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Milí bratia a sestry! 

Minule sme hovorili o službe Bohu, ktorou sa prejavuje 
láska k Bohu. Milovať totiž naozaj znamená žiť pre toho, 
koho milujeme a týmto spôsobom sa opravdivá láska prejavu-
je od nepamäti a vo všetkých podobách. 

Táto služba je ale niečo úplne iné, než služba založená na 
zákone a príkaze. Robotník, ktorý slúži svojmu pánovi 
z príkazu a za mzdu slúži iba na vonkajšej rovine. Urobí, čo 
mu bolo prikázané urobiť a to je všetko. Nič viac. Takto 
vyzerá aj „zákonnícke kresťanstvo“: urobíme, čo si myslíme, 
že je urobiť nevyhnutné (a zďaleka nie všetko, čo Evanjelium 
„prikazuje“) – a tým to považujeme za vybavené. Splnili sme 
si predsa náboženské povinnosti, tak je tu fajront a po smrti 
nárok na mzdu… 

Samozrejme, Nebo a spása takto nefungujú. Niečo o povahe 
tohto fungovania vyjadruje úryvok z Pavlovho listu Rimanom, 
kde Pavol hovorí tie zásadné, kľúčové slová o spáse: 

„Ale ak sme deti, sme aj dedičia: Boží dedičia a Kristovi 
spoludedičia; pravda, ak s ním trpíme, aby sme s ním boli aj 
oslávení.“ (Rim 8,17).  

V tomto úryvku Pavol používa tri veľmi podobné slová: 

• synkleronomos – „kleronomos“ označuje niekoho, kto 
niečo dostáva ako dar do vlastníctva. Všeobecne sa toto slovo 
používa o dedičoch. Predpona „syn“ potom označuje zdieľanie 
niečoho: označuje niekoho, kto sa s dedičom delí o jeho 
dedičstvo, zdieľajú sa navzájom. V našom prekladom je to 
onen „spoludedič“. 

• sympaschó – opäť tá istá predpona „syn“. V tomto prípade 
označuje niekoho, kto zdieľa s niekým iným jeho bolesti, 
utrpenia. Je to spolutrpiteľ, sú-druh v utrpení a námahe. 

• syndoxazó – tá istá predpona teraz označuje slovo „spolu-
oslávený“ – teda ten, kto má podiel a zdieľa s niekým iným 
jeho slávu. 

V praxi teda Pavlova veta znie asi takto: „Sme spoludedičia 
Krista, ale len vtedy, ak sme zároveň aj spolutrpitelia Krista, 
aby sme tak boli aj spoluoslávenci Krista.“ Silný dôraz je 
daný práve na ono „zdieľanie“ všetkého vo všetkom. 

Tento Pavlov výrok vyjadruje niekoľko podstatných 
a logických faktov: 

 

SPÁSA SA DEJE ÚČASŤOU NA KRISTOVI  

To je vec, ktorú Kompendium KKC definuje hneď vo svojom 
samom prvom bode: „Nekonečne dokonalý a sám v sebe 
blažený Boh podľa číro milostivého plánu slobodne stvoril 

človeka, aby mu dal účasť na svojom blaženom živote. V 
plnosti čias Boh Otec poslal svojho Syna ako Vykupiteľa a 
Spasiteľa ľudí, ktorí padli do hriechu. Povolal ich do svojej 
Cirkvi a pôsobením Ducha Svätého ich urobil svojimi adop-
tívnymi synmi a dedičmi svojej večnej blaženosti.“ (KKKC 
1). Boh je ten, kto žije dokonalý a nekonečne blažený život 
Boha. A Cirkev – nevesta Kristova – je pozvaná a povolaná, 
aby mala plnú a dokonalú účasť na celom tomto živote Boha. 
Presne tak, ako v normálnom manželstve manželka dostáva 
skrze manželstvo podiel na manželovi, na všetkom, čím je, 
čo má a čím vládne.  

 

ÚČASŤ VYŽADUJE VNÚTORNÚ JEDNOTU  

To je samozrejmé. Je to o to samozrejmejšie, že v prípade 
Boha a spásy nejde o zdieľanie vonkajších vecí, ale 
o podiel na samotnom vnútornom živote Boha. Vonkajšie 
veci sa dajú zdieľať aj bez nejakej extra vnútornej jednoty. 
Manželia môžu zdieľať jeden dom a jeden účet dokonca aj 
vtedy, keď už pomaly ani nekomunikujú. Takéto zdieľanie 
vonkajších vecí bez vnútornej jednoty je nakoniec, zdá sa, 
možné aj vo vzťahu k Bohu. Ježiš na jednom mieste hovorí: 
„25 Keď hospodár vstane a zatvorí dvere a vy zostanete 
vonku, začnete klopať na dvere a volať: „Pane, otvor nám!“ 
A on vám povie: „Ja neviem, odkiaľ ste!“ 26 Vtedy začnete 
hovoriť: „Jedli sme s tebou a pili, na našich uliciach si učil.“ 
27 Ale on vám povie: „Ja neviem, odkiaľ ste; odíďte odo mňa 
všetci, čo pášete neprávosť!“ “ (Lk 13,25–27). V Mt 7,22 
dokonca hovorí o mocných zázrakoch, ktoré títo ľudia 
konali. Ale nič z toho nie je vnútorná jednota, vedúca 
k podielu na samotnom živote Boha. Boh v podaní týchto 
ľudí – priam to kričí z týchto výrokov – bol vítaným 
a vzácnym hosťom, ktorého radi privítali a pohostili… ale 
nič viac! Nebol sú-druhom, nebol niekým, s kým by boli 
jedno, skutoční „dvaja v jednom tele“. Vyjadruje to nakoniec 
aj fakt, že títo ľudia nežili na „Božej strane“ dverí. Keď teda 
Hospodár vstal a dvere zavrel, oni stáli vonku, mimo Jeho 
Domu. Bol vítaným hosťom v ich živote, no oni samotní 
nikdy nenasledovali Jeho pozvanie vstúpiť do Jeho života… 

 

JEDNOTA ALEBO JE, ALEBO NIE JE  

Znamená to, že alebo s niekým ste jedno – a potom táto 
jednota zahŕňa všetko, dobré i zlé – alebo s ním jedno nie ste. 
Nie nadarmo nevesta a ženích prisahajú jednotu „v šťastí 
i v nešťastí, v zdraví i v chorobe“. Keby manželka prišla 
k manželovi a povedala by mu: „Miláčik, som ochotná deliť 
sa s tebou o tvoje peniaze, tvoj dom, tvoje vysoké postavenie. 
Rada budem od teba prijímať podporu a pomoc a očakávam, 



že budeš spoločne so mnou pracovať na všetkom, čo budem ja 
sama podnikať a budeš mojim pomocníkom a podporovateľom 
a ochrancom. Ale, prosím ťa, nezaťažuj ma svojimi vlastnými 
problémami a ťažkosťami a podobne. Nezaujímajú ma. 
A nečakaj, že budem nejako pracovať na tvojom diele, alebo 
sa nejako starať o tvoje veci a tvoj majetok. Vieš, na takéto 
veci nemám čas, mám spústu vlastných túžob, projektov 
a snov, nemám kedy sa starať o tvoje, či dokonca ti nejako 
pomáhať, jasné? A v žiadnom prípade nečakaj, že by som sa 
kvôli nim dokonca nejako obmedzovala, či dokonca sa zrieka-
la niečoho zo svojich zámerov, či doterajšieho štýlu života! 
Jasné?“ Hmmm… čo by ste na to povedali? Že je to skutočná 
a hlboká láska, opravdivá jednota? Alebo bohapusté využíva-
nie – čo, zneužívanie! – toho druhého?  

A teraz si predstavte, ako často to práve takto vyzerá v našom 
vlastnom živote vo vzťahu k Bohu. Celým svojim životom 
a postojom (a hlavne modlitbou!) dávame najavo asi toto: 
„Pane Bože! Pomáhaj mi, požehnávaj ma, uzdravuj ma 
a ochraňuje ma. Daj, aby som dokázal toto a toto a aby sa mi 
podarilo tamto a aby vyšlo hento… a zariaď… a zabezpeč… 
a dopraj… a zošli… a daj… a ďakujem! Ale, prosím ťa, 
nechci, aby som sa zaujímal o nejaké tvoje predstavy, želania 
a prikázania a tak. Nezaujíma ma to a zbytočne by ma to 
zaťažovalo. Okrem toho, prepáč, ale nemám ani čas venovať 
sa nejakým tvojim dielam a tvojim projektom. Mám množstvo 
vlastných záujmov a vlastnej práce a množstvo záľub a nemám 
na také veci, ako je tvoja rodina – Cirkev, evanjelizácia, či 
budovanie Kráľovstva čas. A v žiadnom prípade odo mňa 
nechci, aby som sa teraz ja nejako obmedzoval, či dokonca 
vynakladal nejaké peniaze a čas na tieto tvoje záležitosti! To 
isto nie, jasné?“ Hmmm… čo na to poviete? Je to láska 
a vzájomná jednota? Alebo len pokus o bohapusté a drzé 
zneužívanie Boha na svoje ciele a účely ako nejakého posko-
ka? 

Skutočná jednota sa prejavuje v tom, že prijímame podiel 
na všetkom, čím milovaný je, čo koná, k čomu smeruje 
a o čom sníva. Platí to aj o Bohu. Preto láska k Bohu a jedno-
ta s Bohom – ako Pavol zdôrazňuje – zahŕňa účasť na Božej 
sláve a na Kristovom dedičstve rovnako, ako účasť na Božej 
bolesti, úzkosti, práci i námahe. 

 

SPOLUNIESŤ KRISTOV KRÍŽ…  

Túto skutočnosť už pred Pavlom vyjadril aj Ježiš. Za Ježišom 
chodilo množstvo ľudí, ktorí od Neho niečo chceli: uzdrave-
nie, očistenie, pomoc a radu,… nechať si od Ježiša poslúžiť 
a potom spokojne odísť, to sa dalo. Ježiš ale upozorňoval, že 
ak chce byť niekto Jeho učeníkom a byť tam, kde je On (Jn 
12,26), tak s Ním musí mať úplné spoločenstvo, zahŕňajúce 
úplne všetko. Hovorí: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám 
seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. 25 Lebo kto by si chcel 
život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, 
nájde ho.“ (Mt 16,24n). Ísť za Ježišom vyžaduje prijať podiel 

i na Jeho poslaní, Jeho úsilí, Jeho vízii – pretože aj toto 
všetko je život. Podiel na živote Boha je podiel na živote 
Boha. Alebo je – a zahŕňa všetko – alebo nie je… 

Že kríž neznamená tie naše obligátne „kríže“, to už vieme. 
Ak chceme vidieť, čo trápi Ježišovo srdce, stačí ak si 
vypočujeme slová Biblie: „41 Keď sa priblížil a zazrel mesto, 
plakal nad ním 42 a hovoril: „Kiež by si aj ty v tento deň 
spoznalo, čo ti prináša pokoj!“ (Lk 19,41n). Sám rozpráva 
príbeh o Pastierovi, ktorý napriek únave a spaľujúcej horú-
čosti dňa s úzkosťou v srdci hľadá stratenú ovcu. A keď ju 
nájde, nehľadí na nič, zozbiera posledné sily a na pleciach ju 
odnesie domov do košiara (Lk 15,4–6). Ak chceme vidieť 
Ježišovo utrpenie, tak potom je to utrpenie, ktoré je ovocím 
námahy a starostlivosti o spásu všetkých ľudí. Ježiš sa úplne 
zasväcuje spáse všetkých ľudí (Jn 18,37), v tejto službe 
postupne obetuje všetko (Mt 8,20) a nakoniec aj to posledné: 
holý život (2 Kor 5,14).  

 

JEDNOTA SŔDC 

To, čo je podmienkou spásy, je jednota nielen vonkajšia, ale 
jednota sŕdc, jednota životov, kedy dvaja žijú jeden život 
a zdieľajú všetko na tej najhlbšej rovine srdca. 

Slúžiť Ježišovi v zmysle kresťanstva znamená prijať 
účasť na Ňom samotnom, na tejto najintenzívnejšej 
možnej jednote. Znamená to milovať tak ako On, milo-
vať Jeho vlastnou Láskou a stáť pri Ježišovi vo všet-
kých Jeho úzkostiach a starostiach a triasť sa spoločne 
s Ním o osud sveta. Znamená to stáť pri Ježišovi v Jeho 
námahe, práci a namáhať sa spoločne s Ním na záchrane 
celého sveta. Nakoniec to znamená prijať podiel aj na 
Ježišovej ceste Getsemanami a potom hore, na Golgotu. 
Stáť pri Ježišovi až na smrť, až do krajnosti, stať sa 
s Ním jeden aj v tejto najhlbšej ochote a pripravenosti 
obetovať všetko. „Ale kto vytrvá do konca, bude spasený.“ 
(Mt 10,22), vraví Ježiš a má na mysli práve toto. Apoštoli 
v tejto poslednej jednote najprv zlyhali – ale potom, po 
prijatí Ducha, nakoniec všetci dokázali aj túto svoju dokona-
lú jednotu s Kristom! A inak to ani byť nemôže. Život je 
život, je jediný a nedeliteľný. Jednota života alebo je, 
alebo nie je. Alebo je a zahŕňa úplne všetko: život i smrť, 
svetlo aj tmu, radosť i bolesť, žiaľ, úzkosť aj uľahčenie, 
poníženie i oslávenie, – alebo jej niet. Inak to možné nie 
je! 

Táto jednota s Ježišom, keď sme s Ním jedno telo a jeden 
Duch, sa potom premieta aj do Cirkvi, do jednoty Božieho 
ľudu, ako vraví Pavol: „26 Ak teda trpí jeden úd, trpia spolu s 
ním všetky údy, a ak vychvaľujú jeden úd, radujú sa s ním 
všetky údy. 27 Vy ste Kristovo telo a jednotlivo ste údy.“ (1 
Kor 12,26n). A je jasné, že čo cítime k údom ako k jednotli-
vým častiam Tela, to isté nevyhnutne prežívame aj voči Telu 
ako celku, voči Jeho Hlave – a tou je Kristus. Amen.  

Váš Inky 
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