
VTELENÝ KRISTUS 
Rodinná katechéza 17-2018 (533) www.farar.inky.sk týždeň po 31. 12. 2017 

POZNÁMKY A ŠPLECHY ZO STRETKA 

V Cirkvi sú ľudia, ktorí sú často slabí a hriešni… Ako môže byť takáto nedokonalá inštitúcia, tvorená hriešnymi ľuďmi, Telom Krista, 
ktorý je svätý a dokonalý? 

Presne o toto ale v Cirkvi ide! V tom je jej zmysel! Lepšie to pochopíme na príklade školy: 

Predstavme si ideálnu školu. Je stánkom všetkého poznania, múdrosti a vedomostí. Ale súčasne k jej podstate patrí aj to, že je 
plná žiakov, ktorí nemajú žiadne poznanie, sú hlúpi a nevedomí. Ale práve toto je poslaním školy: aby ich múdrymi a vzdelanými 
urobila – aj keď sa jej to nakoniec u všetkých nepodarí rovnako a u niektorých len čiastočne. Ale nič z toho nijako nemení fakt, 
že je to škola, ktorá je stánkom všetkého poznania, múdrosti a vedomostí. 

Kristus je Svätý a Dokonalý. Jeho Telo, Cirkev, je preto tiež Sväté a Dokonalé. Súčasne je ale Jeho Cirkev plnú učeníkov, čiže kresťanov, 
ktorí nie sú ani svätí, ani dokonalí. Naopak, sú veľmi nedokonalí a hriešni. Ale – tak ako žiaci do školy – aj oni práve preto prichádzajú 
do Cirkvi, aby v nej od Krista prijali Jeho Svätosť a Jeho Dokonalosť. Ak by škola nebola pokladnicou múdrosti a poznania, nemohla by 
vyučovať svojich žiakov. Ak by Cirkev nebola Kristom, Svätým a dokonalým, nemohla by urobiť svätými a dokonalými tých, ktorí do nej 
prichádzajú. Pretože ale Cirkev JE Kristom, je aj Svätá aj Dokonalá čo sa Krista týka. Preto v nej a cez ňu nás môže Kristus zdokonaľo-
vať a posväcovať: vyučovaním, sviatosťami, spoločenstvom a nakoniec nás tak zjednocovať sám so sebou a v sebe zbožšťovať. Samo-
zrejme, tak ako v škole, ani tu sa to nepodarí so všetkými a aj tú sú niektorí, možno dokonca mnohí, ktorí sa síce krstom do tejto Cirkvi 
„zapísali“, ale ostali lajdákmi, neučili sa nakoniec „prepadli“ – až do samého Pekla…  A iní zase usilovne študovali, využili všetky 
nástroje a prostriedky spásy, ktoré Kristus do svojej Cirkvi uložil – a stali sa podobnými Kristovi už na zemi a ako svätí sú dnes v tej istej 
Cirkvi – v jej oslávenej časti – navždy a definitívne spojení s Kristom a kraľujú s Kristom naveky.  

A tak rovnako ako škola kvôli nevedomosti či dokonca lajdáckosti žiakov neprestáva byť školou, stánkom poznania, múdrosti a vedomos-
tí, tak aj Cirkev je samým Kristom, čo do Krista je Svätá i dokonalá a telesne v nej, ako vraví Písmo, prebýva všetka plnosť božstva – a to 
nezávisle od toho, ako a či vôbec sa v nej činia jednotliví učeníci, ktorí do nej prišli, pretože zatúžili po spáse a Večnom Živote. 

  

Čo sa stane, ak budem vedome žiť svoj kresťanský život reálny mimo Cirkvi, len prípadne ako jej návštevník? 

Dobre to môžeme vidieť na bratoch protestantoch, ktorí pred 500 rokmi Cirkev zavrhli. Aby sme to pochopili: 

 Existujú veci, ktoré Kristus koná vo svete – a v prvom rade je to ohlasovanie, sprevádzané často zázrakmi a znameniami; 

 A potom sú veci, ktoré Kristus koná v Cirkvi – a to je samo zbožšťovanie a dar Večného Života, ktorým začíname žiť už tu, na zemi. 

U bratov protestantov vidíme jasne túto prvú oblasť: poznanie Krista z Božieho slova, dokonca u charizmatických spoločenstiev aj 
znamenia a zázraky, ktoré ohlasovanie sprevádzajú, uzdravenia, modlitba v jazykoch, prorokovanie a pod. 

Ale už u nich nevidíme to druhé: zbožšťovanie, prežívanie Božieho Života, to, čomu v Cirkvi hovoríme často pojmom mystika. Toto je 
pre ak nie všetkých, tak prinajmenšom pre drvivú väčšinu z nich čosi úplne neznáme. Nielen, že to nežijú, nezakúšajú, ale ani o tom 
netušia, nevedia… a za prejav „Božieho požehnania“ považujú jeho starozákonnú podobu: mal som nejaké pozemské túžby a potreby a 
Boh mi ich pomohol naplniť… 

Aj z toho vidieť, že ak sa odtrhneme od Cirkvi – a teda od Krista – odtrhávame sa od samého Božieho Života, ako vraví sám Ježiš: 
„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“ (Jn 15,4-6 SSV). A súčasne aj to, že takýmto odtrhnutím sa od Cirkvi samých 
seba posunuli z roviny „života s Kristom“ na vonkajšiu rovinu sveta a ešte len „ohlasovania Krista“, kde zažívajú tie prejavy Krista, ktoré 
pred 2 000 rokmi s Kristom zažívali zástupy ľudí, ktoré ešte nepatrili medzi učeníkov – ako aj naznačuje zase inde Ježiš: „keby ani cirkev 
nechcel poslúchnuť, nech ti je ako pohan a mýtnik“ (Mt 18,17 SSV) – čiže v praxi preukázal, že stále patrí len medzi zástupy a nie medzi 
učeníkov v Tele Cirkvi.  

A naozaj to tak v praxi na vlastné oči vidíme! 

(porov. www.inky.sk, úvaha č. 532) 

 


