Ani dnes to nie je inak. „Mimo Cirkvi niet spásy,… opakovali cirkevní Otcovia [prvých storočí]“ 
(KKC 846). Prečo? Pretože Kristus je vtelený a preto „všetka spása pochádza od Krista Hlavy 
prostredníctvom Cirkvi, ktorá je jeho telom“ (tamže). Kto chce prijať od Krista spásu a Večný Život, 
musí aj dnes ísť na konkrétne miesto, kde telesne prebýva Ježiš Kristus, do Cirkvi, aby od Neho v 
tejto Cirkvi prijal spásu a Večný Život. V tom je to druhé tajomstvo Vtelenia. Dar Vtelenia pre tých, 
ktorí veria. Pohoršenie Vtelenia a bláznovstvo Vtelenia pre tých, ktorí neuverili… 

A aby sme túto Cirkev, toto Kristovo Telo našli, urobil ho Kristus zjavným a viditeľným. Slávnostne 
vyhlasuje o Petrovi, prvom pápežovi: „Ty si Peter [aramejsky Kéf, čiže skala] a na tejto skale 
postavím svoju Cirkev“ (Mt 16,18). „Kde je Peter, tam je Cirkev“, hovorí sv. Ambróz, učiteľ sv. 
Augustína v 4. storočí a vyjadruje tak v krátkej vete to, čomu verila Cirkev a kresťania od samého 
počiatku. Kde je Peter a s ním zjednotení biskupi, tam je Kristovo telo, tam je Katolícka Cirkev, tam 
je Život, tam je Spása. Tak to učí Písmo: „Ste postavení na základe apoštolov“ (Ef 2,20), ale aj sv. 
Ignác, žiak Jána apoštola: „Kde je pastier, ta choďte za ním ako ovce. Veď všetci Boží a Ježišovi 
Kristovi sú s biskupom. … Nemýľte sa, bratia moji. Ak niekto nasleduje rozkolníka, „nebude dedi-
čom Božieho kráľovstva“. … Ako teda Pán neurobil nič ani sám, ani cez apoštolov bez Otca, s 
ktorým je spojený, tak ani vy nerobte nič bez biskupa a kňazov. … Lebo nik nepodvádza tohto 
viditeľného biskupa, ale pokúša sa oklamať toho neviditeľného.“ Tak aj Katechizmus hovorí: „Preto 
by sa nemohli spasiť tí ľudia, ktorí by vedeli, že Katolícku cirkev založil Boh skrze Ježiša Krista ako 
nevyhnutne potrebnú, a predsa by nechceli do nej vstúpiť alebo v nej vytrvať“ (KKC 846). 

A tak nie sme v neistote, žeby sme nevedeli, kde je Kristus dnes, aby sme za Ním mohli ísť a aby 
sme od Neho mohli prijať Život a spásu. Je tu, telesne a viditeľne prítomný v Tele Cirkvi, postave-
nej na Petrovi a apoštoloch a v ňom sa s Ním môžeme aj my stať jedným Telom a tak sa spasiť! 

TIPY NA DISKUSIU: 

1.: UVAŽUJEM: 

Jednota s Kristom, účasť na 
Kristovi,… toto všetko sú veľmi 
konkrétne veci a prebiehajú 
veľmi konkrétnym spôsobom: vo 
viditeľnom a hmatateľnom 
Kristovom Tele, ktorým je 
Cirkev. Táto Cirkev je tam, kde 
je Peter a biskupi – a preto aj 
jednota s Kristom znamená žiť „v 
jednote s našim pápežom… a 
biskupom…“, ako prosíme pri 
každej sv. omši v samej eucharis-
tickej modlitbe. Podobne ako v 
rodine sú členovia rodiny, ktorí s 
ňou žijú a v nej spoločne pracujú 
a podieľajú sa na rodinných 
záležitostiach – a potom hostia, 
ktorí prídu do rodiny na návšte-
vu, ale s rodinou nežijú, nepracu-
jú, ani sa na jej veciach nepodie-
ľajú; aj s Cirkvou je to rovnako: 
Sú tu návštevníci, ktorí navštevu-
jú bohoslužby a púte a možno aj 
stretká – a potom katolíci, ktorí v 
Cirkvi a s Cirkvou žijú, cítia s 
ňou, žijú jej život a konajú jej 
diela, lebo je to ich Cirkev, ich 
rodina a pre rodinu je všetko toto 
prirodzené. Byť jedno s Kristom 
v Cirkvi znamená byť „v jej 
viditeľnom organizme spojení s 
Kristom, ktorý ju spravuje 
prostredníctvom rímskeho 
pápeža a biskupov“ (KKC 837) – 
a to práve týmto druhým, rodin-
ným spôsobom! 

2.: ROZPAMÄTÁVAM SA:  

Uvedomujem si, že táto viditeľná 
Katolícka Cirkev – a teda moja 
diecéza, moja farnosť – je 
skutočný Kristus, opravdivý Živý 
Kristus, ten istý, ktorému sa 
klaniam v Eucharistii? 

Ctím si Krista rovnako v Tele 
Cirkvi ako v Eucharistii? 

Som s Kristom zjednotený v Tele 
Jeho Cirkvi? Nie som len náv-
števník? Je Cirkev naozaj moja 
rodina, som naozaj súčasťou jej 
Tela? Odráža sa na to na mojom 
živote a konaní v Cirkvi a s 
Cirkvou, v jednote s pápežom a 
biskupom? 

3.: ROZHODUJEM SA:  

Čo by som mal na sebe zmeniť, 
aby som bol členom Kristovej 
Rodiny Cirkvi, údom Kristovho 
Tela Cirkvi a v ňom sa opravdivo 
zjednocoval s Kristom? 


