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Čo znamená ostať v Kristovi – dva výroky na pochopenie – metanoia – Duch – ako na to v praxi? 

„Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie 
sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo 
mne.  5 Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, 
prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť.  6 Ak 
niekto neostane vo mne, vyhodia ho von ako ratolesť a uschne. 
Potom ich pozbierajú, hodia ich do ohňa a zhoria“ (Jn 15,4-6 
SSV).  

Tieto slová nemôžeme dosť dobre pochopiť, ak si nepripomenieme 
dva ďalšie Ježišove výroky: 

Najprv Jeho slová o sebe: „Filip sa ozval: "Pane, ukáž nám Otca a 
to nám postačí."  9 Ježiš mu vravel: "Filip, toľký čas som s vami a 
nepoznáš ma?! Kto vidí mňa, vidí Otca. Ako môžeš hovoriť: “Ukáž 
nám Otca?!”  10 Neveríš, že ja som v Otcovi a Otec vo mne? Slová, 
ktoré vám hovorím, nehovorím sám zo seba, ale Otec, ktorý ostáva 
vo mne, koná svoje skutky.  11 Verte mi, že ja som v Otcovi a Otec 
vo mne. Ak nie pre iné, aspoň pre tie skutky verte!“ (Jn 14,8-11 
SSV). 

A potom Ježišove slová o nás: „No neprosím len za nich, ale aj za 
tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa,  21 aby všetci boli jedno, ako 
ty, Otče, vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás jedno, aby svet 
uveril, že si ma ty poslal.“ (Jn 17,20-21 SSV). 

Ježiš teda hovorí, že máme byť v Ňom a On v nás – a to znamená 
byť s Ním tak jedno, ako je On s Otcom a Otec s Ním! A opakuje 
to ešte raz, keď hovorí, že naša jednota s Bohom musí byť taká istá, 
ako je Jeho jednota s Otcom. 

Dve osoby (v texte zatiaľ Ježiš tretiu osobu Trojice, Ducha Sväté-
ho, nespomína) – ale len Jeden Boh. Naša jednota s Ježišom teda 
má byť rovnaká: Ja a Ježiš, dve osoby, ale len jeden Kristus. Mi-
mochodom, nehovorí nám presne toto Písmo? Pavol píše: „Potom 
už niet Gréka ani Žida, obriezky ani neobriezky, barbara, Skýta, 
otroka, slobodného, ale všetko a vo všetkom je Kristus“ (Kol 3,11 
SSV). A nie je presne táto bytostná jednota s Kristom podstatou aj 
Cirkvi? „Vy ste Kristovo telo a jednotlivo ste údy“ (1 Kor 12,27 
SSV), píše o Cirkvi Pavol. 

Byť kresťanom teda znamená rozhodnúť sa pre tak hlbokú jednotu 
s Kristom, že sa s Ním doslova stávame jednou bytosťou, sme s 
Ním jedno telo – je dobré uvedomiť si, že v hebrejskom myslení (a 
Pavol je Hebrej) telo, bášar, vždy značí celého človeka, celú osobu. 
Hebrejčina ani vôbec nepozná abstraktné slovo pre „telo“ oddelené 
od „človeka“. Byť „Kristovým telom“ je to isté, ako „byť Kristom“.  

Ako sa to deje? 

Z našej strany premenou myslenia. Teda posunom od starozákon-
ného „dodržiavam Boží zákon a tradíciu otcov“ k tomu novozákon-
nému „My však máme Kristovo zmýšľanie“ (1 Kor 2,16 SSV). 
Znamená to zmeniť celý svoj model myslenia, celú svoju osobnosť 
a mentalitu podľa Krista, stať sa Kristom, ako hovorí sv. Augustín. 

Z Božej strany potom prichádza Duch Svätý, aby nás, pripodobne-
ných Kristovi, s Kristom aj spojil, ako hovorí Písmo: „kto sa spája s 
Pánom, je s ním jeden Duch“ (1 Kor 6,17 SSV). Slovami Kate-
chizmu: „Ovocie sviatostného života spočíva v tom, že Duch 
adoptívneho synovstva zbožšťuje veriacich, lebo ich životne spája s 
jednorodeným Synom, Spasiteľom“ (KKC 1129). Presne toto je 
totiž zmysel sviatostí: ľudí, ktorí sa vierou stali podobnými urobiť 
aj bytostne jednotnými s Kristom v Tele Cirkvi. 

A ako na to v praxi? Na tejto ceste nás môže pokojne viesť aj oných 

päť „kritérií cirkevnosti“ blahej pamäti svätého pápeža Jána Pavla 
II. z exhortácie Christifideles laici, bod 30: 

PRIMÁT SVÄTOSTI, čiže úsilia o dokonalosť v láske. Ako 
hovorí sv. Klement Alexandrijský, „Človek sa stáva Bohom, 
pretože miluje všetko to, čo miluje Boh.“ Všetko – čiže rovnako 
miluje Kristove názory, Kristovo konanie a život, ale aj Boha a 
všetkých ľudí a kresťanov ako bratov a sestry, pretože všetko toto 
miluje Boh Kristus Ježiš. A teda sa rozhoduje seriózne a s nasade-
ním svojich síl a schopností pracovať na tom, aby si toto všetko 
zamiloval dokonalou láskou, ako nám to nariaďuje zákon Katolíc-
kej Cirkvi: „Všetci veriaci musia podľa vlastného postavenia 
venovať svoje sily na to, aby viedli svätý život“ (c. 210 CIC).  

VZRAST VO VIERE A JEJ POZNANÍ – pretože nemôžeme 
milovať to, čo nepoznáme a nemôžeme poznať to, čo usilovne 
nespoznávame. Preto štúdium Písma, preto štúdium náuky Cirkvi, 
preto rozjímanie, preto malé spoločenstvá, v ktorých podľa pápeža 
debatujeme o viere a vzájomne sa poučujeme a ohlasujeme si 
Evanjelium. Preto sa aj ako kresťania nazývame od samých 
prvých dní Krista učeníkmi, čiže žiakmi. 

COMMUNIO – je dobré uvedomiť si, že toto slovo, ktoré pápež 
použil o spoločenstve Cirkvi, je totožné s latinským slovom, ktoré 
sa používa na sväté prijímanie. V oboch prípadoch znamená to 
isté: stať sa jedným Telom. Pápež v Christifideles laici pekne 
vysvetľuje, že len ako communio spoločenstva môžeme sláviť a 
zažiť communio v Eucharistii, pretože kým sami usilovne nebudu-
jeme medzi sebou jednotu jedného tela a netúžime po nej, nemôže 
nás Ježiš v Eucharistii týmto svojim jedným Telom proti našej vôli 
urobiť. A spätne, communio Eucharistie je prameňom nášho 
vzájomného communia, pretože je to sila Ducha, ktorý nás v tejto 
sviatosti životne spája s Kristom, stávame sa s Ním jedno Telo a 
tak sa stávame skutočne jedným telom, communiom aj navzájom. 

APOŠTOLÁT – ak sme s Kristom jedno, potom konáme aj Kris-
tovo dielo a teda v prvom rade to najhlavnejšie, ako o Ňom hovorí 
sám Ježiš: „Poďme inde, do susedných dedín, aby som aj tam 
kázal, veď na to som prišiel“ (Mk 1,38 SSV). Ak je toto Ježišovo 
kľúčové poslanie, potom ak sme s Kristom a v Kristovi, potom je 
to aj našim kľúčovým a životným poslaním a inak to ani byť 
nemôže, leda by sme neboli v Kristovi. Chápeme teda, že II. 
vatikánsky koncil presne toto veľmi jasne a priamo konštatuje: 
„Celá Cirkev je misionárska a dielo šírenia evanjelia je základnou 
povinnosťou ľudu Božieho…Preto všetci synovia a dcéry Cirkvi 
majú mať živé vedomie vlastnej zodpovednosti voči svetu, pestovať 
v sebe naozaj katolíckeho ducha a zasvätiť svoje sily dielu šírenia 
evanjelia“ (Ad Gentes 32 a 36).  

ANGAŽOVANOSŤ – Tak, ako matka sa neobmedzí len na to, 
aby svoje dieťa priviedla k spáse, ale ho aj v prirodzenej rovine 
šatí, živí a stará sa oň, takisto aj Boh „chce, aby boli všetci ľudia 
spasení a poznali pravdu“ (1 Tim 2,4 SSV), ale súčasne „dáva 
slnku vychádzať nad zlých i dobrých a posiela dážď na spravodli-
vých i nespravodlivých“ (Mt 5,45 SSV) – inými slovami, sleduje 
všeobecné dobro všetkých ľudí aj tu, v pozemskom živote. To isté 
robí aj Ježiš so svojimi učeníkmi, takže sa ich v závere môže 
opýtať: „Chýbalo vám niečo?“ (Lk 22,35 SSV) a potom dodať: 
„nestratil som ani jedného“ (Jn 18,9 SSV). Rovnako teda aj my 
usilujeme nielen o spásu všetkých, ale, nakoľko môžeme, aj o 
pozemské dobro pre všetkých. 
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