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POZNÁMKY A ŠPLECHY ZO STRETKA 

Prečo je jednota Cirkvi znamením, podľa ktorého majú všetci uveriť v Krista? 

Jednota nie je možná bez spoločného základu. Jednota je možná len v niečom spoločnom. Bez nej existuje len chaos osobných záujmov a 
v rámci nich len často dočasné spojenectvá, keď sa spájame s niekým, kto má s nami spoločný záujem, alebo prospieva našim záujmom – 
a často proti iným, takže toto spojenectvo nakoniec nie je nástrojom jednoty, ale konfliktu a rozdelenia. 

Existuje len jediný základ, ktorý je univerzálnym a opravdivým dobrom pre všetkých ľudí bez rozdielu a preto môže byť všetkými ľuďmi 
ako základ prijímaný: „Kristovo bohatstvo je určené každému človekovi a pre každého je dobrom“ (KKC 519). Žiaden iný základ, pra-
meniaci v tomto svete, túto univerzálnosť nemá, nevyhovuje všetkým ani pre všetkých takýmto dobrom nie je. Preto nikdy nič na tomto 
svete nemôže byť, nie je ani nikdy nebude základom takejto jednoty. 

Súčasne základ, ktorým je Boh, je dosť veľký na to, aby uchvátil a „pokryl“, naplnil celý život, celé bytie človeka: „Tento dokonalý život 
s Najsvätejšou Trojicou, toto spoločenstvo života a lásky s ňou, s Pannou Máriou, s anjelmi a so všetkými blaženými sa volá „nebo“. 
Nebo je posledný cieľ človeka a splnenie jeho najhlbších túžob, stav vrcholnej a definitívnej blaženosti“ (KKC 1024). Menšie základy – 
napríklad „máme spoločnú záľubu v rybárčení“, „sledujeme spoločné politické ciele“, „máme spoločné trápenie a problémy“ – môžu 
vniesť na čas nejakú formu jednoty, tá ale nikdy nepokryje celú ľudskú bytosť. Mimo nich ostáva veľká oblasť „súkromia“, v ktorej sme 
rôzni, často opační a žiadna jednota tam už nesiaha ani nejestvuje.  

Jedine na Kristovi je možné vybudovať opravdivú jednotu celého života pre všetkých ľudí, pričom pre všetkých bude jednoznačným 
dobrom a naplnením všetkých ich túžob. Preto mimo Krista – a mimo Cirkvi – takáto jednota nejestvuje. A jej jestvovanie v Cirkvi je tak 
mocným znamením a svedectvom pre celý svet. 

 

Ako túto jednotu v praxi uskutočňovať? 

Podľa možností…  Ale vážne: 

Toto pravidlo jednoty – zjednocovať sa v Kristovi – platí len o veriacich kresťanoch a teda o Cirkvi. Kresťania sú ľudia, ktorí už majú 
jasno v tom, že sú na ceste zbožštenia sa v Kristovi a cestou k tomu je ich pripodobňovanie sa Kristovi, ako hovorí kardinál Schönborn. 
Svoj život úplne samozrejme stvárňujú podľa Krista. Preto aj keď dôjde medzi nimi k sporu a konfliktu, je pre nich samozrejmé, že 
hľadajú odpoveď u Krista, aby v Ňom našli základ svojej jednoty aj v tomto spornom bode a skorigovali svoje životy a názory nie podľa 
svojich nálad a záujmov, ale podľa Kristovho slova. 

V prípade nekresťanov – a to znamená široké spektrum ľudí, od farníkov, ktorí navštevujú kostol, ale Krista nenasledujú a ani v Neho 
ešte týmto spôsobom neuverili, až po ľudí, ktorí sú úplne mimo kresťanstva – je jednota možná len čiastočne a na omnoho nižšom, 
prirodzenom základe. Jadrne to hovorí apoštol Pavol: „Ak je to možné a závisí to od vás, žite v pokoji so všetkými ľuďmi“ (Rim 12,18 
SSV), avšak bez toho, aby sme v úsilí o takúto prirodzenú jednotu zľavili z nášho kresťanského štandardu, ako nás vystríha Písmo: 
„Nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a 
dokonalé“ (Rim 12,2 SSV). V tom, čo neprotirečí Kristovi, sme teda ochotní prispôsobiť sa iným ľuďom a tak s nimi vytvoriť istý stupeň 
veľmi nedokonalej jednoty alebo aspoň pokoja a byť ich priateľmi. Priateľstvo je potom východiskom k tomu, aby od nás počuli a prijali 
svedectvo o Kristovi a zvesť Evanjelia a, dá Boh, nastúpili raz cestu viery a cestu smerom k opravdivej jednote, ktorá jestvuje v Kristovi. 
Tak to mal na mysli Pavol, keď sám osebe napísal: „Lebo hoci som slobodný voči všetkým, stal som sa sluhom všetkých, aby som čím 
viacerých získal.  20 Pre Židov som sa stal akoby Židom, aby som získal Židov. Pre tých, čo sú pod zákonom, bol som akoby pod zákonom 
- hoci sám som nebol pod zákonom -, aby som získal tých, čo boli pod zákonom.  21 Pre tých, čo boli bez zákona, bol som akoby bez 
zákona - hoci bez Božieho zákona som nebol, ale bol som pod Kristovým zákonom -, aby som získal tých, čo boli bez zákona.  22 Pre 
slabých som sa stal slabým, aby som získal slabých. Pre všetkých som sa stal všetkým, aby som zachránil aspoň niektorých.  23 A všetko 
robím pre evanjelium, aby som mal na ňom podiel“  (1 Kor 9,19-23 SSV). Ale je samozrejmé, že kým títo ľudia neuveria v Krista a 
neprijmú Jeho samého za základ svojho života, ani my z našej strany sa nemôžeme v našom vzájomnom vzťahu odvolávať na Krista ako 
na spoločný základ a spoločnú autoritu a očakávať, že títo ľudia, prv, než by sa sami obrátili a uverili v Krista, sa s nami na tomto základe 
budú zjednocovať!  

Na záver ešte jedna ilustrácia, keď sa Pavol (hoci nie veľmi úspešne) pokúša o takúto formu nedokonalej jednoty, akéhosi spoločného 
východiska, vo svojej reči v Aténach k miestnym pohanským filozofom – môže nám poslúžiť ako istý vzor, princíp toho, ako nie ani tak 
hovoriť, ale skôr žiť s ľuďmi okolo nás, ktorí ešte nenasledujú Krista, aj keď možno navonok ako katolíci a farníci vystupujú, ale aj s 
ľuďmi úplne mimo kresťanstva: „Pavol si stal doprostred areopágu a hovoril: "Aténčania, podľa všetkého vidím, že ste neobyčajne 
nábožní.  23 Lebo keď som sa prechádzal a prezeral si vaše svätyne, našiel som aj oltár s nápisom: “Neznámemu bohu." Čo teda uctieva-
te, hoci to nepoznáte, to vám ja zvestujem.  24 Boh, ktorý stvoril svet a všetko, čo je v ňom, pretože je Pánom neba i zeme, nebýva v chrá-
moch zhotovených rukou,  25 ani sa mu neslúži ľudskými rukami, akoby niečo potreboval, veď on dáva všetkým život, dych a všetko  26 a z 
jedného urobil celé ľudské pokolenie, aby obývalo celý povrch zeme; určil im vymedzený čas a hranice ich bývania,  27 aby hľadali Boha, 
ak by ho dajako nahmatali a našli, hoci od nikoho z nás nie je ďaleko.  28 Lebo v ňom žijeme, hýbeme sa a sme, ako to aj niektorí z vašich 
básnikov povedali: “Veď aj jeho pokolenie sme."  29 Keď sme teda Božím pokolením, nemáme si myslieť, že božstvo sa podobá zlatu, 
striebru alebo kameňu, výtvoru ľudského umenia a dômyslu.  30 Ale Boh prehliadol časy nevedomosti a teraz zvestuje ľuďom, aby všetci a 
všade robili pokánie…“ (Sk 17,22-30 SSV). 


