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máme problém – potrebujeme zachrániť – cesta vedie cez učeníctvo – lectio divina 

Tak, čo už vieme? 

 Liturgia je tu na to, aby nás zbožštila – a práve naše zbožštenie 
sa cez sviatosti je tým, čo Boha pred celým svetom oslavuje. 

 Túžime byť zbožštení a žiť Boží život. 

 Pretože Boží život je životom Trojice, aj my sa zhromažďuje-
me, aby sme boli jedno, ako je Boh sám v sebe Jeden (porov. Jn 
17,22). 

 Ale zrazu s prekvapením zisťujeme, že to nedokážeme! Sú 
medzi nami rozkoly, roztržky, nejednota, dokonca to vzdávame! Čo 
je pre Boha prirodzené, nám je cudzie, čo Bohu spôsobuje radosť a 
blaženosť, nás skôr zaťažuje, otravuje, spôsobuje námahu? Prečo? 

 Liturgia našepkáva: dôvodom je hriech. Hriech, ktorý spočíva v 
neporozumení. Nerozumieme si s Bohom. Máme s Ním úplne 
odlišné, dokonca opačné myslenie, názory, postoje, vplyvom 
hriechu sa naša osobnosť zmenila z obrazu a podoby Boha na v 
podstate opak Boha. 

A tu sa prvý raz „láme chlieb“ v liturgii: Priznáme si to? 

Mnoho „kresťanov“ vyznáva zásadu, že sú dobrí ľudia, možno 
potrebujú kde tu niečo vylepšiť, ale v zásade sú dobrí, žiaden 
problém nemajú a samozrejme, že po smrti pôjdu do Neba, kam 
inam? 

Liturgia nám ale hovorí: Nič také! „Všetci zhrešili a chýba im Božia 
sláva“ (Rim 3,23 SSV). Žiadni dobrí ľudia! Nič podobné! Hriešni-
ci! Sme stále v Pekle života bez Boha. My nepotrebujeme pomôcť 
v nejakom „polepšení sa“. My potrebujeme byť zachránení z Pekla, 
v ktorom stále sme! Počujete? Sme hriešnici na prahu Pekla a 
potrebujeme zúfalo zachrániť! Potrebujeme Spasiteľa Ježiša Krista, 
nie „pomocníka“ Ježiša Krista! Potrebujeme nie pomoc. potrebuje-
me záchranu!!! A dobrá správa nie je v tom, že sme dobrí a 
preto nepotrebujeme zachrániť – ale že sme zúfalo zlí hriešnici, 
ale Ježiš nás práve prišiel z hriechu zachrániť (Mt 1,21)! 

Ale to, čo nás zachráni, nie je žiadne polepšenie sa. Je to úplná 
premena celej našej osobnosti! Narodenie sa odznova (porov. Jn 
3,7). Ako hovorí Pavol: „Neviete, že všetci, čo sme boli pokrstení v 
Kristovi Ježišovi, v jeho smrť sme boli pokrstení?  4 Krstom sme 
teda s ním boli pochovaní v smrť, aby sme tak, ako bol Kristus 
vzkriesený z mŕtvych Otcovou slávou, aj my žili novým životom.  5 
Lebo ak sme s ním zrástli a stali sa mu podobnými v smrti, tak mu 
budeme podobní aj v zmŕtvychvstaní.  6 Veď vieme, že náš starý 
človek bol s ním ukrižovaný, aby bolo hriešne telo zničené, aby sme 
už neotročili hriechu.  7 Lebo kto zomrel, je ospravedlnený od 
hriechu.  8 Ale ak sme zomreli s Kristom, veríme, že s ním budeme 
aj žiť.“  (Rim 6,3-8 SSV) 

Toto je cesta záchrany pre nás: odhodenie hriechu – čiže úplne 
„odložiť starého človeka s predošlým spôsobom života“ (Ef 4,22 
SSV) – a útek smerom k novému narodeniu, k novej identite, útek z 
Pekla do Neba za výdatnej pomoci Krista, ktorá nám tryská a 
ponúka sa práve tu, v liturgii! 

K tomuto úteku nás vyzýva aj Božie slovo dnešnej nedele: 
„Obklopení takým oblakom svedkov, zhoďme všetku príťaž a hriech, 
ktorý nás opantáva, a vytrvalo bežme v závode, ktorý máme pred 
sebou,  2 s očami upretými na Ježiša, pôvodcu a zavŕšiteľa viery“ 
(Hebr 12,1-2 SSV). Zároveň nám toto Božie slovo, spolu s obra-

dom liturgie, našepkáva, ako sa tento útek koná. 

Liturgia nám to našepkáva tým, že po našom zúfalom výkriku 
„Pane, zachráň nás, hynieme!“ (Mt 8,25 SSV) v Kyrie a v modlit-
be dňa, nasleduje bohoslužba slova. A dnešný úryvok Písma tým, 
že náš útek definuje slovami „s očami upretými na Ježiša, pôvodcu 
a zavŕšiteľa viery“ 

Formou nášho úteku je učeníctvo. Veď kresťania – to sú učeníci 
(porov. Sk 11,26).  

Z našej strany sa premena deje napodobňovaním Krista – ktorý je 
od nás natoľko iný, odlišný (ako hovorí Boh: „Ako sú nebesá 
vyvýšené nad zem, tak sú moje cesty vysoko od vašich ciest a 
moje myšlienky od vašich myšlienok“ (Iz 55,9 SSV)), že učiť sa 
od Neho a napodobňovať Ho naozaj znamená zomrieť a znova sa 
narodiť. Asi ako keď vo filme Ľadové ostrie hokejista po úraze 
dostane ponuku stať sa krasokorčuliarom. Vie síce korčuľovať – 
ale akoby ani nevedel. Na korčuliach „so zúbkami“ padá ako 
hnilá hruška, všetko, čo doteraz vedel, mu je nanič – a všetko, čo 
bude potrebovať, sa ešte len musí naučiť. 

Toto je naša časť práce, pretože sa týka nášho rozumu a našej 
slobodnej vôle. Musíme to urobiť my. 

Boh potom – práve mocou sviatostí! – dokončí to, čo je mimo 
našej moci a možností: naše naštepenie na Krista – viniča. 

Tým, že vyučovanie je súčasťou liturgie nám Cirkev pripomína 
ešte jednu vec: 

 Že v kresťanstve nejde len o skutočne seriózne, tvrdé, 
horlivé a vytrvalé učenie sa – nielen občas „katolícke noviny 
prečítať“, či „Lumen si vypočuť“, ale skutočné, systematické a 
riadne učenie sa; 

 ale že toto učenie sa je odlišné od svetského učenia sa. Nie je 
len o vedomostiach, dokonca ani len o praxi. Ešte viac je o vzťa-
hu. jeho cieľom je pripodobniť nás Kristovi, ale súčasne aj 
priviesť do vzťahu s Kristom. 

Mimo liturgie odráža tento postoj starobylý spôsob modlenia sa 
Písma Svätého podľa tradície lectio divina. K nemu nás Cirkev 
znova a znova volá a pozýva: „Zvlášť je potrebné, aby sa počúva-
nie Božieho slova stalo živým stretaním podľa starej, ale ešte vždy 
platnej tradície "lectio divina", ktorá nám umožňuje čerpať v 
biblickom texte živé slovo, ktoré kladie otázky, usmerňuje a stvár-
ňuje život.“ (Ján Pavol II.), či „Obnovenie skúsenosti čítania 
Písma Svätého je blízke srdcu Benedikta XVI. Nedávno poukázal 
na to, že štyri „priečky“ Lectio Divina – čítanie, rozjímani, mod-
litba a kontemplácia – boli rebríkom, po ktorom kartuziánski 
mnísi vystupovali zo zeme do Neba.“ (Zenit.org). 

Priznajme si celú hĺbku svojho hriechu – potrebu záchrany a 
nielen nejakej „pomoci“ – potrebu Spasiteľa a nielen nejakého 
„pomocníka“ s pár maličkosťami – fakt, že zanechanie hriechu 
bude znamenať nielen malé, až nepodstatné „doladenie“ nášho 
inak skvelého života, ale zmenu tak hlbokú, že to v praxi znamená 
zomrieť tomu, čím sme a odznova sa akoby narodiť – a potom 
začnime s tvrdou prácou na tejto ceste, tvrdým a dychtivým 
štúdiom v atmosfére modlitby, stáročiami osvedčenou cestou 
lectio divina! 

Váš Inky 


