
WWW .INKY .HOST.SK 
 Zrod Cirkvi; Zvislosť na rituáloch;  201/2005 

Súčasť seriálu Tématický okruh Poradové číslo 

 MÝTUS OMÝTUS OMÝTUS OMÝTUS O    KRESKRESKRESKRESŤANSKOM ŤANSKOM ŤANSKOM ŤANSKOM SPOLOČENSTVESPOLOČENSTVESPOLOČENSTVESPOLOČENSTVE    Júl 2005 

 
11 Napokon, bratia, radujte sa zdokonaľujte sa, povzbudzujte 
sa navzájom, rovnako zmýšľajte, žite v pokoji a Boh lásky a 
pokoja bude s vami. 12 Pozdravte sa navzájom svätým bozkom. 
Pozdravujú vás všetci svätí. 

(2 Kor 13,11n) 

 

Milí bratia a sestry! 

Keď som ešte bol vo Veľkom Záluží, povedal som si: 
„Farnosť je spoločenstvom spoločenstiev. V našej farnosti 
musia vzniknúť malé kresťanské komunity, malé 
spoločenstvá. Musíme ich založiť!“ Lenže – čo je to vlastne 
„kresťanské spoločenstvo“? Čo si pod tým predstaviť? 

Odpoveď sa ponúka až nebezpečne ľahko: Poľovnícky spolok 
je poľovníckym preto, že sa venuje poľovníctvu. Zväz 
motorkárov je motorkársky preto, lebo sa zaoberá motorkami. 
No tak potom, jasne, aj kresťanské spoločenstvo je 
kresťanským preto, lebo sa venuje kresťanským veciam 
a zaoberá sa kresťanstvom. Náplňou jeho práce a jeho stretnutí 
teda bude modlitba, chvála, štúdium Biblie, svedectvá – a je 
to! Stačí dať dohromady pár ľudí, naučiť ich schéme, ako má 
takéto stretnutie prebiehať, zásobiť literatúrou, ustanoviť 
animátora, ktorý na to všetko dozrie – a je to! Kresťanské 
spoločenstvo je na svete! Na rovine „celocirkevnej“ sa to 
potom prejavuje tendenciou naučiť ľudí „zbožným úkonom“: 
chodiť v nedeľu do kostola, ráno a večer sa modliť, chodiť na 
spoveď, v piatok nejesť mäso, prispievať na cirkevné 
ustanovizne – a cirkev je tu! Hurá! 

Lenže v katechéze 152 sme spoznali, že ani Ježiš, ani 
apoštoli takýmto spôsobom spoločenstvo – ecclesiu – 
nevytvárali!  Čo teda bolo podľa nich tým, čo odlišovalo 
kresťanské spoločenstvo od ostatných spoločenstiev? Kde bola 
tá deliaca čiara, po prekročení ktorej sa skupinka ľudí zrazu 
premenila na Cirkev? 

Stačí, ak si pozorne prečítame záznam z udalosti v deň Turíc 
v Jeruzaleme. Čo tam uvidíme? 

• V prvom rade ŽIDOV. Je ich plný Jeruzalem. Sú sklamaní, 
nespokojní, znechutení: Rimania ovládajú Mesto i Chrám, 
musia „pohanom“ platiť dane, byť im podriadení… Ale majú 
nádej: nádej v Boha, ktorý prisľúbil Mesiáša, ktorý podľa 
proroctiev už čoskoro vyrieši všetky tieto problémy! 

• V tom okamihu zostupuje Duch uprostred mocných 
ZNAMENÍ. Utekajú k Večeradlu. A vtedy sa to udeje: 

• PETER ohlasuje neuveriteľnú, bombastickú zvesť: „Ten 
Čas je TU!“ Boh si spomenul! Boh poslal svojho Syna Ježiša 
Krista, aby nám navrátil nie nejakú politickú samostatnosť, ale 
aby nás prijal za svoje deti, urobil nás takými, ako je On sám 
a daroval nám ako dedičstvo dokonca samotné Nebo! 
Kráľovstvo Boha je už tu a je otvorené pre každého, kto doň 
vstúpi! 

• Oni UVERILI a prežili vyliatie Ducha synovstva, ktorý 
v nich samých dosvedčil, že naozaj sú Božie deti, Boží 

synovia a dcéry a Boží dedičia! Zrazu boli všetky ich 
problémy vyriešené a všetky zranenia uzdravené. Ich srdcia 
prekypovali od chvály a oslavy veľkých skutkov Božích. 
Skúsenosť synovstva, ktorú zažívali v Duchu a ktorej uverili, 
ich úplne premáhala… 

• A potom sa POZRELI OKOLO SEBA na ostatných – 
a zistili, že títo ľudia prežili tú istú skúsenosť. Zrazu si 
uvedomili: Títo ľudia, stojaci vedľa mňa, sú takí istí synovia 
a dcéry Boha, ako ja. Sú to moji bratia a sestry, moja nová 
rodina, ktorú mi daroval Boh. Moji súrodenci. Prežili to isté, 
majú rovnakú skúsenosť ako ja – sme proste JEDEN! 

Tu sa zrodilo kresťanské spoločenstvo – CIRKEV. Toto je tá 
deliaca čiara: spoločná VIERA v Božie synovstvo spojená 
so spoločnou SKÚSENOSŤOU synovstva skrze Ducha, 
ktorý nám bol daný! 

Všetko ostatné vyplývalo z tejto skúsenosti: 

• „Všetci, čo uverili, boli pospolu.“ (Sk 2,44). Ako by aj nie? 
Veď to, čo zažívali, bolo tak veľké a tak mocné, že sa s tým 
museli deliť navzájom a spoločne tak prežívať radosť, ktorá 
ich napĺňala. 

• „Vytrvalo sa zúčastňovali na učení apoštolov.“ (Sk 2,42). 
A bodaj by nie! Veď úplným zázrakom Božej milosti sa oni – 
predtým rybári, obchodníci, roľníci, pastieri, tesári,… stali 
zrazu synmi Boha a členmi Božej domácnosti! Čakala ich 
veľká úloha naučiť sa žiť tento nový život z Boha a v Bohu. 
Kto im v tom mohol pomôcť viac, než apoštoli, ktorí žili so 
Synom Boha Ježišom Kristom celé roky a učili sa od Neho? 
Toto bola jediná skutočná práca, ktorá odteraz pred nimi stála. 
Všetko ostatné bolo vedľajšie a druhoradé – presne podľa 
prorockých Ježišových slov: „33 Hľadajte teda najprv Božie 
kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete 
navyše.“ (Mt 6,33).  

• „Všetko mali spoločné. 45 Predávali pozemky a majetky a 
rozdeľovali ich všetkým, podľa toho, ako kto potreboval.“ (Sk 
2,44n). Stali sa rodinou – a o tomto predsa rodina je, nie? Že 
spoločne žije, spoločne pracuje, spoločne vlastní a vzájomne 
sa podporuje a pomáha si, nie? Čo bolo prirodzenejšie, než 
práve toto? 

PODSTATOU teda bola RODINA, ktorú z nich úplne 
prirodzene a smozrejme vytvorila viera a skúsenosť 
Ducha. Boli skupinkou stratených a zanedbaných synov 
a dcér, ktorí po strastiplnom a bolestnom hľadaní konečne 
začuli hlas svojho rozprávkovo bohatého a milujúceho 
Otca – a teraz sa spoločne, plní radosti, vracali domov. To 
sú vzťahy, ktoré prežívali a ktoré reflektuje Pavlov výrok 
z úvodu: „11 Napokon, bratia, radujte sa zdokonaľujte sa, 
povzbudzujte sa navzájom, rovnako zmýšľajte, žite v pokoji a 
Boh lásky a pokoja bude s vami.“ (2 Kor 13,11)  

NAVONOK sa to potom prejavovalo okrem spoločného 
rodinného života – a práve ten bol nosným a podstatným – 
aj oslavami. Tak, ako milujúca sa a harmonická rodina vyjadrí 
svoju lásku a jednotu aj spoločnými rodinnými rituálmi, ako je 
nedeľný spoločný obed, či spoločná dovolenka cez prázdniny, 



aj títo ľudia vyjadrovali navonok svoj nový stav, novú realitu, 
v ktorej žili a nové zmýšľanie aj určitými obradmi a rituálmi – 
predne Eucharistiou, neskôr sviatkami, alebo spoločnými 
modlitebnými zhromaždeniami, či pôstom a podobne. Tieto 
veci a rituály ale neboli nikdy konštitutívne, ani nosné! 
Poznáte iste výrok sv. Serafíma Sárovského: „Řekli ti: Jdi do 
kostela. Modli se k Bohu, zachovávej přikázání, konej dobro. 
To je cílem křesťanského života. Nemluvili s tebou, jak se 
patří. A tedy já, ubohý Serafím, ti vyložím, jaký je ve 
skutečnosti cíl křesťanského života. Modlitba, půst, bdění a 
jiné skutky křesťana, i když jsou samy o sobě vynikající, nejsou 
cílem křesťanského života, přestože jsou to nezbytné 
prostředky k jeho dosažení. Vlastním cílem křesťanského, 
života je nabýt Ducha svatého.“ Pavol to bral rovnako. 
Hovorí: „5 Lebo niekto robí rozdiel medzi dňom a dňom, iný 
nerozlišuje dni; len nech je každý úplne presvedčený o svojom. 
6 Kto zachováva deň, zachováva ho kvôli Pánovi; kto je, je 
kvôli Pánovi; veď vzdáva vďaky Bohu; a kto neje, neje kvôli 
Pánovi a vzdáva vďaky Bohu.“ (Rim 14,5n). Pre Pavla je to 
jasné: Niekto oslavuje Boha pôstom, iný jedením, niekto 
zachovávaním sviatkov, pre iného sa naopak rozdiel medzi 
„sviatočným“ a „všedným“ zotrel a každý deň s Bohom je 
sviatok – len nech je každý presvedčený o svojom a nech 
tým, čo robí, oslavuje Boha a nepohoršuje sa nad tým, kto 
Boha oslavuje odlišným spôsobom! 

Výsledkom je CIRKEV – milujúca rodina Božích synov 
a dcér, ktorí spoločne žijú, spoločne napredujú, 
povzbudzujú sa a podporujú sa a aj navonok oslavujú 
Boha a vyjadrujú vnútornú radosť, ktorá v nich pramení 
z daru Ducha synovstva. 

 

ČO ALE, AK SA TOTO VNÚTORNÉ STRATÍ?  Ak chýba 
viera, chýba Láska, chýba skúsenosť synovstva a skúsenosť 
Ducha? Čo ak nekresťania, ktorí neuverili, chcú byť cirkvou 
a žiť v cirkvi, ale bez toho, aby uverili a zmenili svoje 
myslenie – len tak, akosi sterilne? Čo potom? 

Potom nám pred očami povstane spoločenstvo prázdne 
a duté ako prázdna škrupina od orecha. A tam, kde chýba 
vnútro, sa zrazu aj obal stáva podstatným a dôležitým… 

V takomto „kresťanskom spoločenstve“ sa potom nosným 
a konštitutívnym stáva skutočne to, že koná nejaké 
„zbožné skutky“. Sú to práve tieto vonkajšie skutky, rituály 
a obrady – aj keď už často vlastne nič nevyjadrujú a stávajú sa 
aj sami prázdnymi – ktoré robia toto „spoločenstvo“ akože 
kresťanským… 

To je príčína, prečo mnohokrát ľudia až fanaticky lipnú 
na týchto vonkajších formách. Len jeden príklad za všetky: 
Procesia na sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi (tzv. 
Božie Telo). Aby ste sa rozumeli: Viem si predstaviť dedinu, 
v ktorej ľudia naplno prežívajú svoju vieru – a čerpajú silu 
a Radosť z Božej Lásky, zjavenej v Ježišovi a zachovanej 
v Eucharistii. A tak v tento deň slávnostne prejdú v čírej 
radosti a oslave so Sviatosťou celú dedinu, aby tak všade 
priniesli toto Znamenie Lásky Krista, aby na štyroch stranách 
obce hlásali celému svetu Slovo o tejto veľkej Láske, mocným 
spevom pred celým svetom chválili a oslavovali svojho Boha 
Lásky a žehnali sebe navzájom i celému svetu. Áno, to si 
naozaj viem predstaviť a je to predstava vskutku nádherná. 
Ale čo si počať s procesiou, ktorá sa obmedzuje na to, že kňaz 
so sviatosťou takmer potajomky večer obíde dookola kostol za 
účasti tridsiatich ľudí, ktorí sa na to mlčky a viac – menej 
pasívne prizerajú a za doprovodu organistu, ktorý sám spieva 
responzóriá, ktorým nik nerozumie a ku ktorým sa nik 

nepridáva…? Je toto ešte vyjadrenie niečoho? A odpoviete: 
asi nie. Je to prázdne a nevyjadruje to v podstate vôbec nič… 
Keby ste sa ich spýtali, prečo vlastne sa v tento deň chodí od 
oltáriku k oltáriku, najskôr by iba pokrčili plecami. Ktovie, 
prečo… Ale zistíte, že napriek tomu ľudia sa aj takéhoto už 
dávno vyprázdneného obradu držia ako kliešte! Prečo? 
A zrazu pochopíte… Keby totiž zanechali tieto posledné 
rituály, akokoľvek už prázdne a nezrorumiteľné – tak ČO 
POTOM by ešte robilo ich spoločenstvo 
KRESŤANSKÝM??? Veď okrem toho už nič iné nie je!!! 
Znie to desivo, ale je to tak! Sú ako veteráni vojny po 
skončení bojov: vlastne nepotrební, postrádajúci význam 
a nemajúci nič, než zašlé tradície, hrsť metálov a vojenské 
prehliadky na výročie víťazstva. Ak by toto odložili – stratia 
všetko… 

Na pozadí tohto všetkého sa potom rodí tradičný MÝTUS 
O KRESŤANSKOM SPOLOČENSTVE: Spoločenstvo je 
kresťanské, ak sa schádza na modlitbu a štúdium Biblie a na 
rôzne pobožnosti! 

Lenže to je MÝTUS!!! Pavol hovorí, že kresťanským robí 
spoločenstvo niečo iné: „Radujte sa zdokonaľujte sa, 
povzbudzujte sa navzájom, rovnako zmýšľajte, žite v pokoji a 
Boh lásky a pokoja bude s vami.“ (2 Kor 13,11). Nie obrady, 
ale tieto rodinné vzťahy lásky robia spoločenstvo 
kresťanským. Podobne hovorí Ježiš: „34 Nové prikázanie vám 
dávam, aby ste sa milovali navzájom. Aby ste sa aj vy 
vzájomne milovali, ako som ja miloval vás. 35 Podľa toho 
spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom 
milovať.“ (Jn 13,34n). Podstatná je láska. Je úplne jedno, 
ako sa táto lásky prejaví navonok: či spoločnou modlitbou, 
spoločnou poľovačkou, spoločnou prácou na stavbe domov, 
spoločným výletom do Disneylandu, spoločným 
voleybalovým zápasom, či spoločným štúdium Biblie. 
Pravdepodobne to bude všetkými týmito prejavmi naraz. 
Alebo možno nie. Ale podstatná je láska, ktorá sa takto 
navonok prejavuje! Pavol vyjadruje jasnú filozofiu: Podstatné 
je, aby sme prežívali slobodu a lásku, ktorú nám vydobyl 
Kristus. A akým (dobrým, samozrejme) skutkom sa to potom 
prejavi navonok, to už je jedno. Úplne jedno! A tak pokojne 
môže jestvovať nekresťanské spoločenstvo obťažkané 
„zbožnými“ úkonmi – a súčasne kresťanské spoločenstvo, 
ktoré okrem nedeľnej omše nekoná nič vyložene „zbožné“ 
– a predsa je nefalšovane kresťanské! 

Ako teda založiť kresťanské spoločenstvo? Alebo: ako 
docieliť, aby naše spoločenstvo bolo kresťanské? Nesmieme 
podľahnúť ilúzii, že ak skupine ľudí naordinujeme „zbožnú“ 
činnosť, stane sa z nich kresťanské spoločenstvo. Nikto sa 
kresťanom nestane len preto, že chdí do kostola, na spovede 
a číta Bibliu. Ak chceme uspieť, musíme urobiť niečo ťažšie 
a ľahšie zároveň: Ťažie, pretože namiesto mechanického 
naordinovania musíme ľuďom pomôcť uveriť, otvoriť sa 
Bohu, prijať Božieho Ducha a prežiť tak skúsenosť 
nového synovstva v Bohu. A zároveň ľahšie, pretože táto 
skúsenosť – rovnako, ako kedysi na Turice – vytvára 
z ľudí úplne samozrejme a automaticky skutočnú 
komunitu, skutočnú rodinu – teda niečo, čo by sme 
prostredníctvom „zbožnej činnosti“ nedosiahli nikdy, ani keby 
sme sa pritom zodrali od námahy! 

A je to… Ďalší mýtus je za nami. A to je dobré. Pretože keď 
odložíme mýty o Bohu, môžeme objaviť Boha samotného. 
A to už stojí za to… 

Váš Inky 


