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Anotácia
Cirkev ako sociologická veličina je predmetom záujmu viacerých ved-

ných odborov od religionistiky, cez dejiny, kulturológiu, sociológiu, po 
psychológiu. Ich snahou je odpovedať na otázku „Čo je vôbec Cirkev? Aké 
je jej poslanie? Môže byť zmysluplnou realitou aj v postmoderne? Je taká, 
aká by mala byť? Pre plné uchopenie Cirkvi v jej najvnútornejšej podstate 
sa ukazuje ako nevyhnutný aj náhľad teologický. Teológia hovorí v súvis-
losti s Cirkvou o tzv. „tajomstve“ (mysterion), ktoré zo psychologického 
a náboženského hľadiska vyžaduje „iniciáciu“ do mystéria. Tá sa deje cez 
symboly a ich interpretáciu. Ekleziológia od prvých storočí popisuje tajom-
stvo Cirkvi cez celú škálu symbolov prevzatých „z pastierskeho či roľníc-
keho života, prípadne z budovania stavieb, alebo aj z rodiny a svadby“ (LG 
6). Tu patria: ovčinec, pole, chrám, nový Jeruzalem, matka... Vychádzajúc 
z teórie symbolu, môžeme potvrdiť, že jazyk symbolu má schopnosť ko-
munikovať informáciu zo psychologického a antropologického pohľadu 
oveľa komplexnejšie, pretože komunikuje nielen informáciu vhodnú pre 
racionálne spracovanie, ale náboženské symboly spôsobujú odozvu v hĺb-
kach duše a tak „transformujú horizont človeka, integrujú jeho vnímanie 
skutočnosti, modifikujú stupnicu hodnôt... a to spôsobom, ktorý prekraču-
je schopnosti abstraktného a koncepčného myslenia“1. Text predkladanej 
vysokoškolskej učebnice sa po úvodnej analýze postmoderny a jej schop-
nosti vnímať duchovno a náboženské inštitúcie, venuje nosným symbolom 
Cirkvi – tzv. „ekleziologickým modelom“, kde patrí predovšetkým koino-
nia – communio – spoločenstvo. Horizontálna interpretácia daného modelu 
je doplnená o vertikálnu (teologickú) a tak sa okrem iného načrtáva mož-
nosť plodnej spolupráce sociológie, psychológie a teológie aj v priestore 
ďalších tém ako sloboda, pluralizmus, subsidiarita, rodinný život, vzťahy, 
ekonómia, ľudské práva, politika, komunikácia... Učebnica predstavuje ak-
tuálne sociologicko-filozofické koncepty a ich autorov, prináša výsledky 
modernej biblickej exegézy, patristiky, mystiky, ako i náuku kľúčových 
magisteriálnych dokumentov.

Kľúčové slová: Cirkev, ekleziológia, spoločenstvo, modely, sviatosti

1 A. Dulles, Modelli di Chiesa, Padova 2005, 25.



The Church as a sociological reality is the subject of interest of several 
disciplines beginning with the religious studies, through history, culturol-
ogy, sociology up to psychology. Their effort is to give an answer to the 
question: „What is acctually the Church? What is her mission? Can she be 
a meaningful reality in the postmodern times? Is she as she is supposed to 
be? For the full comprehension of the Church in her innermost essence also 
a thological view is proved to be indespensible. Theology speaks concern-
ing the Church about the so-called „mystery“(mysterion), which from the 
psychological and religious point of view requires an „initiation“ into the 
mystery. It is brought about through symbols and their interpretation. From 
the first centuries the ecclesiology describes the mystery of the Church by 
using a full range of symbols taken from „the life of the shepherd or from 
cultivation of the land, from the art of building or from family life and 
marriage.“ (LG 6) Here belong: sheepfold, cultivated field, temple, new 
Jerusalem, mother... Proceeding from the symbol theory we can affirm, that 
the symbol language has the capacity to communicate information from 
the psychological and anthropological view in a much more complex way, 
because it communicates not just an information fit for rational elabora-
tion, but religious symbols cause an echo in the depths of souls and so 
„transform the horizon of man, integrate the perception of reality, modify 
the scale of values... and this in a manner, which surpasses capacities of 
abstract and conceptual thinking.“ The text of the presented university tex-
book, after the initial analysis of postmodern era and her capacity to per-
cieve the spiritual and religious institutions, attends to the main symbols of 
the Church, the so-called „ecclesiological models“, to which belongs above 
all koinonia – communio – community. The horizontal interpretation of the 
given model is completed with the vertical (theological) one and so a possi-
bility arises of fruitful cooperation of sociology, psychology and theology, 
also in the field of other themes like: liberty, pluralism, subsidiarity, family 
life, relations, economy, human rights, politics, communication... The text 
book presents actual socio-philosophical concepts and their authors, brings 
the results of the modern biblical exegesis, patristics, mystic, as well as the 
doctrine of fundamental magisterial documents.

Key words: Church, ecclesiology, community, models, sacraments
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Toto je tá hodina, v ktorej Cirkev musí prehĺbiť poznanie o sebe samej, 
musí sa zamyslieť nad tajomstvom, ktoré je jej vlastné, musí preskúmať, 
na vlastné poučenie i povzbudenie, učenie, ktoré jej je už známe a ktoré už 
v tomto storočí bolo prehĺbené a rozšírené. Ide o učenie Cirkvi o svojom 
pôvode, charaktere, poslaní, o konečnom osude, ktoré nikdy nebude dosta-
točne preštudované a pochopené, keďže obsahuje „plán tajomstva, od ve-
kov skrytého v Bohu, ... aby sa teraz skrze Cirkev... stala známou Božia 
múdrosť“. Je to tajomná váza tajomných Božích plánov, ktoré sa ohlasujú 
prostredníctvom Cirkvi. A je to téma, ktorá predstavuje dnes objekt najväč-
šieho záujmu pozornosti všetkých, ktorí chcú byť poslušnými Kristovými 
nasledovníkmi. 

(Pavol VI., Ecclesiam Suam, 10)

 Úvod
Slová Pavla VI. vystihujú základný cieľ tohto vysokoškolského učebné-

ho textu, ktorým je predstaviť súčasnému veriacemu i hľadajúcemu človeku 
hĺbku tajomstva Cirkvi a vykresliť ju ako skutočnosť bytostne spätú s ta-
jomstvom trojjediného Boha a s jeho plánom záchrany ľudí všetkých dôb, 
vrátane postmoderny. Keďže sám Ježiš zjavoval Božie tajomstvá cez obra-
zy a metafory, aj táto vysokoškolská učebnica sa pokúsi tajomstvo Cirkvi 
popísať cez nosné ekleziologické modely, ako ich nachádzame predovšet-
kým v náuke Druhého vatikánskeho koncilu a v pokoncilovej ekleziológii1 
významnejších autorov. Želáme si, aby čitateľ predkladaného študijného 
textu mohol cez ponúknuté obrazy aspoň na okamih vstúpiť do priameho 
poznania, o ktorom hovorí Ježiš: „Toto som vám hovoril v obrazoch. No 
prichádza hodina, keď vám už nebudem hovoriť v obrazoch, ale budem vám 
o Otcovi hovoriť otvorene.“ (Jn 16, 25). Kiežby „hodina“ priameho pozna-
nia – hodina kríža – pritiahla všetkých ku Kristovi a k láske k jeho Neveste. 

Úvahy o Cirkvi – ako podotýka Benedikt XVI. (J. Raztinger) – sú 
v súčasnosti zväčša praktickej povahy. Z vnútra Cirkvi zaznievajú otázky 
typu: Aká je zodpovednosť biskupa? Aký je význam partikulárnych 
cirkví v rámci celej Cirkvi Ježiša Krista? Načo jestvuje pápežstvo? Ako 

1 Ekleziológia je odvetvím dogmatickej teológie, ktoré sa zaoberá otázkou Cirkvi.
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majú spolupôsobiť biskupi a pápež, partikulárna a univerzálna Cirkev?2 
Iní kladú otázku správneho vzťahu Cirkvi a modernej doby (M. Kehl), 
s čím súvisí i hľadanie novej tváre a praxe Cirkvi3. Predmetom mnohých 
úvah sú obsah, forma a štýl kňazského úradu4, otázky týkajúce sa vzťahu 
hierarchie a laikov (P. Neuner)5, kňazského celibátu, zasväteného života, 
zapojenia veriacich zo sektoru „skrytého/neaktívneho členstva v Cirkvi“ 
(75-80 percent pokrstených) do sektoru „orientovaného na cirkevnú obec“6. 
Snáď najvážnejšia praktická otázka je, ako vyviesť Cirkev z krízy do ktorej 
upadla po koncile (ktorá stratila svoju ideovú istotu zvlášť v pohľade do 
budúcna, ktorá sa preto javí ako „krachujúci podnik“, na čo reaguje buď 
fundamentalizmom alebo prispôsobením sa dobe, čo sa spolu s E. Salmannom 
dá interpretovať ako výpredaj hodnôt7) a ako ju urobiť efektívnou v priestore 
západnej postmoderny, prostredníctvom novej evanjelizácie. Aj otázky 
zaznievajúce zvonka Cirkvi sú predovšetkým praktického rázu: aký je prínos 
Cirkvi pre spoločnosť, aký má byť vzťah Cirkvi a štátu (jej práva a nároky), 
vzťah Cirkvi a politiky, hospodárskeho, spoločenského, kultúrneho, 
rodinného života, ktorý je v západnej Európe určovaný nosnou paradigmou 
známou pod názvom „postmoderna“. Poznanie postmoderny je potrebné 
jednak pre pochopenie otázok, ktoré si o Cirkvi súčasný človek kladie, 
je potrebné tiež pre správne porozumenie jeho očakávaní, sklamaní, či 
výhrad voči Cirkvi, ale zároveň je toto poznanie potrebné pre primerané 
formulovanie autentickej teologickej náuky o Cirkvi inšpirovanej Božím 
zjavením a tradíciou, vo vedomí, že aj „moderna a postmoderna sú kairos 
pre Božie zjavenie a jeho prítomnosť...“, pretože „ani stredovek nebol bližší 
Bohu a Kristovi ako je modernita“8. Takto ekleziológia ako pravá teologická 
disciplína nestratí svoju pastorálno-kerygmatickú, misijno-ekumenickú 
a sociálno-antropologicko-kultúrnu dimenziu, ktoré sú pre teológiu dôležité 
rovnako ako dimenzia trojičná, kristocentrická, pneumatologická, biblická, 
liturgická či patristická9. 

2 J. Ratzinger, Církev jako společenství, Praha 1994, 7. 
3 Por. M. Kehl, Kam kráčí Církev?, Brno 2000. 
4 E. Salmann, Il respiro della benedizione, Assisi 2010. 
5 Por. P. Neuner, Laici a klérus, Praha 1997. 
6 Por. M. Kehl, Kam kráčí Církev?, 30-31. 
7 E. Salmann, Passi e passaggi nel cristianesimo, Assisi 2009, 26.
8 E. Salmann, Passi e passaggi nel cristianesimo, 25.
9 Por. C. Militello, Ecclesiologia, Casale Monferrato 1991,11-12.
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1. Cirkev v postmoderne
a) Základné črty postmoderny 

Pojmy moderna a postmoderna sú bežnými samostatnými schémami sú-
časnej európskej kultúry. Postmoderna završuje to, čo bolo štrukturálne zača-
té novovekým osvietenstvom (primát individuálneho subjektu pred všetký-
mi záväznými tradíciami a inštitúciami), čiže sa štrukturálno-ideová zmena 
presadzuje aj kultúrne, na poli každodennosti všetkých generácii, sociálnych 
vrstiev a vyznaní. Prelomovým sa javí rok 1968 a celá táto generácia. Po-
čiatky moderny v jej klasickej podobe (19. - 20. storočie) stáli na Kantovom 
kategorickom imperatíve: „Konaj tak, aby sa mohlo pravidlo tvojho konania 
stať pravidlom konania pre všetkých!“, čiže platilo len to, čo mohlo platiť pre 
všetky subjekty. Táto podoba subjektivity sa dostala do krízy, čo postupne 
viedlo k presadzovaniu nového chápania subjektu a subjektivity (cez litera-
túru a umenie) a tým bolo chápanie subjektu ako individuálneho ja, s ktorým 
ruka v ruke kráča hlavný pojem humanistickej psychológie – sebauskutoč-
nenie. Tým sa „ja“ a „vlastné stanovisko“ v poznávaní, „vlastné svedomie“ 
pri konaní a „vlastná biografia – život“ s najrozličnejšími formami života, 
povýšilo na základnú paradigmu postmoderny. Tento postoj predsúva vlastné 
ja a vlastný život pred univerzálnu perspektívu rozumu a to je postmoderna. 

Postmoderna takto zabraňuje Cirkvi upriamovať pozornosť na jediný a 
víťazný Logos, ktorý je stred dejín, na jedinú dejinnú udalosť spásy, na ví-
ťazné dejiny dogmy a Cirkvi a teda upiera Cirkvi nárok na objektívnu a uni-
verzálnu pravdu, na nárok vysloviť definitívne tvrdenia bez možnosti nazrieť 
na vec z nejakej inej perspektívy a tak dané tvrdenie relativizovať10. Cirkev 
však pokladá za povinnosť nestrácať pravdu, pokorne po nej siahať a vďačne 
ju prijímať všade tam, kde sa jej podarúva. Na druhej strane postmoderna učí 
Cirkev byť v nároku na pravdu opatrná, neusadiť sa ležérne v pravde a tak sa 
stať panovačnou, prípadne náchylnou označiť za pravdu niečo, čo je menej 
významné a len provizórne11. Nakoniec postmoderna učí Cirkev oceňovať 
autentickú skúsenosť jednotlivca, pracovať s ňou a z tejto konkrétnosti života 
robiť „locus theologicus“12 

10 E. Salmann, Passi e passaggi nel cristianesimo, 37-38.
11 Por. Benedikt XVI., Boh a svet, Trnava 2005, 26-27.
12 Por. E. Salmann, Passi e passaggi nel cristianesimo, 30-31.
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b) Pád veľ kých rozprávaní

Jednou z čŕt posmoderny je odklon od veľkých svetských vízií budúc-
nosti, ktoré boli prítomné v novoveku. Boli to mýty o šťastí celého ľud-
stva, „mýty budúcnosti“, či „veľké príbehy“ alebo „metapríbehy“. Tu pat-
rila osvietenská utópia o univerzálnej emancipácii rozumu a slobody od 
všetkých inštitucionálnych a tradičných smerníc; utópia oslobodenej bez-
triednej spoločnosti v socializme a komunizme; utópia pokroku, ktorý je 
zameraný na všeobecný blahobyt uskutočnený cez voľný trh. Tieto „veľké 
rozprávania“ boli schopné ponúknuť človeku určitý globálny výklad de-
jín, každého jednotlivého dejinného momentu, každého subjektu dejín, čím 
bol každý čiastkový prvok privedený k základu skutočnosti. Majúc takýto 
kľúč k pochopeniu dejín, bolo možné ľahko nájsť dôvody pre život i pre 
umieranie, pretože ľudská existencia sa cítila byť obkolesená zmyslom, 
ktorý jej dával súdržnosť13.

Táto fáza moderny stroskotala a máme tu stav nekonečného množstva 
jednotlivých osudov ľudí, národov a kultúr, ktoré sú neprehľadné a nedajú 
sa integrovať. Dá sa povedať, že dnes vládne idea „radikálnej plurality“ 
a tá sa mení na svojvôľu a povrchnosť, nezáväznosť, individualizmus, ľa-
hostajnosť, nezáujem o druhého (trpiaceho), na kult sebauskutočnenia. 

Cirkev vo vzťahu k tzv. „slabému mysleniu“ (pensiero debole) postmo-
derny je pozvaná postaviť „silné myslenie“, čiže veľkú naráciu o pôvode 
sveta a jeho zavŕšení v Bohu, teda spásnodejinné rozprávanie od  protoló-
gie po eschatológiu, v ktorom človek môže nájsť svoj zmysel, svoje miesto 
a svoj status Božieho stvorenia, Božieho dieťaťa a zároveň brata všetkých 
ľudí. Určite nie je náhoda, že v pokoncilovom období, ktoré korešponduje 
s prienikom myšlienok moderny do každodenného života, teológia obja-
vuje kategóriu dejín spásy (K. Barth, O. Cullmann, J. Daniélou, G. Thils, 
H. U. von Balthasar, H. Rahner, H. de Lubac) a následne v dejinno-spásnej 
optike prepracúva jednotlivé teologické traktáty, vrátane ekleziológie. Tým 
je Cirkev oveľa presvedčivejšie chápaná ako spásna komunita (sviatosť 
spásy) čím ekleziológia nadobúda viac teologickú, spirituálnu a  existenci-
álnu dimenziu. 

13 Por. A. Nitrola, Escatologia, Casale Monferrato 1995, 43.
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c) Nestabilnosť, premenlivosť

Ďalšou z čŕt posmoderny je „premenlivosť všetkých vecí a poriadkov“. 
To, že sa veci stále rýchlo menia je podľa dnešnej mentality dobré a má 
to tak byť. Hodnotou je otvorenosť pre stále iné a nové veci, čiže neustála 
zmena je hodnota sama o sebe, preto aj budúcnosť je oceňovaná len ako 
„priestor nových možností“, pre to, čo sa nazýva „kvalita života“. Táto 
otvorenosť novému je však prázdna, pretože zabúda na akceptované tra-
dície (napríklad náboženské) ale zároveň nie je v nich ani silná kompakt-
ná utópia – čiže vízia budúcnosti. Náboženstvo naproti tomu sa opiera 
o udalosti z minulosti (exodus), táto udalosť je v liturgii, slove zvestovania 
a v službe neustále sprítomňovaná, čím sa otvára vízia budúcnosti – ktorou 
je s Bohom zmierené ľudstvo. Tu sa však žiada podotknúť, že aj kultú-
ra postmoderny je súčasťou Kristovho vykupiteľského diela a že jestvujú 
isté mosty a styčné body pre kresťanské posolstvo. Jestvujú kompatibilné 
hodnoty ako tolerancia voči iným, prijímanie druhého, zmysel pre vlastné 
svedomie ako dôležitej inštancie rozhodovania, oceňovaná komunikácia 
a participácia, túžba po slobode a sebaurčenie v uskutočnení života... 

Netreba zabúdať, že tieto hodnoty sa v Cirkvi od čias Druhého vati-
kánskeho koncilu až po dnes stále viac udomácňujú a chápu sa ako pravé 
hodnoty kompatibilné s kresťanským zjavením. 

V súvislosti s postmodernou tézou o apriórnej hodnote zmeny (len pre 
zmenu samotnú) je potrebné podotknúť, že zmeny (alebo častejšie používané 
slovo „reformy“) Cirkvi sú hodnotou len vtedy, ak vedú k väčšej autenticite 
života Cirkvi. Pričom pod autentickým treba rozumieť to, čo je pôvodné, 
pravé, skutočné. A k pôvodnému, pravému a skutočnému, čiže takpovediac 
ku genetickej výbave Cirkvi patrí vždy Božia svätosť vyjadrená v martýrii, 
liturgii a diakonii a v nich sprítomnená spása, ktorá je vždy spásou „podľa 
Boha“, ktorá prevyšuje predstavy spásy „podľa človeka“14. Na okraj dnes 
obľúbenej tézy, že Duch Svätý je nevypočítateľným iniciátorom refororiem 
Cirkvi je potrebné podotknúť, že Duch Svätý je Kristov Duch, preto je 
neprípustné oddeľovanie pneumatológie od kristológie a teda každá 
zmena je kristologicky predvídateľná, veď: „zoči-voči rozličným kultúram 
a znakom čias, ktoré za sebou nasledujú, Duch Svätý naďalej sprítomňuje 

14 Por. C.V. Pospíšil, Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel, Kostelní Vydří 2006, 289-293.
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Kristovo tajomstvo v jeho novosti“15. Za anológiu nám poslúži dogma a jej 
vývoj, ako ho chápal H. Newman, podľa ktorého sa dogma síce vyvíja, ale 
len v rámci svojho typu, ktorý je trvácny16. 

d) Kritickosť voči inštitúciám 

Moderna a postmoderna vytvorili kritický postoj voči inštitúciám vo vše-
obecnosti. Rastúce odcudzenie jednotlivca a väčších organizačných celkov 
si všimol už Hegel. Toto odcudzenie vedie k stále silnejšiemu stiahnutiu sa 
jednotlivca do súkromia, pričom privátna sféra života sa stáva miestom vlast-
ného naplnenia života. Spoločenské inštitúcie sú vnímané len ako verejné 
inštitúcie pre napĺňanie individuálnych životných potrieb. Čo je verejné, je 
hodnotené kriticky (štát, vzdelanie, zdravotníctvo, kultúra...). Tento postoj 
sa dotýka aj veľkých cirkví. Tieto preto nie sú chápané ako „spoločenstvá 
viery“, čo je teologická definícia Cirkvi, ale ako „úradné cirkvi“, čo znamená 
verejné, so zamestnancami, byrokraticky organizované inštitúcie pre napĺ-
ňanie súkromných náboženských potrieb (prekonanie strachu, spracovanie 
skúsenosti konečnosti života, pomoc v krízach života, rituálna integrácia...) 
Cirkvi, ktoré vychádzajú týmto očakávaniam v ústrety zároveň cítia ako sa 
jednotlivci od týchto anonymných organizácii dištancujú a nehľadajú ju ako 
priestor živej viery. Naopak, keď cirkvi nesplnia tieto očakávania, strácajú 
spoločenský ohlas a význam. 

V kontexte doby, ktorá z dôvodu vplyvu masmédií upriamuje človeka 
na samého seba, na jeho indivuálne problémy a oslabuje etickú a politickú 
dimenziu jeho života17, má Cirkev v novo-evanjelizačnom snažení hovoriť 
o komunitnom charaktere spásy18, o Cirkvi ako putujúcom Božom ľude deji-
nami, o zmysle inštitúcie, ktorú nie je možné vnímať ako obmedzenie ľudskej 
slobody, ale ktorej úloha je uľahčovať život, tým, že jednotlivca odbremeňuje 
od mnohých povinností, čím môže byť slobodnejší pre službu iným19.

15 Medzinárodná teologická komisia, Výklad dogiem, Trnava 2002, 78.
16 Por. Medzinárodná teologická komisia, Výklad dogiem, Trnava 2002, 87.
17 Por. La nuova evangelizzazione per la trasmissione della fede cristiana, Lineamenta, 6. 

Zdroj: http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20110202_
lineamenta-xiii-assembly_it.html

18 Por. P. Maturkanič, Nová evangelizace aneb Pastorace v jižních Čechách, České 
Budějovice 2009, 13-17. 

19 Por. W. Kasper, G. Sauter, La Chiesa luogo dello spirito, Brescia 1980, 87.
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e) Intimizácia náboženstva 

Niekdajší postoj obsiahnutý v hesle: „Ježiš áno, Cirkev nie“, je nahra-
dený postojom: „Náboženstvo možno áno, osobný Boh nie“. Znamená to, 
že pokiaľ náboženstvo chápe samo seba ako otvorenosť voči transcenden-
cii v akomkoľvek význame, ako otvorenosť pre tajomný charakter živo-
ta, božskosť vesmíru, skúsenosť kozmickej jednoty a celistvosti, tak sa 
stretáva s pozitívnym ohlasom. To dokazuje fascinácia ezoterikou, mys-
tickými ekologickými prúdmi, new age, novou gnózou, starými mýtmi. 
Postmoderna je náchylná prijímať jednoduchú, zmysluplnú syntézu. Je 
zrejmé, že kresťanské posolstvo o osobnom Bohu, ktorý sa stal človekom, 
pôsobí príliš antropomorfne. Rovnako neprijíma jazyk kresťanstva, kto-
rý má charakter záväznosti (jazyk vyznania viery, dogmy). Náboženstvo 
v postmoderne je vecou subjektívneho pocitu. Náboženské prúdy zohľad-
ňujúce potrebu intimizovaného náboženstva sa šíria mimo cirkevný rámec 
a predstavujú alternatívu voči kresťanstvu. Tento prúd pozostáva nielen 
z finančne silných siekt (scientológovia, moonisti, jehovisti), ale aj z nábo-
ženských hnutí, ktoré sa neformujú v inštitučnom rámci niektorej cirkvi. Sú 
to tzv. „slobodné cirkvi“, či sekty. Výrazným religióznym hnutím je New 
Age (ohlasuje príchod nového veku, ktorý prinesie spásu a ktorý premôže 
súčasnú globálnu krízu zmyslu života). I keď má hnutie svoj vrchol už za 
sebou, predsa sa teší istému záujmu na industriálnom západe. 

Tieto religiózne trendy charakterizuje: 
● ekologické vedomie (citlivosť na prírodu, kozmos, matku zem); 
● prírodovedecká systémová teória – ktorá funguje ako teória vysvetľo-

vania prirodzených, psychických a sociálnych javov. Je odlišná od tradičnej 
schémy, ktorá javy vysvetľuje ako interakciu medzi príčinou a následkom. 
Táto teória hovorí o vzájomnom vzťahu medzi rôznymi prvkami celku; 

● transpersonálna psychológia – človek nehľadá svoj stred sám v sebe, 
v sebarealizácii, ale v niečom, čo je väčšie ako on sám: vesmír, príroda, 
onen svet skúmaný parapsychologicky...; 

● feminizmus – ktorý proklamuje koniec patriarchálneho vedomia 
a štruktúr. Základom je predstava androgynnej spoločnosti a človeka, sme-
rujúca k partnerstvu medzi mužom a ženou. Oporu nachádza v taoizme 
a dvoma pólmi skutočnosti Jin a Jang; 
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● religiozita ako pomoc v živote – meditačné metódy, terapeutické skú-
senosti samého seba, svojho tela, šamanská mystika, astrológia, tarot, špi-
ritizmus a okultizmus.

f ) Postmoderna ako hodnotovo nehomogénne prostredie

Zhruba do 60. rokov minulého storočia bola spoločnosť homogénna, 
zvlášť vo vidieckej a malomestsko-remeselnej oblasti. Atmosféra v týchto 
prostrediach bola tvorená cirkevne a konfesijne, v rytme dňa, týždňa, roka. 
Výsledkom bola integrácia osobnej a rodinnej religiozity, Cirkvi a spoloč-
nosti. Táto podoba homogénnej hodnotovej spoločnosti eroduje. Kresťan-
stvo trpí silnou stratou spoločensky hmatateľnej a záväznej formy. (Preto 
aj snaha o nájdenie kresťanského štýlu, ako sa o to usiluje E. Salmann.) 
Verejno-cirkevná podoba viery je nahrádzaná vlastnoručne projektovanou 
religiozitou a slúži jej už len ako istý rámec, alebo kultúrno-historicko-es-
tetická zásobáreň, z ktorej si každý podľa potreby môže načerpať (napr. pre 
film, divadlo, reklamu, literatúru). Osobná viera – Cirkev – kultúra každo-
denného života sú v postmoderne oddelené. 

V tomto prostredí Cirkev potrebuje pochopiť, ako hovorí Benedikt XVI., 
že všeľudová Cirkev môže byť síce čosi veľmi pekné, avšak nie je to čosi 
nevyhnutné. Veď Cirkev prvých storočí bola malou Cirkvou. Avšak nebola 
sektárskou spoločnosťou, neizolovala sa do svojej ulity, ale preberala zod-
povednosť za chudobných, chorých, všetkých núdznych. V Cirkvi nachá-
dzali priestor všetci, čo hľadali vieru v jedného Boha, čo hľadali splnenie 
prisľúbenia. Práve katechumenát, ktorý bol pre prvotnú Cirkev charakteris-
tický, vytváral možnosť, ako sa tí, čo sa nevedeli úplne stotožniť s Cirkvou, 
mohli istým spôsobom k nej pripojiť. Práve so zmenšovaním cirkevných 
obcí, ktoré v postmoderne zažívame, bude sa Cirkev musieť orientovať na 
takéto formy pričleňovania. Cirkev sa musí zmieriť so stratami, avšak stále 
musí ostať otvorenou Cirkvou, bude sa musieť stať misionárskou a to tak, 
že bude spoločnosti ponúkať tie hodnoty, ktoré by mali formovať jej sve-
domie, ktoré sú základnom jej štátnej existencie a naozaj ľudsky sociálnej 
spoločnosti. Cirkev sa bude musieť miešať do zákonodarstva, bude musieť 
stále pripomínať veľké humánne konštanty ľudského sociálneho usporia-
dania. Lebo ak právo prestane mať spoločný mravný základ, ako právo aj za-
nikne. Cirkev vo vedomí zodpovednosti za celok sa musí pokúsiť o skutočne 
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novú evanjelizáciu. Nesmie s pokojným svedomím nechať upadnúť všetko 
ostatné do pohanstva, ale musí hľadať cesty, ako nanovo prinášať evan-
jelium do prostredia neveriacich. Tu musí Cirkev prejaviť veľa fantázie, 
aby evanjelium neprestalo účinkovať na verejnosť ako sila, aby formovalo 
a ovplyvňovalo národ a účinkovalo v ňom ako kvas. Čiže vo vernosti Ježi-
šovmu slovu, má byť Cirkev kvasom a soľou sveta, pričom málopočetnosť 
nie je rozhodujúca, skôr miera zodpovednosti za celok20.

g) Postmoderna ako zážitková spoločnosť

Západná spoločnosť prechodom od núdze k nadbytku sa zmenila na 
„zážitkovú“ spoločnosť a kultúru so svojou orientáciou na zážitok a na to, 
čo spôsobuje príjemné pocity (na to, čím urobím svoj život krásnym natoľ-
ko, aby stál za žitie). S týmto nárokom súvisí aj tzv. „estetizácia všedného 
dňa“. Všedný život, jeho priestory, predmety dennej potreby, bežné život-
né úkony, aj samotné ľudské telo sú pestované a utvárané v istom štýle. 
Tie majú pomôcť prežívať život ako zážitok. Postmoderná spoločnosť ako 
spoločnosť zážitku sa skladá z piatich veľkých spoločenských prostredí 
(podmnožín): 

1. Prostredie úrovne – je prostredím do ktorého patria väčšinou staršie 
osoby s vyšším vzdelaním, čiže prostredie vysokého spoločenského posta-
venia, úspechu, vážnosti a vplyvu; 

2. Prostredie harmónie – patria doň staršie osoby s nižším vzdelaním 
a je prostredím bezpečia a pohody uprostred hrozivého sveta; 

3. Prostredie integrácie – paria doň staršie osoby strednej vzdelanostnej 
úrovne, ktorých filozofiou je prispôsobenie sa a spoločenský konformizmus; 

4. Prostredie sebarealizácie – patria doň mladší do 40 rokov, je to pros-
tredie prekračovania hraníc „medzi Mozartom a rockom, umeleckou výsta-
vou a kinom, kontempláciou a akciou“; 

5. Prostredie zábavy – patria doň predovšetkým mladšie osoby s nižším 
vzdelaním, vyznačuje sa nezáujmom o spoločenskú realitu a hľadaním stá-
le nových zážitkov. 

Úlohou Cirkvi je neostať vo väzbe len na jedno spoločenské prostredie, 
ale snažiť sa o prienik do ostatných prostredí, prípadne spôsobiť, aby sa 
jedno prostredie otvorilo druhému, pretože prostredia majú tendenciu sa 

20 Por. Benedikt XVI., Boh a svet, 357-359.
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uzatvárať. Kresťanský misionár by mohol byť človekom, ktorý prekračuje 
hranice prostredia. Tu môže zohrať dôležitú úlohu aj tzv. liturgická fantá-
zia, pretože citlivá liturgická kultúra, ktorá nie je čistým ritualizmum (s 
dôrazom na opus operatum), ale ani „nábožným showbiznisom“, má poten-
ciál osloviť ľudí dnešnej doby. Ide totiž o priestor gest, dejov a hry, ktoré 
zasahujú zmysly a dušu človeka, ktorý sa snaží oslobodzovať od intelek-
tualizmu minulých storočí. Ďalšou úlohou Cirkvi bude dôraz na solidaritu, 
pretože spoločnosť sústredená na zážitok stráca zmysel pre solidaritu voči 
chudobným. Cirkev môže vytvoriť akési alternatívne zážitkové svety, ktoré 
budú klásť dôraz na hĺbku, krásu a ľudskosť. 

h) Postmoderna a vnútorná rôznorodosť Cirkvi

Štruktúra postmodernej Cirkvi je podľa K. Gabriela značne rôznorodá. 
Cirkev je tvorená piatimi sektormi: 

1. Katolícko-fundamentalistický sektor (5-10% aktívnych členov 
Cirkvi), čiže veriaci vyznačujúci sa upnutím na predkoncilovú dobu a ex-
trémne kritickí voči moderne; 

2. Sektor explicitne orientovaný na cirkevnú obec (20-25% aktívnych 
členov Cirkvi), sú to tí, čo udržiavajú cirkevný život vo farnostiach a cir-
kevnú náuku považujú za záväznú pre seba. Tento sektor sa zmenšuje; 

3. Sektor skrytého kresťanstva (75-80% pokrstených), sú to ľudia for-
movaní masovou kultúrou, sú orientovaní na rodinu a v istých momentoch 
života (životné prechody, krízy, sviatky ako Vianoce, hody, Veľká noc...) 
sa obracajú späť k tradičnej a ľudovej zbožnosti. Od toho si sľubujú určitú 
stabilizáciu osobného a rodinného života. Sú to pasívni členovia Cirkvi, 
ktorí v zásade súhlasia s hodnotami Cirkvi, majú isté nároky na reprezen-
tantov Cirkvi, ale o miere účasti na ponukách Cirkvi si chcú rozhodovať 
sami; 

4. Sektor formálnej väzby, sú tí, čo sú s Cirkvou spojení pracovnou 
zmluvou a sú od nej profesne závislí; 

5. Sektor hnutí, ktoré sa členia na dva typy: duchovno-charizmatický 
a politický (prorocký protest proti dobe a jej nerestiam). Tento sektor cha-
rakterizuje istá osobná religiozita.21

21 K. Gabriel, Christentum zwischen Tradition und Postmoderne, 177-192. In M. 
Kehl, Kam kráčí Církev?, 30-32. 



17

ch) Cirkev vo vzťahu k postmoderne

- Premyslieť ohlasovanie pravdy, aby nebolo arogantné, nekomunika-
tívne, zároveň aby zohľadňovalo definitívnosť božského Amen, vyrieknu-
tého víťazným Logosom; 

- Premyslieť využitie subjektívnych duchovných a životných skúsenos-
tí jednotlivca v evanjelizácii (svedectva života) a túto skúsenosť zušľach-
ťovať a napomáhať jej cez zaštepovanie do paschálnej skúsenosti Krista 
a svätých Cirkvi;

- Premyslieť ohlasovanie v dejinno-spásnej optike a v naratívnom bib-
lickom štýle, aby sa veľké rozprávanie stalo základom „silného myslenia“, 
ktoré bude posilou „slabého myslenia“;

- Premyslieť formu zapájania zážitkového a duchovne konzumného 
kresťana uzatvoreného do súkromia, do siete vzťahov, do dobrovoľníckej, 
charitatívnej, politickej aktivity;

- Neuvažovať o Cirkvi len v rovine „kvantity“ (všeľudovosti), ale v ro-
vine „kvality“, čiže autenticity, otvorenosti voči celku, zodpovednosti za 
svet a v tomto duchu premyslieť formy novej evanjelizácie, aby evanjelium 
pôsobilo v národoch ako kvas. A to je v postmoderne, ktorá neznesie nijakú 
repliku z úst Cirkvi niečo, čo „od Cirkvi očakáva viac ako od ktorejkoľvek 
inej inštitúcie“22; 

- Premyslieť formu „normálneho“ ohlasovania aby nebolo povrchné, 
nezakorenené v duchovnej skúsenosti, málo duchovné bez väzby na 
potrebu kontemplácie;

- Premyslieť pastoráciu, aby nebola neosobná, s dôrazom na jednotlivca, 
pastoračný rozhovor v pokoji a dobrej atmosfére;

- Premyslieť v možných medziach formu liturgie, aby nepôsobila príliš 
formalisticky a ritualizovane, sláviť bez časovej tiesne, aby mohla vznik-
núť pokojná, meditatívna, sviatočná atmosféra;

- Neprenechať problematiku životného prostredia „zeleným“, ale integ-
rovať ju do ohlasovania o Božom stvorení a Stvoriteľovi;

- Vytvárať správnu predstavu o Bohu kresťanov, aby nebola odtrhnutá 
od života, príliš abstraktná, racionalistická, málo naplnená životom, skúse-
nosťou, tajomstvom;

- Vnímať túžbu po spáse v postmodernom človeku. Tá sa dá vidieť 

22 E. Salmann, Passi e passaggi nel cristianesimo, 15.
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v skrytej túžbe po celistvom bytí (shalom) a aj po Bohu.
- Očisťovať dôležitý koncept postmoderny, ktorým je „láska“, pretože 

„iba láska je vierohodná“ (H. U. von Balthasar). Ide o to predstaviť lásku 
nielen ako nejasný cit, sympatiu, či prúd života, ale ako osobnú náklon-
nosť, ktorá sa sama zo seba daruje bez nútenia. Láska ako niečo, na čo sa 
môžem bez výhrad spoľahnúť v živote, starobe, umieraní, pretože láska 
nikdy nezanikne. Láska, ktorá umožňuje v úspechoch zakúšať šťastie, byť 
vďačným a pokorným, ktorá umožňuje byť zodpovedným a slobodným, 
pevným v nemoci, samote a umieraní pretože láska nás prijíma v našej 
úbohosti. Touto láskou je osoba Ježiša Krista. 

- To si žiada meditatívne prebývanie pri postave Ježiša, zamilovanie sa 
do nej, a tak umožniť aby sa láska k nemu usadila v najvnútornejších záhy-
boch duše. (Kontemplácia Ježišovej tváre ako hovorí Ján Pavol II.) Potom 
sa žiada nasledovanie Ježiša v jeho stopách práve tam, kde hľadá svoj útu-
lok u malých, chorých a chudobných23. 

2. Čo je Cirkev?
Preto, aby sa našli správne odpovede na vyššie spomenuté ako i  mnohé 

ďalšie praktické problémy, je potrebné odpovedať, na otázku: Čo je vlast-
ne Cirkev? Načo je tu? Odkiaľ prichádza? Akú ju chcel mať Kristus? Iba 
ak budeme schopní správne odpovedať na tieto ťažiskové otázky, ktoré 
sú teologického rázu, môžeme nájsť odpoveď na všetko ostatné. Preto je 
potrebné vstúpiť do priestoru Božieho zjavenia a jeho interpretácie. A tá si 
žiada správnu metódu, na ktorú poukazuje Benedikt XVI. (J. Ratzinger). 
Od prístupu k Svätému písmu závisí aj vízia Cirkvi (ekleziológia). 

Pri pohľade o storočie dozadu môžeme rozoznať tri generácie exegétov 
a tým aj tri veľké obraty v dejinách exegézy. 

2.1 Liberálna exegéza

 „Pozerá na Ježiša podľa vzoru liberálneho sveta ako na veľkého indivi-
dualistu, ktorý oslobodzuje náboženstvo od kultových inštitúcií a redukuje 
ich na etiku založenú úplne na individuálnom svedomí a zodpovednosti. 

23 Por. M. Kehl, Kam kráčí Církev?, 17-40. 
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Tento Ježiš odmieta kult, premieňa náboženstvo na morálku, ktorú násled-
ne vyhlasuje za individuálnu záležitosť“24. Je zrejmé, že takýto Ježiš po-
chopiteľne nezaložil nijakú cirkev, pretože je odporcom všetkých inštitúcií. 

2.2 Kultová exegéza 

Po prvej svetovej vojne, ktorá znamenala zrútenie liberálneho sveta (s 
individualizmom a moralizmom), ako i zrútenie nádejí vkladaných do vedy 
a techniky, bola zvlášť v protestantskom svete objavená cirkev (v škandi-
návskej, ale aj anglickej teológii bol Ježiš už nie kritik kultu, ale kult za-
čal byť vnímaný ako životný priestor starého a nového zákona). Nemecký 
protestantizmus si uvedomil, že Mesiáš nie je mysliteľný bez svojho ľudu. 
K tomu sa pripája i objavenie fundamentálneho významu poslednej Páno-
vej večere pre spoločenstvo. Z toho vyplynula téza, že Ježiš svojou posled-
nou večerou založil nové spoločenstvo a že posledná večera je pôvod cirkvi 
a aj jej trvalé kritérium. Podobná myšlienka sa objavila aj u ortodoxných 
teológov vo Francúzsku, ktorí načrtli eucharistickú koncepciu cirkvi a tá 
ovplyvnila aj katolícke prostredie25. 

2.3 Nová západná liberálna teológia

Táto teológia v období po druhej svetovej vojne začala Ježiša a jeho 
učenie vykladať v eschatologickej optike. Ježiš už nie je chápaný ako 
čistý moralista, ale opäť je postavený do protikladu ku kultu a k dejinným 
inštitúciám Starého zákona. Pritom bola použitá stará schéma, ktorou 
sa kladie do protikladu kult, kňazi, inštitúcia, právo a na druhej strane 
proroctvo, charizmy, sloboda. Z tohto hľadiska sa kňazi, kult, inštitúcia 
a právo javia ako niečo negatívne, čo treba prekonať, pretože Ježiš patrí 
medzi prorokov prorokujúcich proti kňazom. Takto sa vytvára nový variant 
liberálneho individualizmu: Ježiš ako ohlasovateľ eschatologického konca 
sveta, ohlasuje koniec inštitúciám a teda prechod od inštitucionálneho k 
charizmatickému náboženstvu. Takže nie je možné hovoriť o Ježišovej 
vôli založiť cirkev, pretože by to bolo v rozpore s jeho eschatologickou 
radikálnosťou (por. R. Bultmann, Theologie des Neuen Testaments, 
Tübengen 1958). Tento nový druh liberálneho chápania Ježiša sa ľahko 

24 J. Ratzinger, Církev jako společenství, 8. 
25 Por. J. Ratzinger, Církev jako společenství, 9.
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obráti do marxisticky orientovaného výkladu biblie. Takto je protiklad medzi 
kňazmi a prorokmi znamením triedneho boja ako dejinnej zákonitosti. Ježiš 
sa stáva symbolom trpiaceho a bojujúceho proletariátu. Eschatologický 
charakter Ježišovho posolstva, ktoré táto teológia vyzdvihuje, sa následne 
pretaví do vízie beztriednej spoločnosti, čo je celkom eschatologická 
vízia, kde konflikt medzi prorokom a kňazom bude vyriešený v prospech 
utlačovaného proroka. Do tohto myslenia dobre zapadá aj fakt, že Ježiš viac 
ako o cirkvi hovoril o Božom kráľovstve. Kráľovstvom sa tu rozumie stav, 
kde organizovaný proletariát dosiahne víťazstvo. Keď sa tieto myšlienky 
prevedú na pôdu ekleziológie, tak podľa vzoru dialektického vzťahu medzi 
kňazmi a prorokmi, sa kladie do protikladu inštitucionálna/úradná cirkev 
a cirkev ľudová, ktorá pokračuje v Ježišovom boji proti inštitúciám, až 
kým nevznikne kráľovstvo26. 

Tento stručný pohľad na exegetické hypotézy a prax biblistov nám 
ukazuje, ako v minulom storočí veľké interpretačné schémy vychádzajú 
z myšlienok danej doby a teda sú podmienené ideologicky. Preto je 
potrebné oddeliť túto dobovú ideologickú zložku (čo na druhej strane 
neznamená, že by sa nedalo dejinami vývoja teológie poučiť), pretože nové 
výklady napádajú identitu cirkevného vedomia27, ktoré uchováva zjavenie 
neporušené a nekontaminované ideológiami.

2.4 Ekleziológia v prostredí postliberálnej teológie

Vhodnou ilustráciou ako liberálno-teologický a dialektický prístup k Pís-
mu ovplyvňuje ekleziológiu, je v našom prostredí „Výzva Teologického 
fóra na Slovensku za obnovu cirkvi“, ktorá sa ideovo nadpája na postlibe-
rálnu ekleziológiu. Jej nosnou tézou, zaznievajúcou z úst P. M. Zulehnera 
je, že „Boh je tiež Bohom ateistov a skeptikov“. A pokračuje tvrdením, že  
„momentálne prevládajúce downsizing starej cirkevnej štruktúry bez sub-
stanciálnych dôrazov na novú orientáciu neotvára žiadne dvere do budúc-
nosti“. Preto autor varuje pred trojakým vykrvácaním: 

1. Niekdajšia úloha farára sa diametrálne líši od tej, akú by mal dnes za-
stávať skutočný dušpastier; 2. Cirkevný život na vidieku sa stáva neznesiteľ-
ne fádnym; 3. Podobne je to i so slávením Eucharistie. Namiesto budovania 

26 Por. J. Ratzinger, Církev jako společenství, 10-11. 
27 Por. J. Ratzinger, Církev jako společenství, 11-12. 
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nových farských zväzkov či organizácií by mala znieť otázka: Aká pasto-
rálna priorita  je najvhodnejšia v jednotlivých prostrediach a okolnostiach? 
Laické farské rady sú síce vysoko motivované angažovať sa, avšak bez hyb-
ných chýbajúcich vízií by tieto iniciatívy mohli skončiť v nebezpečenstve 
samoúčelných a prehnaných  aktivít. (Podľa: „JA“/Die neue Kirchenzeitung, č. 
4/2011, s. 3, 23.1.2011, preložil z nemčiny a voľne spracoval Peter Žaloudek.)28 

Výzva Teologického fóra na Slovensku za obnovu cirkvi
Úvod

V ostatnom čase čoraz častejšie a nástojčivejšie zaznieva v katolíckej cirkvi 
volanie po novom začiatku. Na najvyššej oficiálnej úrovni sa to deje napr. dôra-
zom na novú evanjelizáciu (tejto téme sa bude venovať najbližšia biskupská sy-
noda vo Vatikáne). Na úrovni teológov, farárov a zástupcov farností (zvlášť v ne-
meckej jazykovej oblasti) mnohí prichádzajú s požiadavkami reforiem v cirkvi, 
ktoré by pomohli obnoviť kresťanský život v podmienkach súčasnej spoločnosti. 
V rámci Teologického fóra (TF) vnímame, že situácia na Slovensku je čiastočne 
iná ako v západnej Európe; základné problémy, ako aj pozitíva a negatíva v cirkvi 
však považujeme za spoločné. Preto sa ako katolícki kresťania zo Slovenska zapá-
jame do hľadania riešení pre život cirkvi a chceme spolupracovať na jej obnove.

V nasledujúcom texte predkladáme za Teologické fórum niekoľko téz na dis-
kusiu i následnú realizáciu.

(Otázka: Je správny predpoklad, že štrukturálna reforma obnoví kresťanský 
život? Aká bola účinná stratégia obnovy Cirkvi v minulosti? Aké sú skúsenosti so 
štrukturálnymi zmenami Cirkvi a oživením duchovného života a viery?)

1. Modlitba
Pri každej vhodnej príležitosti budeme hovoriť o potrebe obnovy katolíckej 

cirkvi v duchu evanjelia a aktuálnych potrieb našich čias. Počas slávenia bohoslu-
žieb a pri ďalších vhodných verejných príležitostiach budeme sa modliť za usku-
točnenie cirkevnej reformy a za našich bratov a sestry vo svete, ktorí sa zasadzujú 
za obnovu cirkvi. 

(Otázka: Kto sú bratia a sestry zasadzujúci sa o obnovu Cirkvi? Kto vydáva 
svedectvo o autenticite ich povolania a bezúhonnosti života? Akú má boží ľud 
istotu, že títo bratia a sestry majú Boží mandát viesť Cirkev v čase krízy? Je 
modlitba za uskutočnenie cirkevnej reformy modlitba za splnenie Božej vôle?) 

28 Zdroj: http://www.teoforum.sk/?id=1&view_more=810
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2. Eucharistia
Slávenie eucharistie chápeme ako konanie spoločenstva, ktoré sa zasväcuje 

do Kristovej lásky, preto budeme poukazovať na rozdiel medzi slávením eucha-
ristie len podľa noriem cirkvi a slávením eucharistie aj podľa Ježišovho príkla-
du. Zároveň sa budeme usilovať, aby spoločenstvo eucharistického slávenia bolo 
príťažlivé aj pre tých, ktorí sa úradnými normami cirkvi cítia vylúčení z tohto 
spoločenstva, hoci osobne túžia zažiť to isté, čo dával spravodlivým i hriešnikom 
skúsiť Ježiš, keď im prvý šiel v ústrety. My dnes máme ísť takto v ústrety pokrste-
ným katolíkom, čo sa nedokážu vo všetkom stotožniť so svojou cirkvou, členom 
iných kresťanských cirkví, ľuďom hľadajúcim, čo v cirkvi nikdy reálne neboli, 
i tzv. „problémovým“ skupinám, ako sú napr. ľudia rozvedení a znovu sobášení. 
Slávenie eucharistie „na Ježišovu pamiatku“ zároveň pokladáme za model, ktorý 
nie je určujúcim len pre samotné sviatostné slávenie, ale aj pre štruktúry života 
cirkvi celkove. Tieto štruktúry majú mať už na prvý pohľad charakter služobný 
a synodálny v zmysle toho evanjelia, ktoré cirkev číta na Zelený štvrtok (Jn13,1-
15), nie mocenský a byrokratický.

(Otázka: Nie je Eucharistia  podľa Druhého vatikánskeho koncilu primárne 
konaním Krista veľkňaza a nie dielom spoločenstva veriacich? Jestvuje teologic-
ký rozdiel medzi slávením Eucharistie podľa noriem Cirkvi a Ježišovým slávením? 
Je vývin liturgie a chápania sviatosti – s príslušnou normatívou, v dejinách Cirkvi 
na jej škodu?)

3. Kňazi
Pripomíname zodpovednosť vedenia cirkvi i bežných veriacich za úpadok 

kňazov vo farskej službe, od ktorých sa očakáva veľký pracovný výkon, ale má-
lokto sa zaujíma o podmienky, v ktorých musia pracovať a žiť. Vedenie cirkvi na 
Slovensku kňazov zväčša prekladá z miesta na miesto bez zohľadnenia ich názo-
ru a názorov ich farností. Zdá sa, že biskupi pokladajú za správne, keď si kňazi 
nikde a s nikým nevytvoria domov a sú kedykoľvek k dispozícii ako vojaci na 
fronte. Systém, v ktorom cirkev bežne funguje, tlačí vlastne kňazov k tomu, aby 
fungovali ako manažéri cirkevného života a vykonávatelia rituálov bez osobných 
vzťahov. Naši kňazi celebrujú eucharistiu príliš často – v nedeľu mnohí až štyri-
krát, vo všedné dni bežne dvakrát – pričom počas veľkých sviatkov sa vznešené 
eucharistické slávenie mení priam na otrockú prácu. Na Slovensku nebol reálne 
nikdy propagovaný a zavedený trvalý diakonát, a takisto ani povolanie pastorál-
nych asistentov a asistentiek. V podmienkach, kde kňaza nemá kto zastúpiť v jeho 
službe, kňazi v mnohých prípadoch eucharistiu a ďalšie sviatosti neslávia, ale iba 
mechanicky vykonávajú. Namiesto toho, aby sa kňazi slávením liturgie duchovne 
posilňovali, stávajú sa unavenými a duchovne vyprázdnenými. Vieme, že v mno-
hých farnostiach nie je možné hneď redukovať slávenie sv. omší, na ktoré sú ľudia 
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zvyknutí. Chceme však hľadať také formy slávenia eucharistie, ktoré by kňazov 
odľahčili a zároveň viac zviditeľnili krstné kňazstvo všetkých veriacich.

(Otázka: Obstojí konštatovanie o preťaženosti kňazov zoči-voči reálnej preťa-
ženosti väčšiny veriacich, tvoriacich základňu našich farností? Je v kontexte Slo-
venskej spoločnosti vyťaženosť kňaza vyššia ako matky, otca, pracujúceho muža, 
či ženy, robotníka, úradníka, živnostníka, lekára, policajta, vojaka, predavačky, 
kuchára...? Odkiaľ pochádza tvrdenie, že viacnásobné slávanie Eucharistie – hoci 
je časovo aj fyzicky náročné – nutne musí viesť k duchovnej únave, vyprázdneniu, 
či vyhoreniu? Nedochádza v snahe podčiarknúť krstné kňazstvo veriacich a osla-
biť služobné kňazstvo vysvätených služobníkov k vytváraniu ilúzie preťaženosti? 
Je fyzicko-psychická únava kňaza vhodným východiskovým bodom – hermeneu-
tickým kľúčom – na zavádzanie štrukturálnych zmien v Cirkvi, nevyhnutne spoje-
ných so zmenami teologickými?)   

4. Farnosti
Na Slovensku je podobný nedostatok kňazov ako v mnohých iných krajinách. 

V západnej Európe riešia biskupi nedostatok kňazov zlučovaním farností do veľ-
kých administratívnych celkov – megafarností. Na Slovensku sú už dávnejšie 
veľké mestské farnosti, kde jeden kňaz má na starosti desať a viac tisícovú far-
nosť. Riešením pritom nie sú ani viacerí kňazi v jednej farnosti, najmä keď sú 
považovaní za mobilný personál, čo nepotrebuje s ľuďmi trvalejšie zdieľať ich 
starosti a radosti. Tiež nemožno nevidieť, že aj tam, kde kňazi spravujú prehľad-
né spoločenstvá (zvlášť na vidieku), často pastorácia nefunguje, pretože vďaka 
dlhoročnému blokovaniu reforiem v cirkvi a uprednostneniu celibátu pred inými 
potrebnými vlastnosťami kňazov, máme mnoho kňazov, ktorí sú neschopní budo-
vať a viesť skutočné cirkevné spoločenstvo. Preto sa budeme usilovať o transfor-
máciu farností z administratívnych jednotiek na spoločenstvá konkrétnych bratov 
a sestier, kde kňaz v úlohe služobníka jednoty spoločenstva prijme v ňom svoje 
miesto ako jeden z bratov a spoločenstvo zasa prijme svoju zodpovednosť za du-
chovný i hospodársky život farnosti. Zároveň budeme podporovať vznik alterna-
tívnych bázových farností na čele so zodpovednými osobami (či už vysvätenými 
alebo nie), ktoré nebudú zamerané len na vlastnú duchovnú realizáciu, ale v zmys-
le základnej služby cirkvi pre svet budú otvorené pre všetkých hľadajúcich.

(Otázka: Je schopnosť kňaza vstúpiť do vzťahu a vytvoriť rodinu tou pravou 
kvalitou a kvalifikáciou pre duchovné vedenie cirkevného spoločenstva? Je úlo-
ha kňaza len manažérska, alebo má aj dimenziu kristologickú – kňaz ako repre-
zentant Krista? Je preberanie klerických povinností laikmi skutočným rozvinutím 
koncilovej náuky o laickej špiritualite a apoštoláte? Je tvorba bázových farností 
na princípe homogénnosti veku, záujmov, zmýšľania..., tvorbou ozajstného cirkev-
ného spoločenstva, ktoré vzniká z dynamiky Ducha a ktoré preto zahŕňa mužov, 
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ženy, starcov, vdovy, deti, majetných, biednych, intelektuálov i jednoduchých, svä-
tých i hriešnych, úprimných i farizejov?)   

5. Duchovné povolania
Sme presvedčení, že Ježiš Kristus aj dnes, podobne ako v prvých kresťanských 

časoch, povoláva do služby cirkvi mužov a ženy rôzneho stavu a vzdelania, ktorí 
chcú napomáhať jednotu a povzbudzovať bratov a sestry vo viere. Zároveň tým 
ženám a mužom, ktorých miestne cirkevné spoločenstvo rozpozná v ich kňaz-
skom povolaní, budeme dávať verejný priestor na ich službu a svedectvo. V tejto 
súvislosti podporujeme úsilie našich katolíckych bratov a sestier vo svete, aby 
sa zmenili cirkevno-právne normy o prístupe k služobnému kňazstvu v cirkvi 
smerom k väčšej pluralite povolaní. Pokladáme za správne spájať s kňazským 
životom predstavu o evanjeliom odporúčanej slobode pre Božie kráľovstvo. Túto 
slobodu však nechápeme ako „single“ životný štýl. Na Slovensku máme dobré 
skúsenosti so službou ženatých gréckokatolíckych kňazov, ktorí slúžia aj veriacim 
rímskokatolíckeho obradu. Podobne máme dobré skúsenosti so ženatými mužmi, 
ktorí sa v časoch komunistickej totality dali tajne vysvätiť za kňazov a obetavo 
popri svojej rodine a civilnom zamestnaní slúžili ľuďom ako kňazi. Na Slovensku 
máme aj mnoho kňazov, ktorí sa rozhodli vstúpiť do zodpovedného vzťahu so že-
nou a do manželstva, a preto podľa súčasných cirkevných noriem museli ukončiť 
svoju verejnú kňazskú službu. K tým spomedzi nich, ktorí si vážia svoje služobné 
kňazstvo ako Boží dar pre ľudí a chcú ho naďalej žiť, sa hlásime ako ku svojim 
kolegom a bratom a odmietame ich pokladať za vylúčených zo sviatostí a spolo-
čenstva. Naopak, budeme hľadať možnosti, ako ich zapojiť do pastoračnej služby.

(Otázka: Je v poriadku, keď sa legislatíva a teológia východnej tradície použi-
je na zdôvodnenie zmien v tradícii západnej? Jestvuje z minulosti iný príklad po-
dobne motivovanej zmeny v iných oblastiach života západnej cirkvi? Je metodolo-
gicky správne zdôvodňovať zmeny v Cirkvi žijúcej v slobode praxou podzemných 
cirkví žijúcimi v provizóriu neslobody? Je svätenie ženatých mužov a žien v pro-
stredí podzemnej cirkvi praxou celej podzemnej cirkvi? V čom inom okrem sväte-
nia žien a ženatých mužov sa pri obnove Cirkvi inšpirujeme mučeníckou cirkvou?) 

6. Katechéza
Spolu s inými zodpovednými ľuďmi v cirkvi konštatujeme, že odovzdávanie 

viery mladým generáciám je v súčasnosti v našich rodinách a cirkevných spo-
ločenstvách veľmi nedostatočné. Problém vidíme aj v tom, že systém vyučova-
nia náboženstva, ako sa po r. 1990 zaviedol na Slovensku, navodzuje ilúziu, že 
zodpovednosť za formovanie vo viere majú predovšetkým učiteľky a učitelia 
náboženstva na školách. V predstavách mnohých ľudí sa zo zvestovania evan-
jelia stal školský predmet, ktorý pre žiakov predstavuje skôr ďalšiu povinnosť 



25

ako skúsenosť Božej blízkosti. Kvalita vyučovania náboženstva na našich školách 
je veľmi rôznorodá, pričom závisí od osobnosti, vzdelanosti a „zápalu“ jednotli-
vých katechétov. Niektorí z nich sú obetavými sprievodcami a priateľmi mladých 
ľudí, iní však len podávajú formálne poučky bez vplyvu na život detí a mládeže. 
Podobne aj príprava na sviatosť birmovania mimo školy býva pričasto formálna 
a zameriava sa na vonkajšie prejavy kresťanstva. Preto pri zvestovaní kresťanskej 
viery pokladáme za dôležité zdôrazniť úlohu rodín a menších spoločenstiev vo 
farnosti. Budeme sa usilovať, aby sa príprava na sviatosti a ďalšia kresťanská 
formácia preniesli viac do rodín a spoločenstiev. Pri úlohe zvestovať vieru mladej 
generácii sa opätovne ukazuje, ako je nevyhnutné, aby sa služobné kňazské po-
volanie nechápalo v cirkvi exkluzívne, ale aby sa podporovala pluralita povolaní, 
ktoré sa osvedčia v službe detí i starcov, zdravých i chorých, ľudí jednoduchých 
i vzdelancov.

(Otázka: Čo bráni autorom vyhlásenia prispieť svojím teoretickým i praktic-
kým vkladom do didaktiky náboženskej výchovy, školskej alebo farskej katechézy?

7. Financie
Požadujeme odluku financovania cirkvi od štátu, ktorá sa uskutoční po do-

hovore so zástupcami celého ľudu cirkvi, nie na základe utajených dohôd medzi 
biskupmi a politikmi. Štát sa nemôže vyvliecť zo spolufinancovania kultúrnych 
pamiatok vo vlastníctve cirkvi a z podpory tých sociálnych aktivít cirkvi, kto-
ré slúžia všetkým občanom. Na druhej strane pokladáme za zahanbujúce, aby 
naši kňazi v plnom pastoračnom pracovnom úväzku boli odkázaní na minimálne 
mzdy zo štátneho rozpočtu namiesto toho, aby ich prácu finančne ocenili samotní 
členovia cirkvi. Cirkevné financie podľa zásady subsidiarity musia rozdeľovať 
a kontrolovať tí členovia cirkvi, ktorí ich vytvárajú. Preto budeme presadzovať, 
aby členovia cirkvi chápali samých seba ako zodpovedných vlastníkov cirkev-
ného majetku, a tak sa aj správali voči vedeniu cirkvi a štátu. Biskupské úrady 
majú mať vo veciach cirkevnej ekonomiky koordinačnú, nie nekontrolovateľnú 
mocenskú pozíciu, oddelenú od cirkevnej základne. 

(Otázka: Súčasný model financovania cirkví funguje na základe utajených do-
hôd? Nie je náhodou určované zákonom? Princíp subsidiarity protirečí existencii 
kontrolných orgánov, či funkcii jedného zodpovedného za financie? Z akých cir-
kevno-právnych premís vychádzajú tvrdenia, že biskupské úrady zasahujú do práv 
právnických osôb, ktorými sú farské spoločenstvá? Ako súvisí otázka financova-
nia cirkví s jej obnovou?)

Záver
Svojimi záväzkami a podporou reforiem v cirkvi chceme preklenúť priepasť, 

ktorá jestvuje medzi pápežom a ním menovanými biskupmi na jednej strane 
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a kňazmi a veriacimi ľuďmi na strane druhej. Biskupov nepokladáme za „pánov 
našej viery“, ani za otcov Božieho ľudu v patriarchálnom zmysle, ale za našich bra-
tov v ich špecifickej službe jednote univerzálnej cirkvi. Cirkev nemá byť stádom 
nesamostatných ľudí ani zbierkou nespolupracujúcich individualistov, ale spolo-
čenstvom ľudí vzájomného dialógu, svedectva a služby. Naše návrhy na obnovu 
cirkvi neadresujeme predovšetkým vyšším cirkevným úradom, ale predkladáme 
ich na diskusiu a realizáciu. Vďačne privítame, ak sa stanú súčasťou života a budú 
sa realizovať aj pomocou vyšších cirkevných predstaviteľov. Vychádzame však zo 
skúseností, že všetky dôležité udalosti v dejinách cirkvi sa najprv žili na úrovni 
základne, otestovali sa v praxi, a až následne boli celocirkevne vyhodnotené a po-
tvrdené. Svedectvo života vždy predchádza formulácii normy.

Záverom chceme dosvedčiť, že reformní katolíci, za ktorých sa pokladáme, nie 
sú sekularizovaní alebo liberalizovaní ľudia, nežijúci z pravej viery. Neprispôsobu-
jeme sa duchu doby, ale duchu evanjelia v aktuálnej dobe. Toto nech zostane tým 
skutočným obsahom výhrady svedomia, ktorý povýši za svoj osobný princíp každý 
skutočný kresťan a katolík.

TF v Nitre, dňa 3. marca 2012

 2.5 Aká exegéza pre ekleziológiu?

Na mieste je otázka, aký typ prístupu k Písmu zachovať, keď chceme 
pravdivo a ideologicky nezaťažene spoznať náuku Písma o Cirkvi, aby táto 
náuka mala v sebe aj „kerygmatický náboj“, čiže odhaľovala svoju vnútor-
nú krásu a tak sa obnovila láska k Cirkvi – Sentire cum Ecclesia29. Tu sa 
dostávame k dvom prístupom, ktoré sú osobitne blízky patristike, čím sa 
nechce povedať, žeby pestrosť interpretačných prístupov (ako ich vyme-
núva dokument Pápežskej biblickej komisie, Interpretácia Biblie v Cirkvi: 
historicko-kritická metóda, metóda literárnej analýzy, metóda výkladu za 
pomoci humanitných vied...) stratila svoj zmysel. 

a) Exegéza „symbállõ“

Prvou je exegetická metóda „symbállõ“. Je to metóda, ktorá sa primár-
ne užíva pri výklade mariánskych novozákonných textov, avšak z dôvodu 
intímneho prepojenia tajomstva Márie a Cirkvi – ako to robí patristika, 
keď vidí Cirkev v Márii a Máriu v Cirkvi30 –  je možné túto metódu apli-
kovať aj na texty týkajúce sa Cirkvi. Pretože aj o tajomstve Cirkvi platí, že 

29 Por. H. Rahner, Teologia e kerygma, Brescia 1958, 154.
30 Por. H. Rahner, Mária a Cirkev, Trnava 1997, 12. 
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perikopy Nového zákona, kde figuruje Cirkev (podobne ako Panna Mária) 
sú prepojené a majú rovnako hlboké korene v Starom zákone, bez ktorého 
by mnohé aspekty biblickej ekleziológie (i mariológie) ostali nepochopi-
teľné. Pre exegetickú metódu to konkrétne znamená, že určitá perikopa 
alebo verš sa osvetľujú jedine vtedy, ak sú dané do konfrontácie s pa-
ralelnými staťami Písma. Ide vlastne o exegetickú metódu, ktorú podľa 
evanjelia sv. Lukáša (Lk 2, 19) používala samotná Mária z Nazareta: „Má-
ria zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich“. 
Tento spôsob Máriinej meditácie je označený gréckym slovesom symbál-
lõ, a znamená doslovne zjednotiť, konfrontovať, zrovnať, robiť exegézu. 
Ide teda o postoj konfrontácie a porovnávania (ekleziologických statí) so 
všetkými udalosťami Ježišovho života a celou jeho spásnou misiou, ako i 
s obrazmi a scénami pochádzajúcimi zo Starého zákona31. Takúto metódu 
používa samotný dokument o Cirkvi Druhého vatikánskeho koncilu, keď 
Cirkev popisuje cez veľké starozákonné kategórie ako Boží ľud (LG 9), 
ovčinec, Jeruzalem, Boží dom... (LG 6). Ak je Mária od patristiky dodnes 
vnímaná ako vzor Cirkvi, tak určite aj v spôsobe uvažovania o Božích 
tajomstvách i o sebe samej. 

b) alegoricko-duchovná exegéza 

Druhým je prístup, ktorý by sa dal prirovnať k alegorickému výkladu, 
ako ho radi používali cirkevní otcovia, zvlášť ako duchovný pokrm pre ve-
riacich32. Tento prístup odporúča nemecký ekleziológ Medard Kehl a jeho 
podstatou je meditovať Cirkev. Znamená to objaviť staré duchovné cvičenie 
cirkevných otcov, ktorí svoju Cirkev natoľko nereflektovali, neprediskuto-
vávali alebo neprejavovali nespokojnosť, ale predovšetkým ju meditovali. 
Znamená to, že „skoro každý text Svätého písma vychutnávali a aplikovali 
symbolicky na vzťah medzi Kristom a Cirkvou“33. Znamená to pri čítaní 
a uvažovaní nad Písmom, pýtať sa: Vyskytuje sa v tomto úryvku Cirkev? 
Aký obraz Cirkvi je v tejto scéne, v tomto podobenstve, v tomto rozprávaní, 
v tomto napomenutí? Takto sa dajú objavovať stále hlbšie a krajšie dimenzie 

31 Por. A. Čaja, Panna Mária vo Svätom Písme, Nitra 2015, 12. 
32 Por. Pápežská biblická komisia, Interpretácia Biblie v Cirkvi, Spišské Podhradie 

1995, 100. 
33 M. Kehl, Kam kráčí Církev?, 86.
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tajomstva Cirkvi34. Autor uvádza aj niekoľko príkladov. 
Prvý je od Carla M. Martiniho, ktorý scénu svadby v Káne Galilejskej 

aplikuje na Cirkev. „Nemajú vína: prečo nám dnes tak rýchlo dochádza 
víno, teda radosť z evanjelia, prečo Cirkev budí často dojem skôr smútoč-
ného zhromaždenia než svadobného zhromaždenia? Je to tým, že sme vy-
pätí z našich mnohých organizovaných aktivít? Alebo sú mnohé z našich 
štruktúr už tak skamenené, ako prázdne džbány na vodu v Káne? Urobte, 
čo vám povie: iskra radosti z viery môže preskočiť a zasiahnuť veľký počet 
unavených a ľahostajných asi už len vtedy, keď sa pridržíme Ježiša, vtelenej 
sympatie Božej k jeho tvorom, keď úplne bezprostredne a nezištne ukážeme 
svojim životom jeho svedectvo o Božom priateľstve s ľuďmi“35. 

Taktiež v príbehu o vzkriesení syna Naimskej vdovy (Lk 7, 11-17) je 
možné meditovať Cirkev: „Cirkev, ktorá plače nad svojimi mŕtvymi deťmi, 
miesto toho, aby ich vylúčila alebo odpísala; Ježiš, ktorý je dojatý týmto 
plačom sa dotýka mŕtvych, ktorý prekračuje hranice medzi živými a mŕtvy-
mi členmi Cirkvi, ktorý kriesi mŕtvych a vracia ich svojej matke, jej znova 
dáva tento nový život jej detí, aby ho dobre chránila a nenechala zahynúť“36. 

Cirkev je možné vidieť aj v scéne, kde vystupuje zhrbená žena v sy-
nagóge (Lk 13, 10-17). Autor tému rozvíja takto: „Ktorými démonmi sa 
necháva Cirkev tak trápiť, že je zohnutá a nemôže už kráčať vzpriamene, 
naplnená životnou odvahou a radosťou? Nepočuje už, ako ju Ježiš volá 
k sebe? Necíti už blízkosť Ježišových uzdravujúcich rúk v jeho slove, 
v jeho trvalo účinných znameniach spásy, v jeho najmenších bratoch a ses-
trách, v spoločenstve zhromaždenom okolo neho? Alebo sa musí spoznať 
skôr v predstavenom synagógy, ktorý je pohoršený nad Ježišovou slobodou 
a ľudskosťou?“37

Isté voľné rozvinutie načrtnutej metódy meditácie nachádzame aj u Kar-
la Rahnera, kedy sa zamýšľa nad perikopou Jn 8, 1-11 a ktorú typologicky 
aplikuje na Cirkev: 

„Znalci Písma a farizeji... budú vždy znova vláčiť ženu k Pánovi a s ne-
smiernou, skrývanou radosťou, že vďakabohu nie je lepšia ako oni, budú 

34 Por. M. Kehl, Kam kráčí Církev?, 86. 
35 M. Kehl, Kam kráčí Církev?, 86-87. Autor sa odvoláva na dielo C. M. Martini, Was 

er euch sagt, Leben aus der Freude des Evangeliums, Freiburg 1989.  
36 M. Kehl, Kam kráčí Církev?, 87.
37 M. Kehl, Kam kráčí Církev?, 87. 
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žalovať: Pane, táto žena bola pristihnutá pri cudzoložstve. Čo na to hovoríš? 
A žena to nebude môcť poprieť. Nie, je to pohoršenie. Nijaké prikrášľova-
nie tu nie je možné. Žena myslí na svoje hriechy, pretože sa ich skutočne 
dopustila, a pritom zabudne na skrytú a zjavenú vznešenosť svojej svätosti. 
A tak nechce zapierať. Tá žena je úbohá Cirkev hriešnikov. Jej pokora, bez 
ktorej by nebola svätá, vie len o svojej vlastnej vine. Stojí pre tým, ktorému 
je zverená, pre tým, ktorý ju miloval a vydal sa za ňu, aby ju posvätil, pred 
tým, ktorý pozná jej hriechy lepšie než jej žalobcovia. On ale mlčí. Píše jej 
hriech do piesku dejín sveta a písmená budú razom zmazané a spolu s nimi 
aj jej vina. On mlčí, chvíľu, ktorá nám pripadá ako storočia. A odsudzuje 
ženu len mlčaním svojej lásky, ktorá omilosťuje a zbavuje viny. Vo všetkých 
storočiach stoja vedľa tejto ženy noví žalobcovia a stále znova sa potichu 
vytrácajú jeden po druhom... lebo sa ešte nenašiel ten, kto by sám bol bez 
hriechu. Nakoniec ostane Pán sám so ženou. Napriami sa a pohliadne na tú 
nevernicu, svoju nevestu a spýta sa jej: Žena, kde sú tí, čo na teba žalovali? 
Nikto ťa neodsúdil? A ona odpovie s nevýslovnou ľútosťou a pokorou: Nik-
to, Pane. A je naplnená údivom a takmer vydesená, že to nikto neurobil. Pán 
jej ale vyjde v ústrety a povie: Ani ja ťa neodsudzujem. Pobozká ju na čelo 
a povie: Moja nevesta, svätá Cirkev“38. 

Tento meditačný prístup M. Kehl legitimizuje odkazom na pravdu, že 
„človek vidí správne len srdcom“39. Mohlo by sa na prvý pohľad zdať, 
že ide o romantizujúci a preto neprimeraný, či nevedecký prístup, avšak 
takýto prístup nie je v teológii ojedinelý a nemyslíme pritom len na obdobie 
cirkevných otcov. V komentároch k dielu „Meditácia o cirkvi“ od H. de 
Lubaca sa dozvieme od samotného autora i od iných teológov, ako je táto 
metóda meditácie primeraná pre ekleziológiu. Tomáš Špidlík v úvodnom 
slove píše: „Meditovať? To znamená snažiť sa pochopiť skutočnosť. Ľudia 
sa dnes radšej snažia veľa špekulovať o tom, aká by skutočnosť mala 
byť a nie je... Racionalisti chcú vidieť Cirkev ako spoločnosť, ktorá má 
jasne vymedzenú hotovú náuku a pevné morálne zásady, wiklefisti by 
chceli hneď vylúčiť tých, čo tomuto všetkému nezodpovedajú... Cirkev 
je tajomstvo Krista postupne prenikajúceho do sveta. To sa zachytí len 
modlitbou, vnútorná intuícia srdca tu potom zmieri to, čo sa rozumu zdalo 

38 K. Rahner, Kirche der Sünder, in Schriften zur Theologie, VI, Einsiedeln-Zürich-Köln 
1969. In M. Kehl, Kam kráčí Církev?, 74. 

39 M. Kehl, Kam kráčí Církev?, 87. 
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protikladné“40. Meditáciu, či kontempláciu ako vhodnú formu uvažovania 
pre sektor ekleziológie vyzdvihuje aj H. U. von Balthasar: „Keď kresťan 
medituje na verejnosti, dosvedčuje, obnažuje svoje srdce, nevystupuje ako 
vedec ani ako apologéta, ale vo vlastnom zmysle slova ako človek, ktorý 
miluje. Kto nemiluje, nedokáže v sebe vzbudiť akt pravej kontemplácie. 
Mimoriadnou je tu ale skutočnosť, že autor (de Lubac) medituje s dušou 
nesmierne rozšírenou štúdiom dejín teológie – táto duša je skutočná 
anima ecclesiastica, duša ‚cítiaca s Cirkvou‘, pre ktorú sú všetky hlasy 
teológov i svätých rovnako prítomné a dôverne známe ako varhanové 
registre pre improvizujúceho virtuóza. Jeho zrak má, počínajúc Svätým 
písmom, naprieč všetkými storočiami až do súčasnosti k dispozícii všetky 
pohľady na tajomstvo Cirkvi  a ani sa nezdá, že by mu to akokoľvek bránilo 
v osobnom pohľade. Je to zrak v každom ohľade individuálny, dnešný, 
všímavý k otázkam súčasnej doby a Cirkvi, ktorého ostrý pohľad a horizont 
je posilnený a rozšírený očami dvoch tisícročí...“41. V tomto duchu von 
Balthasar konštatuje, že meditácia je viac ako veda a rozum. Meditácia je 
osvecovaná láskou a láske sa rýchlo odhaľuje jadro vecí v celej rýdzosti. 
Láska je schopná pojať v plnom napätí paradox Cirkvi, ktorý nie je 
riešiteľný pre rozum.  

Nakoniec o povahe svojej meditácie píše de Lubac sám: „Stále viac nás 
uchvacuje krása Jeruzalema, ktorý pochádza zhora. Napriek tomu sme túto 
krásu nekontemplovali ako vo sne. Nehľadali sme útočisko pred každo-
dennou banalitou alebo existenciálnym súžením v akomsi nereálnom vide-
ní v nadoblačnom vznášaní sa. Táto vlasť slobody, naša matka, nám svoj 
kráľovský majestát a svoju nebeskú žiaru zjavuje v samom srdci našej po-
zemskej existencie, uprostred nevyhnutnej temnoty a tiaže, ktorú so sebou 
nesie jej poslanie uprostred ľudí. Milujeme ju stále väčšou láskou, a to nie-
len ako ideál, ale aj počas dejín, a zvlášť takú, aká je dnes pre nás samých. 
Priľnulo k nej naše srdce“42. 

O nutnosti iného ako racionálneho prístupu k tajomstvu Cirkvi hovorí aj 
Joseph Ratzinger. On preferuje pohľad na Cirkev cez liturgiu, lebo vtedy 

40 T. Špidlík, „Úvodné slovo k českému vydání“. In H. de Lubac, Meditace o církvi, 
Kostelní Vydří 2010, 7. 

41 H.  U.von Balthasar, „Předmluva k německému vydání z roku 1968“. In H. de Lubac, 
Meditace o církvi, 9. 

42 H. de Lubac, Meditace o církvi, 11. 
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je Cirkev najviac tým, čím je a vedie hlbšie a viac k podstate tajomstva. Aj 
tento pohľad je teda viac meditatívny, ako je meditatívna samotná liturgia: 
„Cirkev možno vnímať naozaj veľmi rozmanitým spôsobom. Môžeme na 
ňu pozerať ako na inštitúciu, ako na jednu z inštitucionálnych síl, ktoré pô-
sobia vo svete, alebo o nej môžeme uvažovať čisto sociologicky. Môžeme 
si takisto škriabať rany spôsobené niektorými jej ľuďmi alebo udalosťami. 
V každom prípade však ostaneme iba na povrchu, ak ju budeme posudzo-
vať len ako inštitúciu. Zdá sa mi, že práve naša aktívna a racionálna spo-
ločnosť sa pokúša priblížiť Cirkev cez komisie, grémiá a porady. Ľudia 
by ju chceli urobiť hmatateľnejšiou a praktickejšou, chceli by z nej urobiť 
viac-menej dielo ľudských rúk, v ktorom by napokon určitá väčšina rozho-
dovala, čo vlastne máme veriť a čo nie. Takto by sa stále viac a viac vzďa-
ľovala od svojej podstaty. Prestala by zasahovať do živého – a do božského 
by nezasahovala už vôbec. Ak máme Cirkev chápať správne, potom, ako si 
myslím, musíme sa na ňu dívať predovšetkým zo stanoviska liturgie. Tam 
je Cirkev najviac sama sebou, tam sa jej Pán ustavične dotýka a obnovuje 
ju. V liturgii ju musíme prežívať najmä cez Sväté písmo, cez sviatosti a cez 
veľké kresťanské modlitby. A práve tým, ako hovorí Lev Veľký, sa dá ten 
‚dym/čmud‘, čo zneprehľadňuje ovzdušie a pieskové zrnká, ktoré sa nám 
nasypali do očí, postupne vyčisťovať, aby sme do nej lepšie videli. Po-
tom zbadáme, že Cirkev siaha oveľa hlbšie. Že k nej patrí aj spoločenstvo 
svätých, spoločenstvo tých, čo nás predišli, ale aj spoločenstvo skrytých, 
jednoduchých svätých. Zbadáme, že Cirkev žije v toľkých veriacich, čo sú 
vnútorne spojení s Kristom, a že jej korene siahajú až po samého Krista. 
Kristus je trvalá sila, ktorá tento vinič prežíva a ktorá robí z neho to, čo 
prináša plody. V tomto zmysle je podstata Cirkvi oveľa bohatšia ako to, čo 
sa dá štatisticky podchytiť alebo zdokumentovať uzneseniami. Je to orga-
nizmus, ktorého krvný obeh dostáva výživu zo samého Krista“43.

 2.6 Modely v ekleziológii

Metóda meditácie ako privilegovaná forma uvažovania o Cirkvi objas-
ňuje aj nárast sympatie k tzv. ekleziologickým modelom. Meditujúci po-
hľad vyberá vo Svätom písme obrazy, ktoré osvecujú tajomstvo Cirkvi. 
Takto vybraté obrazy následne slúžia ako modely, ktorými sa tajomstvo 

43 Benedikt XVI., Boh a svet, Trnava 2005, 278-279.
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môže odovzdávať ďalej, pričom nebude profitovať len intelekt, ale aj srdce.  
Jedným z teoretikov tejto dnes rozšírenej metódy je aj Avery Dulles. On 
poznamenáva, že keď sa Biblia snaží vykresliť povahu Cirkvi, rozpráva 
prostredníctvom obrazov, ktorých je okolo 96, čo je veľké obrazové bo-
hatstvo. Aj počas storočí Cirkvi ekleziológia neprestávala meditovať tieto 
biblické obrazy, kedy cirkevní otcovia objavujú Cirkev v Eve a v Márii, 
v Abrahámovi a Sáre, v Tamare, Rachab, Márii Magdaléne, v silnej žene 
z knihy Prísloví, v Zachejovi, v kananejskej žene, v Noeho arche, v chrá-
me, viniči, raji, v mesiaci a pod. Na rozdiel od koncepčného jazyka, ktoré-
ho výhodou je jasnosť, ale nevýhodou nutné zúženie popisovanej reality na 
čisto vonkajšie aspekty (ako napríklad Belarmínova definícia Cirkvi, ktorá 
znie: „Jediná pravá Cirkev je spoločenstvo ľudí, ktorých spája vyznanie tej 
istej viery a účasť na tých istých sviatostiach a sú pod vedením legitímnych 
pastierov, zvlášť jediného zástupcu Krista na zemi, rímskeho veľkňaza“44), 
je jazyk obrazov/modelov oveľa primeranejší pre popis tajomstva, ktorým 
je aj Cirkev. Autor píše: „Psychológia obrazov je extrémne subtílna a kom-
plexná. V náboženskej sfére majú obrazy funkciu symbolov. To znamená, 
že sa prihovárajú človeku existenciálne, pričom spôsobujú odozvu v ne-
vyjadrených hĺbkach duše. Takéto obrazy komunikujú prostredníctvom 
evokatívnej moci, ktorá im je vlastná. Prenášajú latentný význam, ktorý je 
uchopený nie koncepčne, ale podvedomým spôsobom. Symboly transfor-
mujú horizont života človeka, integrujú jeho vnímanie skutočnosti, modifi-
kujú stupnicu hodnôt, usmerňujú novým smerom jeho dôveru, väzby, túžby 
a to spôsobom, ktorý ďaleko prekračuje schopnosti abstraktného a koncepč-
ného myslenia. Náboženské obrazy, ako ich používa Biblia a kresťanské 
kázanie, dávajú našej skúsenosti nové impulzy. Majú istú estetickú príťaž-
livosť a preto sú prijaté nielen intelektom, ale aj fantáziou, srdcom a teda 
celou osobou“45. Netreba zabúdať, že k tejto metóde sa priklonil i Druhý 
vatikánsky koncil v konštitúcii Lumen gentium, kde Cirkev popisuje cez 
sériu prírodných, kulturálnych, sociologických i personálnych modelov, ku 
ktorým je možné priradiť aj tie, ktoré sú explicitne teologické (sviatosť, 
communio). 

44 R. Bellarmino, De cotroversiis christianae fidei adversus huius temporis hereticos, 
tomo II, libro 3. In A. Dulles, Modelli di Chiesa, Padova 2005, 20. 

45 A. Dulles, Modelli di Chiesa, 25-26. 
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2.7 Cirkev ako objekt viery

Podobný prístup k Písmu a k Cirkvi (čiže hľadanie Cirkvi v Písme a me-
ditatívne rozvinutie biblických obrazov do systematickejšej formy) potvr-
dzuje nutnosť vnímať Cirkev ako objekt viery, nielen subjekt, ktorý verí 
a v ktorom sa viera zdieľa, či rodí. Len keď budeme na Cirkev nazerať ako 
na objekt viery, je možné jej pochopenie, čiže viera a láska sa tu ukazuje 
ako nevyhnutný metodologický predpoklad. Ide o vieru, ktorá však nie je 
na rovnakej úrovni ako viera v trojjediného Boha. To je obsiahnuté aj v la-
tinskom vyznaní viery, kde od 5. storočia je zrejmé rozlíšenie medzi vierou 
v Boha Otca, Ježiša Krista, Ducha Svätého a v Cirkev. Kým viera v trojje-
diného Boha je vyjadrená credo in Deum Patrem... in Jesum Christum..., in 
Spiritum Sanctum, viera v Cirkev je vyjadrená credo Ecclesiam. 

Tým je vyjadrené jasne, že viera vo svojej podstate je obrátenie sa na 
osobu živého Boha, že ako odpoveď na Božie volanie to je vzťah s Bo-
hom, ponorenie sa do neho, uznanie Boha za vlastný základ. Ak sa slovo 
veriť vzťahuje na Cirkev, tak preto, že ona má účasť na Božích účinkoch 
a sama je nástrojom Boha, ktorý pozýva ľudstvo, aby vstúpilo cez Cirkev 
do spoločenstva s ním. Keď sa vyznáva, že veríme Cirkev, znamená to 
vieru v skutočnosť, že Cirkev je spásnym darom živého Boha46. To zna-
mená, že veriť Cirkev je síce menej ako viera v Boha, ale zároveň má táto 
viera účasť na vzťahu s Bohom, čiže na viere v Boha. Preto veriť Cirkev 
je viac ako len uznanie, registrovanie reality Cirkvi. Znamená to vnímať 
Cirkev ako dar Boha človeku. Cirkev sa teda verí, inými slovami, Cirkev 
sa nielen konštatuje alebo uznáva, ale verí. Na druhej strane je táto viera 
menej ako viera v Boha, čo umožňuje aj správny postoj k Cirkvi: tento typ 
viery vylučuje idolatrizáciu Cirkvi, keby sama seba chcela vnímať ináč ako 
„stvorenie a dielo Ducha Svätého“47. 

V  postoji láskyplnej meditácie, ktorá však nechce vytvárať zidealizova-
ný, či zúžený obraz o Cirkvi môžeme vstúpiť do priestoru Božieho zjavenia 
obsiahnutého vo Svätom písme. 

46 S. Wiedenhofer, „Ecclesiologia“. In T. Schneider (ed.), NCD, Brescia 2005,  65-66.
47 S. Wiedenhofer, „Ecclesiologia“, 66. 
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3. Cirkev vo Svätom písme
3.1 Starý zákon 

KKC hovorí o tom, ako je Cirkev pripravená v Starej zmluve:
761 Zhromažďovanie Božieho ľudu sa začína vo chvíli, keď hriech zni-

čil spoločenstvo ľudí s Bohom a spoločenstvo ľudí medzi sebou. Zhromaž-
ďovanie Cirkvi je akoby reakciou Boha na chaos, ktorý vyvolal hriech. Toto 
nové zjednocovanie sa deje skryto vnútri každého národa: Bohu je „v kaž-
dom národe... milý ten, kto sa ho bojí a koná spravodlivo“ (Sk 10, 35).

762 Vzdialená príprava na zhromažďovanie Božieho ľudu sa začína 
povolaním Abraháma, ktorému Boh sľubuje, že sa stane otcom veľkého 
národa. Bezprostredná príprava sa začína vyvolením Izraela za Boží 
ľud. Svojím vyvolením Izrael má byť znamením budúceho zhromaždenia 
všetkých národov. Ale už proroci obviňujú Izrael, že porušil zmluvu 
a zachoval sa ako prostitútka. Ohlasujú novú a večnú zmluvu. „Túto novú 
zmluvu uzavrel Kristus.“

Tieto tvrdenia potvrdzujú, že „Kristova Cirkev povstáva z dynami-
ky spásneho konania Jahveho v dejinách“48, z jeho sebazjavenia v slove 
a v duchu. Predobrazom Cirkvi je izraelský ľud, ktorý Boh svojim vyvole-
ním tvorí (bara) ako ľud zmluvy a konštituuje ho ako jediný Boží ľud na 
dvanástich kmeňoch. Toto robí Boh vedený svojou spásnou vôľou, ktorá sa 
uskutočňuje cez jeho zjavenie v dejinách. Práve preto, že zjavenie je dejin-
né (teda sa nedeje nejakým nadčasovým uvedomovaním Boha v duši člo-
veka) a jeho cieľom je osobný príklon konkrétneho človeka cez akt viery, 
je potrebné aj spoločenstvo, ktoré by zohľadňovalo sociálnu štruktúru člo-
veka a umožňovalo tak dejinnú kontinuitu Božieho zjavenia a následného 
aktu viery. Müller preto hovorí, že „dejiny zjavenia vyžadovali vyvolený 
ľud ako kontinuálny a identický subjekt dejín viery, v ktorom sa zjavenie 
manifestuje. Spoločenstvo viery – Izrael je svedkom a sprostredkovateľom 
univerzálnej spásnej vôle Boha, ktorý sa na počiatku zjavil ako Stvoriteľ 
všetkých ľudí a národov (Gn 1, 1)“49.

Izrael, ktorého prototypom je Abrahám, je vyvedený cez púšť do 
zasľúbenej zeme. Takto je adresátom vykupiteľského, oslobodzujúceho 
a životodarného konania Jahveho a vo viere, bohoslužbe, poslušnosti 

48 G. L. Müller, Dogmatika pro studium i pastoraci, Kostelní Vydří 2010, 592. 
49 G. L. Müller, Dogmatika pro studium i pastoraci, 593. 
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Zákonu, a vo svätom živote, je poslušným poslucháčom a najmä svedkom 
Boha – Spasiteľa všetkých ľudí. 

Izrael charakterizujú tri črty:
1. Izrael je Božie vlastníctvo (majetok). Izrael je jeho majetok lebo je 

ako ľud konštituovaný Bohom (Dt 4, 37). Je konkrétne označený a odde-
lený od ostatných národov ako „svätý ľud“ (Lv 20, 26). Izrael je „Božie 
stvorenie“ (Iz 43, 1.7), je zvláštny Jahveho ľud (Dt 4, 20; 7,6), jeho osobné 
vlastníctvo (Ex 19, 5; Dt 7, 6; Mal 3, 17), jeho podiel (Dt 32, 9; Zach 2, 16) 
a dedičný podiel (Dt 4, 20). Život Izraela je zvestovanie starostlivej lásky 
Boha (Dt 7, 6). 

2. Izrael je zmluvný partner Boha. Vyvolenie Bohom nenecháva Izrae-
lu pasívnu úlohu, ale pozýva ho k aktivite. Izrael poznáva a miluje Boha. 
Láska k Bohu sa osvedčuje v láske k bratom. Na ponuku zmluvy môže ľud 
odpovedať len tým, že svoje srdce prikloní k Bohu. (To je však možné defi-
nitívne až v Novej zmluve, kedy Boh v Duchu premení ľudské srdcia – Jer 
31, 31-34). Vzájomnosť zasľúbenia Boha a zodpovednej odpovede Izraela 
vyjadrujú slová: „Budem vaším Bohom a vy budete mojím ľudom“ (Lev 
26, 12). Takto sa Izrael stáva Jahveho prvorodeným synom (Ex 4, 22), jeho 
služobníkom (Iz 41, 8), jeho milovanou nevestou, ženou a dcérou Siona 
(Oz 2, 16; Jer 2, 2; Ez 16, 1; Iz 50, 1). Izrael je označovaný aj ďalšími 
obraznými vyjadreniami, ktorých cieľom je vyjadriť relacionalitu medzi 
Jahvem a Izrealom. Tu patria označenia ako Božia sadenica, či vinica (Iz 5, 
1-7), vinič (Jer 2, 21), stádo pasené Jahvem (Ž 95, 7).

3. Izrael je Božia svätyňa (chrám, stavba, dom, kráľovské kňazstvo). 
Izrael je miestom a médiom spásonosnej Božej prítomnosti a to predo-
všetkým pri kultovom zhromaždení. Ako Božia svätyňa je Izrael kňazský, 
kráľovský a prorocký ľud (Ex 19, 6). Boh prebýva a pôsobí uprostred svoj-
ho ľudu. V mesiášskom čase na konci vekov uzavrie Boh zmluvu pokoja 
(šalom) so všetkým a bude prebývať priamo uprostred svojho ľudu (Ez 37, 
26). Univerzálne vyliatie Ducha na všetky národy a do každého ľudského 
srdca spôsobí návrat Izraela z rozptýlenia a jeho obnovu ako ľudu zmluvy, 
v ktorom bude uznaná vláda Boha. Preto je samotný ľud zmluvy príbytkom 
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Boha a chrámom jeho ducha (1Kor 3, 16). V kultovom zhromaždení sa 
Izrael chápe ako Pánovo spoločenstvo (Nm 16, 3). Uprostred svätého ľudu 
dáva Boh dar zmierenia (zbavenia hriechu) a tým nastoľuje spravodlivosť 
zmluvy, cez ktorú môže byť ľud hodný vyvolenia a milosti. V tomto zmys-
le je Izrael predobrazom Cirkvi, pretože ona je v Novom zákone nazývaná 
ako spoločenstvo posvätených (Sk 20, 32), Božie stádo, ktoré si Boh získal 
ako Božiu Cirkev krvou vlastného Syna a obnovením spravodlivosti zmlu-
vy cez Kristovo zmierenie (Rim 3, 28)50.

Veľmi dôležitou je aj prostrednícka služba Izraela. Izrael bol oddelený od 
ostatných národov, aby zastupoval všetky národy, aby bol v službe univer-
zálnej spásnej vôle pre všetky národy. Tento prostrednícky úrad sprostred-
kovania spásy je vykonávaný cez tri formy: kraľovanie, prorokovanie, 
kňazskú činnosť. 

1. Izrael ako kráľovský ľud sprostredkúva spásu. Pri novom nastolení 
mesiášskeho (dávidovského) kráľovstva bude Izrael vykonávať Božiu vlá-
du medzi národmi (Dan 7, 13; Iz 53, 3).

2. Izrael ako prorocký ľud sprostredkúva spásu. Izrael je Bohom poslaný 
„anjel zmluvy“ (Mal 3, 1), Duchom svätým obdarený „služobník Boží“, 
ktorý prináša národom spravodlivosť a pokoj a je pre ne svetlom (Iz 42, 
1-9). Prorocký úrad Izraela je prototypovo skonkrétnený v jednotlivých 
prorokoch na čele s Mojžišom. Prorocký prostredník je príjemcom zjave-
nia. Zo svojho úradu zástupne za celý ľud vzdáva Jahvemu chválu, pri-
hovára sa za národy (Gn 18, 22-32; 20, 7-17; Ex 8, 4; Ž 47, 2) a nakoniec 
jeden Boží služobník – prorok, „niesol hriechy mnohých a prihováral sa za 
zločincov“ (Iz 53, 12).

3. Izrael ako kňazský ľud sprostredkúva spásu (Ex 19, 5; Lv 19, 8). Izra-
el je oddelený, svätý ľud, ktorý má kňazský úrad. Všetci ľudia sa majú 
dozvedieť o spásnych skutkoch Boha a život v spoločenstve viery, lásky 
a vzájomnej pomoci majú rozpoznať ako znamenie spásnej Božej vôle, čo 
sa naplní v novom spoločenstve Cirkvi (Rim 15, 16; 1Pt 2, 9; Zjv 1, 6).

Izrael má vo svojej prostredníckej funkcii partnerský, osobný a dialo-
gický vzťah k Bohu. Táto prostrednícka služba je stelesnená v osobe Moj-
žiša – prostredníkovi zmluvy a v osobe budúceho proroka, ktorý bude po-

50 Por. G. L. Müller, Dogmatika pro studium i pastoraci, 593-594. 
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volaný zo stredu svojho ľudu (Dt 18, 15) a ktorý na konci čias obnoví túto 
zmluvu. V tomto všetkom je Izrael predobrazom novozákonnej reality, kde 
prostrednícky úrad bude vykonaný Ježišom Kristom a kde Panna Mária 
ako reprezentant ľudu zmluvy, sprítomňuje odpoveď viery. Ježiš vo svojej 
mesiášskej službe vykonáva kňazský, kráľovský a prorocký úrad prostred-
níka spásy Izraela a získava si tak z mnohých národov ľud novej a večnej 
zmluvy, nový Izrael – Cirkev. Kristova Cirkev sa stáva nástrojom a zname-
ním spásnej Božej vôle. Cez Cirkev vykonáva Kristus, ako jej Pán a hlava, 
svoj kňazský úrad (1Pt 2, 5)51.

Predobrazný, ale i do istej miery normatívny charakter Izraela vo vzťa-
hu k Cirkvi si všíma aj Siegfried Wiedenhofer. Poznamenáva, že z dejín 
starozákonnej viery pochádzajú najdôležitejšie obrazy Cirkvi ako i najdô-
ležitejšie sociálne modely ekleziálnej organizácie. 

V Starom zákone je idea, že Izrael je vyvolený Jahveho ľud, vyjadre-
ná rozličnými obrazmi, ktoré kopírujú aktuálne politické a sociálne pod-
mienky, v ktorých sa Izrael nachádzal. Napríklad označenie Izraela ako 
„Jahveho ľud“ (Ex 19, 4-7; Dt 4) a ako „dvanásť kmeňov Izraela“ (Gn 
49, 1-28), vznikli v predštátnom zriadení, kedy prevládala kmeňová orga-
nizácia, ktorá preto bola dosť nestabilná, kde dôraz bol kladený na klan, 
rodinu a genealogické vzťahy. V tomto zriadení je Izrael vnímaný ako rod, 
príbuzenstvo, bojový oddiel Jahveho. Označenia Izraela ako „Jahveho krá-
ľovstvo“, „Božie kráľovstvo“, „Dávidovo kráľovstvo“ (2Sam 7, 8-17; 23, 
1-7), „dva domy Izraela“ (Iz 8, 14) odkazujú na obdobie kráľov a na teri-
toriálnu štátnu formu organizácie spoločnosti, ktorú charakterizuje centra-
listická sociálna štruktúra. Označenia ako „svätý zvyšok“ (2 Kr 19, 4; Iz 1, 
9), „diaspora“ odkazujú na obdobie exilu. Označenia kultového rázu, ako 
„zhromaždenie Jahveho“, „Sväté mesto“, „Jerzualem“, „Sion“ odkazujú na 
obdobie po exile, kedy sa obnovuje forma života viac rodinného typu, ktoré 
stoja na prirodzených väzbách a na synagogálnej bohoslužbe. 

Skutočnosť, že Starý zákon obsahuje rozličné obrazy, dosvedčuje, že 
aj vonkajšia forma viery Izraela je rôznorodá a tým Izraelský ľud ako 
teologická veličina rozširuje svoje sebachápanie a svoju funkciu. Izrael 
v rozličných spoločensko-politických podmienkach sám seba chápal vždy 
trocha odlišne, avšak to, čo je podstatné a nemenné, je skúsenosť s Božím 

51 Por. G. L. Müller, Dogmatika pro studium i pastoraci, 594-595. 
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konaním. Boh sám dáva svojmu ľudu vlastnú identitu52. Táto pravda nám 
umožňuje chápať, že aj Cirkev vo svojej vonkajšej forme môže meniť 
vonkajšiu podobu s ohľadom na vonkajšie prostredie. Avšak to, čo jej dáva 
identitu je Boh sám, ktorý v nej koná a tú nesmie nikdy zradiť.   

3.2 Nový zákon 

a) Synoptické evanjeliá 

S. Wiedenhofer popisuje Cirkev v evanjeliách ako univerzálne brat-
ské učeníctvo. To sú základné rysy synoptickej ekleziológie, ktorá vzniká 
v posledných rokoch prvého storočia, kedy vznikajú evanjeliá. V nich je 
celá aktivita historického Ježiša (slová, diela, utrpenie) vnímaná ako po-
čiatok Cirkvi. Učeníci, povolaní Ježišom, sú chápaní ako predobraz bu-
dúcej Cirkvi. Misijný príkaz vzkrieseného Krista vysiela učeníkov medzi 
národy, aby z nich urobili jeho učeníkov (Mt 28, 19). Nakoniec aj termín 
Cirkev sa objavuje na perách Ježiša, čím sa naznačuje, ako sú Ježiš a Cir-
kev hlboko prepojení (Mt 16, 18). Cirkev je v evanjeliách komunita, kde 
jestvujú diskusie o prvenstve, rivalita, konflikty, ale v ktorej nie je miesto 
pre autoritárstvo, pretože skutočná veľkosť spočíva v službe všetkým (Mt 
23, 11). Toto spoločenstvo učeníkov je založené a udržiavané pospolu oslá-
veným Kristom, ktorý ako najvyšší učiteľ a sudca sveta je v nej prítomný 
až do konca sveta (Mt 28, 20). Toto učenícke spoločenstvo sa zhromažďuje 
prostredníctvom učeníkov (Mt 10), ktorí boli povolaní a vyslaní na misiu, 
predovšetkým prostredníctvom dvanástich, cez slovo kázania a krst (Mt 
28, 19). Sumárne teda platí: Komunita, ktorá je vytvorená kráľovstvom 
Božej lásky, ktorá sa stala blízkou v Ježišovi, je podľa evanjelií bratská 
komunita, komunita bratov a sestier – vy všetci ste bratia (Mt 23, 8), pre-
tože majú jediného Učiteľa a jediného Otca (Mt 23, 8-12). Sú nová rodina, 
v ktorej patriarchálne usporiadanie je oslabené, pretože stojí na spoločnom 
základe, ktorým je počúvanie Božieho slova, viera a plnenie Božej vôle 
(Mk 3, 31-35)53. 

52 Por. Wiedenhofer, „Ecclesiologia“, 72. 
53 Por. Wiedenhofer, „Ecclesiologia“, 84-85. 
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b) Jánovo evanjelium 

U Jána a v jeho listoch (v jánovskej škole) vidíme Cirkev ako pravé spo-
ločenstvo učeníkov, ktorí sú vo viere, v krste a v Eucharistii viazaní na Je-
žiša Krista a v ňom majú spoločenstvo s Otcom a Duchom v láske, čiže 
večný život. (Krst a Eucharistia symbolicky vychádzajú z Ježišovho pre-
bodnutého boku). Takto i napriek nepriateľstvu a prenasledovaniam slúži 
Cirkev ľuďom svedectvom a ohlasovaním (Jn 14, 23; 16, 14; 17, 22; 1Jn 
1, 3). Spoločenstvo učeníkov vzniká ako spoločenstvo viery a lásky z Ježi-
šovho odovzdania života Otcovi, alebo z vydania Syna Otcom (Jn 3, 16; 15, 
13; 1Jn 1, 7). V Duchu Svätom, ktorého zosiela Syn, majú učeníci od čias 
Ježišovho pozemského života a jeho vzkriesenia a oslávenia podiel na Bo-
žom živote v láske. Ich bratské spoločenstvo je účasťou na božskej koinonii 
Otca, Syna a Ducha, a zároveň je sprítomnením tohto spoločenstva (Jn 14, 
16; 17, 22; 1Jn 1, 3). Pôvod v Kristovi ako i trvalosť vnútorného spojenia 
učeníkov s Kristom je vyjadrený v obraze vínneho kmeňa a hrozna. Kto 
ostáva spojený s Ježišom, ten prináša pravé ovocie (Jn 15, 1-8). Spoločen-
stvo učeníkov je znamením trojičnej lásky Boha k svetu a toto znamenie 
bolo vytvorené vtelením Slova a zoslaním Ducha. K sviatostnej podobe ži-
vota Cirkvi nepatrí len svedčiť o Ježišovi slovom a skutkom, ale tiež ochota 
k znášaniu prenasledovania i smrti (Jn 15, 16-27). Jánovská ekleziológia je 
duchovno-teologická, čiže sa snaží nahliadnuť na podstatu Cirkvi, preto Ján 
neprejavuje veľký záujem o detaily viditeľnej podoby Cirkvi. Avšak ani Ján 
nemá nič spoločné s ekleziologickým spiritualizmom. Viditeľné spoločen-
stvo učeníkov je znamením „prebývania“ vteleného Slova Božieho. Ani pre 
Jána nie je Cirkev neviditeľným spoločenstvom rovnako zmýšľajúcich ľudí, 
ale je spoločenstvom lásky, ktoré „koná v pravde“ až po obetu vlastného 
života za bratov (1Jn 3, 18). Po Veľkej noci je toto spoločenstvo poverené 
poslaním vo svete v moci Ducha: „Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás“ 
(Jn 20, 21). Ján vedľa seba kladie dve postavy učeníkov, ktoré reprezentujú 
dve vnútorné dimenzie Cirkvi: Jána, ktorý predstavuje charizmatickú podo-
bu Cirkvi (Jn 13, 23; 19, 26; 20, 2) a Šimona Petra (Jn 1, 42; 6, 68; 13, 24), 
ktorý získava od vzkrieseného Krista univerzálny pastiersky úrad pre celé 
spoločenstvo učeníkov: „Pas moje baránky, pas moje ovce“ (Jn 21, 15-17)54. 

54 Por. G. L. Müller, Dogmatika pro studium i pastoraci, 604-605. 
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c) Zjavenie sv. apoštola Jána 

V apokalyptickej vízii dejinnej drámy medzi vierou a neverou vystu-
puje Cirkev ako kňazské a kráľovské spoločenstvo, ktoré pre Boha zís-
kal Kristus, Baránok, tým, že zaň dal svoj vlastný život (Zjv 1, 5). Cirkev 
slúži Bohu slovom zvestovania, svedectvom a ochotou trpieť. Cirkev je 
apokalyptická žena (Zjv 12, 1-18), Baránkova nevesta (Zjv 19, 7), Nový 
Jeruzalem, ktorý zostupuje z neba na zem (Zjv 19, 7). Do cesty jej vstupuje 
anticirkev satana – draka (Zjv 12, 9). Je to anticirkev preto, lebo uctieva 
satana ako pána – kyrios). Na rozdiel od Kristovej Cirkvi to nie je neves-
ta, ale neviestka Babylon (Zjv 14, 8; 16, 19). Ona neuznáva Božiu vládu, 
ale uznáva nepriateľskú vládu „draka a jeho falošného proroka“ (Zjv 13). 
Eschatologické víťazstvo Boha však už nastáva a je aj uprostred prenasle-
dovania citeľné55. Vláda Boha a jeho Pomazaného bola už nastolená pri 
„baránkovej svadbe“ (Zjv 19, 7). V Kristovom kráľovstve majú už všetci 
podiel na vzkriesení, smrť nemá moc (Zjv 20, 6). Po súde nad svetom je 
vypočuté volanie Nevesty v Duchu, aby Kristus Pán prišiel na svadbu s Ba-
ránkovou nevestou (Zjv 19, 9). Božie mesto, nebeský Jeruzalem stojí na 
dvanástich Baránkovych apoštoloch (Zjv 21, 14). Ako nástroj spásy potom 
Cirkev zaniká. Ako plod spásy však ostáva zachovaná. Preto už v tomto 
meste nie je žiadny chrám, lebo Pán a Baránok je jeho chrám (Zjv 21, 22). 
Dovŕšením Cirkvi je nazeranie na Boha tvárou v tvár (Zjv 22, 4)56.  

d) Cirkev v Pavlovskej teológii – Cirkev ako Boží ľud, 
     Kristovo telo a chrám Ducha Svätého

Cirkevné komunity sa rodia tam, kde apoštol Pavol ohlasuje spásne 
evanjelium Ježiša Krista a oslovení ho prijímajú s vierou. Kresťanská ko-
munita, ktorá je novou sociálnou formou viery, má u Pavla kristologický 
charakter v zmysle jeho kristológie kríža a oslávenia. Keď Pavol popisu-

55 Kardinál Karol Wojtyla v prejave k americkým biskupom počas návštevy USA 
v roku 1976 povedal: „Teraz stojíme pred najväčšou konfrontáciou, akú kedy ľudstvo vo 
svojich dejinách zažilo. Nemyslím si, že ... kresťanstvo si to v plnom rozsahu aj uvedomu-
je. Teraz stojíme pred záverečným bojom medzi Cirkvou a anti-cirkvou, medzi evanjeliom 
a anti-evanjeliom, medzi Kristom a antikristom. Táto konfrontácia je v plánoch Božej 
prozreteľnosti. Preto je v Božom pláne. Musí to byť boj, do ktorého sa Cirkev pustí a bude 
mu statočne čeliť až do konca...“ Zdroj: Wall Street Journal, 9. november 1978, 30. 

56 G. L. Müller, Dogmatika pro studium i pastoraci, 607. 
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je základ a formu tejto komunity viery, hovorí často o „bytí v Kristovi“. 
Výraz „byť v Kristovi“ (1Kor 1, 30; Gal 3, 28) znamená, že ten, kto verí 
v Krista, vstupuje do sféry vplyvu Krista, ktorý bol vyzdvihnutý k Božej 
pravici, znamená to, že Kristus ukrižovaný a vzkriesený – zjavená Božia 
spravodlivosť – je a ostane životným priestorom nového vykúpeného stvo-
renia. Ekleziológia tu je prepojená so soteriológiou. Kto vstupuje do tohto 
nového životného priestoru, je aj novým spôsobom socializovaný, pretože 
v tomto spoločenstve sú bežné sociálne štruktúry, ktoré charakterizuje moc 
a dominancia, odstránené. V tomto „bytí v Kristovi“ už nejestvujú viac 
Židia ani Gréci, otroci ani slobodní, muži ani ženy (Gal 3, 28). 

Ďalší výraz, ktorý Pavol používa na popis cirkevnej komunity je „Kris-
tovo telo“ – veriaci je „Kristovým telom“ – čím ukazuje, ako je eklezioló-
gia prepojená s kristológiou. Znamená to, že účastníci na Eucharistickom 
slávení, keď majú účasť na Kristovom tele a krvi (vo svätom prijímaní), sú 
tak zjednotení s ukrižovaným a vzkrieseným Kristom, že sa aj oni stávajú 
„Kristovým telom“. 

Toto označenie chce povedať, že:
 1. Cirkev je telo mnohých veriacich zjednotené s Kristom, telo ktorého 

údy žijú v jednom Duchu, jeden pre druhý (Rim 12, 5; 1Kor 12, 12).  
2. Cirkev je dejinná forma Kristovho zjavenia a jeho komunikácie, for-

ma, prostredníctvom ktorej Kristus koná a je prítomný v dejinách (Ef 1, 
22; 4, 7-16). Cirkev je teda pozemské telo osláveného Krista. Müller obraz 
Kristovho tela ako vlastný pavlovský pojem pre Pánovu Cirkev (ekklesia) 
vysvetľuje nasledovne: „Telo znamená v prirodzenom zmysle Ježišovu te-
lesnú pozemskú existenciu, ďalej sviatostné sprítomnenie ľudskej priro-
dzenosti vyvýšeného Pána v spôsoboch chleba a vína pri Pánovej večeri 
a nakoniec z toho vyplývajúce spoločenstvo veriacich s Ježišom Kristom, 
hlavou Cirkvi, z ktorého vyplýva spoločenstvo ľudí navzájom“57. Deutero-
pavlovské listy obraz Kristovho tela rozširujú o skutočnosť, že Kristus je 
hlava, pôvod a životný princíp Cirkvi, ktorá ako telo je jeho náprotivkom 
a súčasne je s ním neoddeliteľne spojená  (Kol 1, 18) a je jeho prítomnos-
ťou dokonale naplnená (Ef 3, 19)58. 

57 G. L. Müller, Dogmatika pro studium i pastoraci, 600. 
58 Por. G. L. Müller, Dogmatika pro studium i pastoraci, 600. 
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J. Ratzinger pri výklade obrazu Cirkvi ako Kristovho tela vyvracia myl-
nú mienku, že Pavol použijúc obraz tela si pomohol stoickou filozofickou 
alegóriou svojej doby, ktorá porovnáva štát s organizmom, kde všetci čle-
novia musia spolupracovať, kde sú všetci vzájomne závislí. Týmto učením 
sa sledovalo upokojenie rozrušených más ľudí a ich opätovné povolanie 
ku svojim vlastným funkciám a úlohám, pretože každý orgán má iba jemu 
vlastný význam a teda chcieť to isté by znamenalo vzájomne si prekážať 
a nedosiahnuť spoločný cieľ. Sv. Pavol síce mal tieto myšlienky pred sebou 
a nachádzame ich aj v jeho liste (1 Kor 12, 17), kde hovorí ako by nemalo 
zmysel keby noha chcela byť hlavou... Avšak Pavlova inšpirácia konceptu 
Cirkvi ako Kristovho tela nie je primárne sociologická a filozofická, ale 
jasne biblická. 

V biblii sa nachádzajú tri pramene tejto myšlienky:
 1. Semitská predstava o tzv. „korporatívnej osobnosti“ (to znamená: 

„my všetci sme Adamom, jediným človekom vo veľkom vydaní“59). Je 
zrejmé, že s nástupom novoveku a subjektivizmu sa táto idea stáva nezro-
zumiteľnou. Preto celá Descartova filozofia stojí na koncepte „ja myslím“, 
pretože už len „ja“ bolo ešte ako tak pochopiteľné. V súčasnosti sa pojem 
subjektu pomaly stráca, až tak, že sa hovorí o tom, že nejestvuje pevné do 
seba uzatvorené ja, ale že existuje množstvo síl, ktoré do nás vchádzajú 
a vychádzajú, čo je druhý extrém. Jestvuje však aj nové pochopenie toho, 
že „Ja“ sa vytvára na základe „Ty“ a oboje sa vzájomne prelína. Chápanie 
tohto konceptu umožňuje pochopiť semitskú ideu o spoločnej osobnosti 
a na jej základe preniknúť do myšlienky o Kristovom tele. 

2. Eucharistický prameň konceptu Kristovho tela. Totiž Pán je v Eucha-
ristii naším chlebom („Nie je chlieb, ktorý lámeme účasťou na Kristovom 
tele?“ 1 Kor 10, 16), našou potravou. Dáva nám svoje telo (ktoré v semit-
skom význame označuje súčasť človeka, ktorý nie je len telom), čiže dáva 
sám seba. Tým, že toto telo je jedené/prijímané vyjadruje myšlienku pre-
nikania dvoch subjektov. Prijímanie znamená, že zdanlivo neprekonateľná 
hranica môjho „Ja“ sa otvára a môže byť otvorená, lebo najskôr Ježiš sám 
seba úplne otvoril, nás všetkých prijal do seba a nám sa odovzdal. Prijíma-
nie teda znamená spojenie, splynutie existencií. Tak ako pri potrave telo 

59 J. Ratzinger, Církev jako společenství, 22.
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asimiluje cudziu látku a tým môže žiť, tak sa moje „Ja“ „asimiluje“ – mení 
na Ježiša, pripodobňuje sa mu vo výmene, ktorá stále viac prelamuje de-
liace línie. Toto sa uskutočňuje u všetkých prijímajúcich a tak sa vzájomne 
zjednocujú – stávajú sa jedným telom. Týmto spôsobom buduje prijímanie 
Cirkev, keď otvára múry subjektívnosti a zhromažďuje nás do hlbokého 
existenciálneho spoločenstva. Je procesom zhromažďovania, pri ktorom 
nás Pán sám zbližuje. Vyjadrenie „Cirkev je Kristovo telo“ teda znamená, 
že Eucharistia v ktorej nám Pán dáva svojej telo a vytvára jedno telo z nás, 
je trvalé miesto vznikania Cirkvi, kedy ju on sám neustále zakladá. 

3. Biblický koncept snúbeneckej lásky ako tretí prameň konceptu Kris-
tovho tela. Je to idea, ktorá je vyjadrená v knihe Genezis (2, 24), kedy muž 
opustí svojho otca a matku a priľne k svojej žene a stanú sa jedným telom. 
Inými slovami – jedno telo znamená jedinú novú existenciu. Znamená to 
telesno-duševné spojenie s Kristom, tak ako sa to deje medzi mužom a že-
nou. Túto ideu Pavol rozvíja v 1 Kor 6, 17, kde hovorí: „Ale kto sa spája 
s Pánom, je s ním jeden Duch“, čiže jedna duchovná existencia z moci 
Ducha Svätého. V tejto snúbeneckej koncepcii je obsiahnutá myšlienka, 
že vo sviatosti Eucharistie sa uskutočňuje spojenie dvoch subjektov, kto-
ré prekonávajú svoje rozdelenie a stávajú sa jedným – Kristovým telom. 
Avšak Kristus a Cirkev sú jedným telom v tom zmysle, že vo svojom du-
chovno-telesnom spojení ostávajú nezmiešaní (tak ako je to medzi mužom 
a ženou). Cirkev nie je Kristus, ale ostáva služobníčkou, ktorú on s láskou 
pozdvihuje na úroveň nevesty60. 

Pre Pavla je nakoniec Cirkev aj „Boží ľud“, čo automaticky evokuje 
spojitosť Cirkvi a Izraela – vyvoleného Božieho ľudu. Pavol, podobne ako 
Starý zákon, vyjadruje túto skutočnosť, že kresťanská komunita  je „Boží 
ľud“, rozličnými výrazmi. Cirkev je uňho „ľud Boha“ (Rim 9, 25), „Boží 
Izrael“ (Gal 6, 16), „Abrahámov rod“ (Rim 9, 7), pravé „Božie potomstvo“ 
(Rim 9), „Božie zhromaždenie“ – ekklesia tu theu (1 Kor 15, 9; Gal 1, 13; 
1 Kor 10, 32; 11, 22). Týmto výrazom – „Boží ľud“, sv. Pavol chce vyjad-
riť viaceré skutočnosti: vernosť Boha zmluve; vernosť voči svojmu ľudu 
napriek jeho nevere; dramatickosť spásneho diania ako to ukazujú dejiny 
vernosti a nevery Izraela; skutočnosť, že v smrti a vzkriesení Krista nasta-
li posledné dni (konečný čas)... Cirkev je teda v kontinuite s izraelským 

60 J. Ratzinger, Církev jako společenství, 21-25. 
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Božím ľudom, ale zároveň je medzi nimi aj diskontinuita, ktorá je daná 
Kristovou osobou a vierou v neho.

Nakoniec sv. Pavol hovorí o Cirkvi aj v spojitosti s Duchom Krista a Du-
chom Boha a s jeho účinkami. Duch Svätý je znakom, že niekto žije v spás-
nej komunite Krista. Preto u Pavla je Cirkev aj „chrám Boha“ naplnený 
Duchom (1 Kor 3, 16), „chrám živého Boha“, v ktorom sa naplnili mesián-
ske prísľuby Starého zákona (2 Kor 6, 16),  „živý chrám“, pretože v ňom 
Boh v Duchu Svätom prebýva. Je to Duch, z ktorého Cirkev pochádza, 
ktorým je budovaná, ktorý v nej rozdeľuje služby a potrebné dary, ktorý ju 
posväcuje a umožňuje jej viesť svätý život pred Bohom, ktorý je životom v 
slobode a láske (Rim 8, 9; 1 Kor 2, 10; 6, 19; 2 Kor 3)61. Je to práve Duch 
Svätý, ktorý Cirkev neutvára na spôsob ľudských spolkových organizácií. 
V Duchu Svätom je Cirkev zviditeľnením spoločenstva s Bohom v Kristo-
vej milosti a to je jej podstatou. Inými slovami, v Duchu Svätom sú cirkev-
né obce sprítomnením a uskutočnením jedinej univerzálnej Cirkvi a nie len 
nejaké uzatvorené zhromaždenia (1 Kor 10, 32). Prítomnosť Ducha, ktorý 
inšpiruje apoštolát a rozdáva charizmy a služby jednotlivým veriacim na 
budovanie Cirkvi nie je len akýsi počiatočný entuziastický fenomén, ale 
je trvalou skutočnosťou, až do konca čias. Preto sociologicko-osvietenský 
model, podľa ktorého sa počiatočné slobodné charizmatické spoločenstvo 
zmenilo na strnulú inštitúciu, nemožno akceptovať ako pravdivý. Kategó-
rie „charizmatický“ a „inštitucionálny“ sú prebraté z profánnej sociológie 
a pre teologický pohľad na Cirkev sú z mnohých dôvodov neprimerané62.  

e) Pastorálne listy – Cirkev ako Boží dom 

Posledné desaťročia prvého storočia sa v Malej Ázii zásadne zmenila 
situácia v cirkevných spoločenstvách, čo si vyžiadalo aj určitú novú teo-
lógiu, ktorú má sv. Pavol obsiahnutú v pastorálnych listoch (1-2 Tim, Tit). 
Kresťania týchto spoločenstiev pochádzali z pohanstva a žili v pohanskom 
prostredí. To, čo sa zmenilo bola myšlienka týkajúca sa skorého druhé-
ho Pánovho príchodu. Tieto komunity už jeho skorý príchod neočakávali. 
Preto bolo potrebné premyslieť vzťah, ktorý mali tieto kresťanské komu-
nity vytvoriť k pohanskému spoločenskému prostrediu, v ktorom žili. Tu 

61 Por. Wiedenhofer, „Ecclesiologia“, 79-83. 
62 Por. G. L. Müller, Dogmatika pro studium i pastoraci, 600-602. 



45

sa po prvý krát začína uvažovať o inštitucionálnej zložke komunít. Pod-
statnou ekleziologickou tézou je, že jednotlivá komunita (ekklesia 1 Tim 
3, 5) je realizáciou – uskutočnením univerzálnej Cirkvi (Ekklesia 1 Tim 
1, 6-14). Takáto komunita je postavená na Pavlovom ohlasovaní evanje-
lia. Toto evanjelium je teraz chápané ako náuka (doktrína) a ako zverený 
poklad apoštolskej tradície. Aj učeníci apoštola Pavla – pastieri komunít 
a služobníci, sú normovaní a formovaní podľa pavlovského apoštolátu. 
Tieto komunity, v nových sociálnych podmienkach (kedy vybledol escha-
tologický dejinno-spásny rozmer Boha), sa snažili rozšíriť v pohanskom 
svete a hľadali určitý primeraný model podľa ktorého mohli ako cirkevná 
komunita žiť, čiže určitý ekleziologický model. Tu Cirkev prebrala za svoj 
model patriarchálnu domácnosť – rodinu. Bolo to preto, lebo kresťania sa 
uprostred pohanského sveta cítili ako cudzinci bez vlasti a občianských 
práv (1 Pt 2, 11; Ef 2, 19), ako roztratení (1 Pt 1, 1), ktorí v lokálnej cir-
kevnej komunite, čiže v „Božom dome“ (1 Pt 2, 5) nachádzali svoju novú 
vlasť. Táto základná ekonomická a sociálna forma – rodina/dom – sa stala 
základnou ekleziologickou metaforou. To – podľa niektorých autorov – 
však znamenalo oproti minulosti aj zmenu. Totiž patriarchálna rodina mala 
svoje zákonitosti a preto istá patriarchálna autorita mohla vyústiť do vylú-
čenia žien z istých komunitných služieb. Tým, že sa kázanie slova viazalo 
na predsedajúceho komunity, ktorý mal uznanú osobitú autoritu, vytráca sa 
(alebo skôr mení) prorocký úrad a nakoniec ohlasovanie evanjelia sa mení 
na ohlasovanie záväznej náuky a apoštolskej tradície. 

Sumárne teda platí: Pastorálne listy chápu Cirkev ako dom usporiadaný 
Bohom, podľa vzoru antických domácich komunít organizovaných pat-
riarchálnym spôsobom. Cirkev sa takto stáva Božím domom postaveným 
na základe apoštolov (1Tim 3, 15). Predstavený komunity sa stáva otcom 
rodiny a správcom Božieho Domu, ktorý mu je zverený (Tit 1, 7)63. Pred-
stavení – ktorí prijímajú charizmu cez vkladanie rúk, sú zaviazaní tradíciou 
(paradosis) apoštolského evanjelia a pravého učenia (didaskalia). Títo sa 
starajú o Božiu obec – ako otcovia domácnosti, zvestujú slovo, starajú sa 
o duše, čoho súčasťou je aj odmietanie falošných učiteľov a sektárov. I keď 
by sa zdalo, že vonkajšia podoba poapoštolskej Cirkvi bola podmienená 
čisto sociologicky uchopiteľnými podmienkami (nutnosť organizovať sa, 

63 Por. Wiedenhofer, „Ecclesiologia“, 83-84. 
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prenasledovanie v pohanskom prostredí), nie je tomu úplne tak. Tieto von-
kajšie zmeny primárne „vyplývajú z teologickej podstaty Cirkvi“64. 

f ) List Hebrejom 

Cirkev tu vystupuje ako stádo večného pastiera Ježiša Krista. On ako 
prostredník a veľkňaz novej zmluvy svojím sebadarovaním konštituoval 
eschatologický Boží ľud (Hebr 8, 6;9, 14; 13, 20). Jeho Cirkev je Božím 
domom (Hebr 10, 21) a Božím ľudom (4, 9). Je bratstvom posvätených 
v Ježišovom mene (2, 17). Je to spoločenstvo, ktoré sa nachádza v eschato-
logickom napätí medzi prvým a druhým Božím príchodom. Cirkev teda po-
trebuje vytrvalosť a trpezlivosť, aby bola zavŕšená vo večnej vlasti v nebi. 
Boží ľud tu na zemi nemá trvalý pobyt, ale smeruje k budúcemu mestu (13, 
14) – k nebeskému Jeruzalemu. Súčasná Cirkev má vzor vo veriacich (mu-
čeníkoch) minulých dôb. Takto sa rozširuje chápanie Cirkvi a teda patrí do 
nej Boží ľud minulosti, prítomnosti i budúcnosti, na zemi aj na nebi. Je to 
teda eschatologické spoločenstvo spásy65. 

g) Skutky apoštolov 

Skutky apoštolov je možné nazvať „naratívna ekleziológia“. Jej bohat-
stvo si priblížime cez tri obrazy. 

Prvým je pobyt učeníkov vo večeradle. Je to modliace sa zhromaždenie 
apoštolov a malého spoločenstva tých, čo veria v Ježiša, spolu s Máriou. 
Miestom zhromaždenia a teda vznikajúcej Cirkvi je večeradlo – horná sieň. 
Jedenásť apoštolov, ktorí sú uvedení menovite, Mária, ženy a bratia – to je 
skutočné quahal, zhromaždenie bratov s rôznym poslaním a zároveň je to 
zrkadlo celého nového ľudu. Toto zhromaždenie sa stretáva na modlitbách 
a tak od Pána prijíma svoju jednotu. To podstatné čo robia je, že sa primy-
kajú k živému Bohu a sú otvorení jeho vôli. V čísle 120 je možné rozpo-
znať číslo dvanásť, jeho sviatostný charakter spojený so zasľúbením ako 
i jeho určenie k nárastu a mohutnému rozvoju. Nakoniec vystupuje Peter 
ako hovorca a konateľ, čím uznáva zodpovednosť za posilňovanie bratov, 
ktorú prijal od Pána (Lk 22, 32). Doplnenie okruhu Dvanástich o Mateja 
ukazuje na prienik (súhru) medzi vlastným konaním komunity a posluš-

64 G. L. Müller, Dogmatika pro studium i pastoraci, 603. 
65 Por. G. L. Müller, Dogmatika pro studium i pastoraci, 606-604. 
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nosti voči prvému konajúcemu, čiže Bohu: Obec vyberá dvoch (to je jej 
prípravná aktivita), avšak voľba ostáva na Bohu a jeho vôli. A pri voľbe 
spoločenstvo zotrváva na modlitbe, a teda sa nemení na parlament, ale dáva 
pochopiť, čo je to quahal, čo je Cirkev. 

Druhý obraz je na konci druhej kapitoly Skutkov apoštolov, kde je prvá 
Cirkev predstavená štyrmi pojmami: zotrvávanie na učení apoštolov (čo je 
rodiace sa vnímanie apoštolskej postupnosti), zotrvávanie na spoločenstve, 
na lámaní chleba a na modlitbách. Dalo by sa povedať, že sa tu objavujú 
dva základné piliere Cirkvi a jej budovania: slovo a sviatosť. Je však treba 
dodať, že toto slovo je viazané na inštitucionálnu podobu (apoštola) a na 
zodpovednosť svedka. Tiež je treba dodať, že označenie sviatosti Eucha-
ristie výrazom lámanie chleba, vyjadruje sociálny nárok Eucharistie, ktorá 
nie je izolovaným bohoslužobným aktom, ale je spôsobom existencie: ži-
vot v delení sa, v spoločenstve s Kristom, ktorý sa rozdáva. 

Tretí obraz stojí medzi predchádzajúcimi dvoma a je ním obraz Turíc. 
Búrka a oheň zakladajú Cirkev. Cirkev neprichádza na základe vlastného 
rozhodnutia, nie je produktom ľudskej vôle, ale výtvorom Božieho Ducha. 
Tento Duch prekonáva svetského ducha Babylončanov. Ľudská túžba po 
moci (ako to vidieť u Babylončanov) smeruje k uniformite, pretože jej ide 
o panovanie a podriadenie, čím vedie k nenávisti a rozdeleniu. Boží Duch 
je láska, preto pôsobí uznanie a vytvára v prijatí druhého jednotu: mnoho 
jazykov si navzájom porozumie. 

Obraz Turíc ukazuje prelínanie mnohosti a jednoty, a tým nás učí 
vidieť špecifikum Božieho Ducha v kontraste s duchom sveta. Svetský 
duch podriaďuje, Duch Svätý otvára. K Cirkvi patrí rôznosť jazykov, to 
jest mnohosť kultúr, ktoré si vo viere vzájomne rozumejú a obohacujú sa. 
V tomto zmysle je možné povedať, že tu nachádzame náčrt predbežného 
obrazu Cirkvi, ktorá žije v mnohých a mnohotvárnych lokálnych cirkvách, 
ale práve tak vytvára jednu Cirkev. Lukáš týmto obrazom tiež vyjadruje, 
že už v okamihu svojho zrodu bola Cirkev katolíckou, svetovou Cirkvou. 
Lukáš teda vylučuje predstavu, podľa ktorej vznikla najprv miestna cirkev 
v Jeruzaleme a z nej pomaly vznikali ďalšie miestne cirkvi, ktoré sa pomaly 
združovali. Je to naopak a teda nám hovorí: najprv je tu jedna Cirkev, ktorá 
hovorí všetkými jazykmi – ecclesia universalis – a z tej sa potom rodí 
Cirkev na najrozličnejších miestach, pričom tieto cirkvi sú všetky vždy 
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uskutočňovaním jednej a jedinej Cirkvi. Časovú a ontologickú prioritu má 
univerzálna Cirkev. Cirkev, ktorá by nebola katolícka, nebola by vôbec 
Cirkvou. Lukáš vyjadril katolicitu (všeobecnosť) Cirkvi cez použitie 
helénskej schémy o dvanástich národoch, ktorá je blízka zoznamu národov 
v nástupníckych štátoch ríše Alexandra Veľkého. Týchto dvanásť národov 
a ich jazyky uvádza ako prijímateľov apoštolského slova, avšak potom od 
schémy vybočí, pretože k nim pridáva trinásty národ – Rimanov. 

Skutky apoštolov sú však vybudované na teologickej myšlienke, ktorou 
je cesta evanjelia od židov k pohanom, čím sa napĺňa Ježišovo poverenie 
ísť až na kraj zeme, učiť a robiť učeníkov zo všetkých národov (Sk 1, 8; Mt 
28, 19). Táto cesta je zobrazená v celkovej štruktúre knihy, ktorá sleduje 
predovšetkým Pavla, ktorý ide z Jeruzalema do Ríma. Rím je súborným 
označením pre pohanský svet. Príchodom do Ríma dosiahla jeho cesta cieľ. 
Rím – ako súborné miesto národov sveta – má teologickú hodnotu, a ne-
možno ho z idey Lukášovej katolicity odstrániť66. 

 3.3 Zhrnutie biblických výpovedí o Cirkvi 

1. Cirkev je viditeľné spoločenstvo ľudí, zjednotené vo vyznaní vie-
ry, v liturgickom živote a autorite prvých apoštolov. Ako dielo sebazja-
vujúceho sa Boha je Božím ľudom Otca, telom Ježiša Krista – vteleného 
Slova, a chrámom Ducha Svätého. Je konštituovaná cez Božie vyvolenie, 
cez zhromaždenie spoločenstva učeníkov (čím sa stáva eschatologickým 
ľudom) a nakoniec cez Kristov kríž, vzkriesenie a vyliatie Ducha Svätého. 
Takto je Cirkev spoločenstvom ľudí, ktoré je zvolané Bohom, aby bolo 
znamením a nástrojom jeho univerzálnej spásnej vôle. 

2. Ako Bohom povolané spoločenstvo je Cirkev označená ako ekklésia 
(výraz Boží ľud v Novom zákone takmer bez výnimky označuje izraelský 
ľud a nie Cirkev). J. Ratzinger si všíma, prečo bolo zvolené práve toto slo-
vo, pričom zdôrazňuje jeden z viacerých dôvodov. Totiž toto slovo ekklé-
sia má pôvod v starozákonnom slove quahal – čo znamená zhromaždenie 
ľudu. Takéto zhromaždenia – v ktorých sa ľud utváral ako kultová i poli-
ticko-právna veličia – jestvovali aj v gréckom, nielen semitskom prostredí. 
Avšak starozákonný quahal sa odlišuje od greckého ľudového zhromažde-
nia občanov s hlasovacím právom v tom, že k nemu patria aj žena a deti, 

66 Por. J. Ratzinger, Církev jako společenství, 26-29. 
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ktoré v Grécku neboli aktívnymi nositeľmi politického diania. V Grécku 
muži svojimi rozhodnutiami stanovovali, čo sa má uskutočniť. Avšak zhro-
maždenie Izraela sa schádza preto, aby si vypočulo Boží oznam a prijalo 
ho. Vzorom každého zhromaždenia starozákonného ľudu bolo zhromaž-
denie pri hore Sinaj. Po exile bolo podobne cez počúvanie Božích slov 
znovuzaložené spoločenstvo ľudu. Avšak preto, že rozptyľovanie Izraela 
pokračovalo, uskutočnenie Božieho spoločenstva (quahal) sa stalo viac 
predmetom nádeje. A prosba o toto zhromaždenie – Cirkev – je pevnou sú-
časťou židovských modlitieb. Čiže tým, že sa rodiaca Cirkev pomenovala 
termínom ekklésia sa chce vyjadriť, že táto prosba bola naplnená. Kristus, 
ktorý zomrel a vstal zmŕtvych, je živým Sinajom. Tí, čo k nemu pristupujú, 
predstavujú vyvolené definitívne zhromaždenie Božieho ľudu (Hebr 12, 
18-24). Toto nové spoločenstvo sa vytvára vždy len dynamikou zhromaž-
ďovania, ktorá vychádza z Krista a je nesená Duchom Svätým a ktorý ako 
Pán je stredom tohto zhromaždenia a dáva sa mu vo svojom tele a krvi. 
Slovo ekklésia je teda významovo veľmi široké, pretože vyjadruje kulto-
vé zhromaždenie, i miestnu cirkev, aj cirkev vo väčšej zemepisnej oblasti 
a nakoniec samotnú jedinú Cirkev Ježiša Krista. Tieto významy sa vzá-
jomne plynule prelínajú, pretože všetko vychádza z kristologického stredu, 
ktorý sa konkretizuje v zhromaždení veriacich pri Pánovej večeri. Vždy je 
to Pán, ktorý ku svojej jedinej obeti zhromažďuje svoj jeden a jediný ľud. 
Na všetkých miestach je to zhromaždenie v rovnakej záležitosti67. 

3. Cirkev v novozákonnom svedectve je univerzálna, pretože Boží spás-
ny plán je univerzálny. Táto univerzálna Cirkev konkrétne existuje v miest-
nych cirkvách, ktoré sa modlia, počúvajú učenie apoštolov a sú nimi vede-
né (Sk 2, 42). Cirkev je miestom uskutočňovania viery, nádeje a lásky. Je 
neustále budovaná apoštolským slovom evanjelia, ale najmä krstom a Pá-
novou večerou.

4. V Cirkvi a cez Cirkev vykonáva povýšený Pán v Duchu Svätom svoje 
univerzálne spásne poslanie. Cirkev je vybavená všetkými darmi a úradmi, 
aby túto službu mohla plniť. 

5. Cirkev – v spoločenstve cirkví – má od Ducha charizmatické dary, 
služby a úrady, ktorými je budovaná. Poapoštolská podoba úradov v Cirkvi 
– ktorými sú biskupi/presbyteri a diakoni, má oporu v prvotnom apoštoláte 

67 Por. J. Ratzinger, Církev jako společenství, 18-21.
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a v úradoch, ktoré boli v jednotlivých obciach prítomné a ktoré z apoštolátu 
vzišli. Tieto úrady sú sviatostné, pretože účasť na nich sa komunikuje cez 
symbolické vkladanie rúk a modlitbu, čo je dielo Božieho Ducha a vyvýše-
ného Pána, ktorý vybratých ľudí splnomocňuje a poveruje poslaním.

6. Peter – ako hovorca predveľkonočného spoločenstva a ako prvý sve-
dok vzkriesenia – je výnimočným garantom jednoty predveľkonočného 
spoločenstva a poveľkonočnej Kristovej Cirkvi. V zbore apoštolov má 
prednostné miesto ako svedok a hlásateľ viery v Krista. Jemu je Pánom 
zverená univerzálna pastierska služba Krista a tým služba jednote jeho 
Cirkvi (Jn 21, 15-17)68.

4. Cirkev v prvých storočiach a v patristike – 
     Cirkev ako mysterium fidei

V prvých storočiach ešte nejestvuje samostatná ekleziológia. Cirkev je 
väčšinou chápaná ako súčasť globálneho spásneho Božieho plánu, ktorý 
sa zjavil v Ježišovi Kristovi a teraz sa ohlasuje svetu. Cirkev má úlohu 
sprostredkovať toto spásne tajomstvo a teda tvorí súčasť Božieho spásneho 
konania. Preto je aj ona tajomstvo viery. V prvých storočiach sa vyvíjajú 
základné formy budúcej Cirkvi: normy viery (kánon Svätého písma, vy-
znania viery, regula viery), základné formy kultu (krst, Eucharistia), zák-
ladné formy ekleziálnej organizácie (biskupská ordinácia), základné formy 
sprostredkovania viery (kázanie, katechéza, teológia). Toto všetko zne-
možňuje vytvoriť akúsi jednoliatu ekleziológiu prvých storočí. 

Čím je Cirkev a ako chápe Cirkev samu seba, to je závislé od troch 
základných foriem jej vtedajšieho života: kult, misijné ohlasovanie, kon-
troverzie. 

Cirkev v kontexte kultu – je liturgicko-sviatostná a mystická skutočnosť, 
ktorá je vyjadrovaná bohatými biblickými a postbiblickými obrazmi: Cirkev 
je sociálnym znamením Božej prítomnosti a jeho konania v dejinách a vo 
svete. Výrečnými sú prírodné obrazy (ako mesiac, vinič, pozemský raj, 
záhrada), ale aj antropologické, technické a politické (mesto, chrám, veža, 
archa, nevesta, žena, panna, matka, Mária). Sumárne možno povedať, že 
vo vnútornej kultovej skúsenosti je Cirkev vzťahová entita: spoločenstvo 

68 Por. G. L. Müller, Dogmatika pro studium i pastoraci, 608. 
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veriacich, ktorí sa schádzajú na konkrétnom mieste za účelom kultu, 
alebo aby tvorili komunitu. Ďalej je Cirkev udalosťou Božieho konania 
v dejinách. Týmto konaním Božím je vyvolenie, vykúpenie, posvätenie, 
vedenie a zdokonaľovanie. Na strane človeka je ochota veriť. Toto konanie 
je tajomná skutočnosť, ktorá sa neustále rodí v srdciach ľudí a v praxi 
života. Cirkev je predovšetkým mystická jednota s Ježišom Kristom, 
vteleným Božím Slovom. 

Cirkev v kontexte misijného ohlasovania – komunita veriacich rozší-
rená po celom svete a ktorej pravá vlasť je v nebi, je komunitou, ktorej 
eschatologický ráz sa manifestuje v alternatívnej morálnej praxi: kresťania 
životom v spoločenstve s Bohom dokážu žiť odlišne od sveta. 

Cirkev v kontexte vnútorných kontroverzií – a v kontexte misie a ucho-
vávania identity Cirkvi je Cirkev subjektom spásneho sprostredkovania, 
ktorý Boh obdaroval potrebnými darmi: poznaním pravdy, verným ucho-
vávaním tradície viery, učením, kázaním, vedením. Cirkev je miesto prav-
dy, lásky a spásy.

V najužšom zmysle slova je Cirkev tajomstvom viery: spoločenstvo 
s trojjediným Bohom, ktorý prostredníctvom slova a sviatosti z nich vy-
tvára komunitu a takúto komunitu pozýva aby išla do sveta zhromažďovať 
všetkých ľudí okolo seba69.  

4.1 Cirkevní otcovia 

Cirkevní otcovi nepísali samostatné traktáty o Cirkvi, avšak prispeli zá-
sadným spôsobom k pochopeniu jej podstaty, poslania a podoby. Salvador 
Pié-Ninot o tomto období súhrnne hovorí, že „ekleziológia prvých storočí 
bola skôr život a poznanie ako systematická teológia. V centre tejto eklezio-
lógie ante literam stál koncept Cirkvi ako komúnia chápaného ako puto me-
dzi biskupom a veriacimi, ktoré sa uskutočňuje a zjavuje primárne v eucha-
ristickom slávení. Toto komúnio sa vnímalo ako základná štruktúra Cirkvi, 
ktorá sa každodenne zakúšala, i keď nebola predmetom systematickej re-
flexie. Vo vedomí otcov bola veľmi silno zakorenená materskosť Cirkvi – 
Ecclesia Mater, ktorá je nositeľkou spásy a matkou nového človeka v krste. 
Preto ekleziológia tohto obdobia sa skôr ako v samostatnom traktáte nachá-
dza v soteriologických a antropologických úvahách. 

69 Por. Wiedenhofer, „Ecclesiologia“, 88-89. 
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V tomto období nadobúdajú veľký význam rôzne symboly viery Cirkvi, 
pretože ukazujú vzťah Cirkvi ku Kristovi. Skôr ako by otcovia uvažovali 
o Cirkvi, učenie, liturgia a katechéza hovoria o sentire Ecclesiam“70.

a) Apoštolskí otcovia

Pre apoštolských otcov „Katolícka cirkev“ existuje v miestnych 
cirkvách, kde je rovnaká viera, sviatostný život a biskup ako zástupca 
apoštola. Katolícka – všeobecná Cirkev je výrazom katolíckej, čiže univer-
zálnej a celosvetovej spásnej Božej vôle. Cirkev je plodom apoštolského 
zvestovania a preto má za úlohu verné odovzdávanie apoštolského učenia 
a uchovávanie komúnia kresťanov vo viere a láske. 

b) Irenej z Lyonu 

V kontexte polemiky s pohansko-kresťanskou gnózou predstavuje apoš-
tolskú Cirkev ako miesto verného sprostredkovania zjavenia trojjediného 
Boha. Cirkev učí z Kristovho poverenia, v jej učení hovorí sám Ježiš Kris-
tus („Kto vás počúva, mňa počúva“ Lk 10, 16). Pravú Cirkev je možné v 
zhode s kritériami sv. Ireneja identifikovať podľa používania všeobecne 
známych apoštolských spisov Nového zákona a podľa apoštolskej tradície 
v ohlasovaní, katechéze a cirkevnej praxi (teda nie podľa tajných tradí-
cií údajne apoštolských). Zvláštnym kritériom pravosti je zhoda s Tradí-
ciou a kázaním Cirkvi, ktorá bola vybudovaná apoštolmi Petrom a Pavlom 
v Ríme. Cirkev sama seba nechápe ako súčet viacerých ezoterických kru-
hov alebo ako dodatočne organizačne spojenú skupinu izolovane žijúcich 
kresťanských komunít. Ale tam, kde žije to isté vyznanie a sviatostný život 
a kde je episkopát odvodený od apoštolov, tam je prítomné tajomstvo (uni-
verzálnej) Cirkvi a stáva sa viditeľným a uchopiteľným71. 

c) Hipolyt, Klement, Origenes, Ambróz 

Pretože podstata Cirkvi ako tajomstva viery nie je naplno uchopiteľná cez 
sociologické kategórie, je teológia otcov odkázaná na rôzne biblické obrazy, 
ktoré v duchovnom výklade Písma, typologicky a alegoricky vyjadrujú 

70 S. Pié-Ninot, Introduzione alla ecclesiologia, Casale Monferrato 1994, 10. 
71 Por. G. L. Müller, Dogmatika pro studium i pastoraci, 609-611. 
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podstatu Cirkvi. Cirkev je takto ľudom zmluvy, javovým náprotivkom 
ako Panna a Dcéra Siona, Kristova nevesta, ktorá v počúvaní a modlitbe 
prijíma Božie slovo a milosť; Cirkev je tiež Matka, ktorá zvestovaním 
evanjelia, krstom a Eucharistiou veriacich rodí, živí a vychováva ako svoje 
deti; Cirkev je ako nová Eva, jediná archa spásy, Petrova loď, Božie stádo, 
Božia vinica, nezošívané v jednom kuse utkané Kristovo rúcho, holubica 
a pod. Výpis kompletizuje H. Rahner v zbierke ranokresťanských hymnov 
na Cirkev s názvom Mater Ecclesia (Milano 1975). Tu nachádzame obrazy 
Cirkvi ako: nová Eva, nový raj, mystická matka, svätá služobníčka, ľalia 
v údolí, Matka a Panna, veľké mystérium, žena pod krížom, žena pri mlyne, 
tá čo sa hrá vo vinici, nebo na zemi, učiteľka ľudí, tešiteľka matiek, plačúca 
panna, požehnaná medzi ženami, apokalyptická žena, kráľovná zo Sáby, 
nebeská matka, vlasť duší, snúbenica Libanonu. 

Hypolitov katalóg lodných súčiastok vyložených v ekleziologickom kľúči: 
Antický človek, žijúci pri mori, pozeral na lode nielen očami obchodníka 
a špekulanta, ale očami umelca, takpovediac zamilovaného človeka. V tom 
istom duchu cirkevní otcovia kontemplovali lode na mori, ktoré nazývali 
„naše more“. Prvým z otcov, ktorý kontempluje Cirkev ako loď do jednot-
livých detailov, ktorým dáva ekleziologický význam bol Hypolit Rímsky: 

More – svet; loď – Cirkev; lodivod – Kristus; stožiar – kríž; čelo a zadná časť 
lode – východ a západ, smer nebeskej plavby; dve kormidlá – dva Zákony; lano 
– láska Krista; zásobník sladkej vody – krst; biela plachta – Duch Svätý; železná 
kotva – zákon Kristov; veslári – anjeli strážni; vrchná plachta na centrálnom sto-
žiari – proroci, mučeníci, apoštoli odpočívajúci v nebi; schodište k stožiaru – kríž 
ako znamenie moci Kristovho utrpenia72. 

V Ríme na začiatku tretieho storočia, alegória lode aplikovaná na Cir-
kev bola veľmi populárna. To potvrdzuje aj katalóg obsiahnutý v Liste pá-
peža Klementa apoštolovi Jakubovi: 

Vlastník lode – Boh; kormidelník na zadnej časti lode – Kristus; podkormidel-
ník na čele lode – biskup; námorníci – presbyteri; dozorcovia veslárov – diakoni; 
tí, čo verbujú námorníkov a pasažierov – katechéti; pasažieri – komunita bratov; 

72 Hypolit, De Antichristo 59. In H. Rahner, Simboli della Chiesa, Cinisello Balsamo 
1995, 518.
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hĺbka mora – svet; protivietor – pokušenia; búrky – omyly; plytčiny a útesy – 
prenasledovatelia; plytčina – zlí ľudia; piráti – pokrytci; stroskotanie – hriechy; 
prístav – mesto veľkého Kráľovstva73.

Pani vesmíru – Liturgia ambrosiana

Naozaj je dôstojné a správe vzdávať Ti vďaky, svätý Pane, Otče všemohúci, 
večný Boh, skrze Krista, nášho Pána. On vložil do rúk Cirkvi ušľachtilú moc, kto-
rá patrila jemu osobne. Pre jej osobnú vznešenosť ju nazval kráľovnou a nevestou. 
Jej dôstojnej autorite podriadil celý svet. Jej úsudok, podľa jeho príkazu, musí pla-
tiť aj v nebi. Ona je matkou všetkých živých, šťastná žena oplývajúca množstvom 
detí. Každý deň plodí deti pre Boha v Duchu Svätom. Celá zem je naplnená vý-
honkami jej viniča. Jej ramená podopreté kmeňom zo stromu kríža, sa rozvetvujú 
až do kráľovstva v nebi. Ona je vyvýšené mesto, postavené na vrchu a viditeľné 
všetkým, pretože osvecuje každého. Jej zakladateľ a zároveň ten, kto ju obýva, 
je Ježiš Kristus, náš Pán a tvoj Syn. Jemu spolu s tebou spievame hymnus slávy, 
hovoriac so všetkými anjelmi a archanjelmi: svätý, svätý, svätý74. 

Žena pri mlyne – Maxim z Turína

Žena pridáva kvások do cesta, tak je napísané. Kto je táto žena, ak nie svätá 
Cirkev, ktorá sa každý deň snaží vložiť do hĺbok našich sŕdc Kristovu náuku? 
Áno, táto žena je Cirkev, ale ona je aj iná žena, ktorá sedí pri mlyne a o ktorej Pán 
povedal: „dve budú mlieť, ale jedna bude vzatá a druhá ponechaná“. Pri mlyne 
sa nachádza svätá Cirkev a kamene jej mlyna sú Zákon, apoštoli a proroci. Keď 
ona učí svojich katechumenov, vtedy čistí a preosieva hrubé zrno pohanskej priro-
dzenosti. Potom melie ľudí, aby sa stali jemnou múkou, a tak aby bola pripravená 
prijať kvások, ktorý pochádza z božskej krvi. Kvások, tak si to myslím, je celé 
Pánovo utrpenie. Kvások spásy je vyznanie viery, ktoré sa odovzdáva krstencovi. 
Bez kvásku krvi a kvásku viery nikto nemá milosť zúčastniť sa na tuhom chlebe 
večného života. Avšak, keďže radostná zvesť hovorí o dvoch ženách, ktoré melú, 
a keďže jedna z nich je Cirkev – tá ktorá otáča mlynské kamene večnej spásy, dru-
há žena nie je snáď synagóga? Aj ona melie na mlyne Mojžiša a prorokov, ale ona 
melie zbytočne, ako hovorí apoštol o židoch: „oni majú zápal pre Boha, ale zápal 

73 Epistola Clementis ad Iacobum, 14, 15, PG 2, 49 AC; 52A. In H. Rahner, Simboli 
della Chiesa, 519-520.

74 Liturgia ambrosiana. In H. Rahner, Mater Ecclesia, Milano 1975, 41. 
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bez rozvahy“. Zbytočne synagóga melie, pretože svoje cesto nezmieša s kváskom 
Kristovho učenia. Svätá Cirkev je prijatá do večného odpočinku preto, lebo pre 
Pána pripravila chlieb svätosti. Krutá synagóga je však ponechaná pri mlyne, na-
vždy prekliata, aby krútila kameňmi svojej nevery75. 

Vlasť duší – Pseudo-Augustín 

Ó, svätá Cirkev, ako si hodná našej úcty, sladká matka veriacich, chceme ťa 
objať, Kristova nevesta, milujeme ťa. Iba v tebe je život dokonalý, v tebe sa hrieš-
nik stáva anjelom, v tebe sa otvárajú brány raja, v tebe každá modlitba je vypoču-
tá. Ty si sa zrodila zo svätého boku Krista, ty od počiatku si predobrazená v Ada-
movi. Drahí bratia, chceme sa utiekať k tejto Cirkvi, chceme v prosbe uchopiť jej 
kolená, lebo len v nej sa nachádza spása, len v nej sa uskutočňuje svätý rast, v nej 
môžeme hovoriť s Bohom, v nej sa stávame podobní anjelom. Teda kontempluj-
me iba vo svätej Cirkvi tajuplnú tvár Boha76. 

Matka a panna – Ambróz

Toto je Cirkev: Nedotknutá mužom. Plodná v pôrode. Panna v čistote. Matka 
v radosti detí. Splodila nás, pritom ostala panna, tehotná nie z muža, ale z Ducha. 
Splodila nás, pritom ostala panna, nezakúšala bolesti pôrodu, ale rodila v sláve 
anjelských zástupov. Kojí nás, nie však ľudským mliekom, ale tým, o ktorom ho-
vorí apoštol, s ktorým sýtil detský vek ľudu, ktorý bol v raste. Kde nájdeme takú 
ženu, ktorá by mala toľkých synov ako má Cirkev? Panna v tajomstve, matka ná-
rodov, tak plodná, že Písmo hovorí: „Opustená bude mať viac synov ako tá, čo má 
muža“. Naša matka nie je vydatá, ale má ženícha... Cirkev nie je dotknutá zlom 
a ostane plodná v Duchu77. 

d) Pseudo-Dionýz Areopagita – De Coelesti Hierarchia

Spoločný cieľ hierarchie je vytrvalá láska k Bohu a k Božím veciam... ešte 
pred tým, v úplnom odmietaní protichodných vecí, v poznaní bytí ako takých, 
v kontemplácii a vedeckom poznaní svätej pravdy, v participácii animovanej 
Bohom, v dokonalosti podobnej Jednému, v prenášaní iným toho, čo je 
možné z kontemplácie Jedného... Hlava hierarchického poriadku, iniciovaný 

75 H. Rahner, Mater Ecclesia, 63. 
76 H. Rahner, Mater Ecclesia, 123. 
77 H. Rahner, Mater Ecclesia, 51. 
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a zbožstvený Bohom, prenáša zbožstvenie na nižších členov; práve v tom 
spočíva harmónia, ktorá vyznačuje hierarchiu. V nej má každý účasť na kráse, 
múdrosti a dobre podľa svojich schopností. Nakoniec členovia hierarchie nie 
sú všetci v rovnakej miere účastní na Bohu, ale podľa stupňov stanovených 
Božou spravodlivosťou a v závislosti od zásluh každého člena78.

Cirkevná hierarchia pozostáva z dvoch veľkých skupín, pričom druhá je 
podriadená prvej: prvú hierarchiu tvoria kňazské stavy, čiže vykonávatelia 
svätých úkonov, znalci a odborníci na sväté iniciačné sviatostné ríty (te-
lountes – iniciátori), druhá hierarchia je tvorená „iniciovanými“ (teloúme-
noi). Obe z tried pozostávajú z troch hierarchicky usporiadaných stupňov 
(ordine). 

Prvý a najvyšší hierarchický stupeň iniciátorov, alebo vykonávateľov 
svätých úkonov je rád biskupov, v ktorom celá hierarchia má svoju do-
konalosť a plnosť. Druhý, medzistupeň a podriadený prvému, je stupeň 
kňazov. Tretí, najnižší stupeň, sú služobníci alebo diakoni. 

Druhá trieda sú iniciovaní. Najnižším stupňom sú tí, čo sú v procese 
očistenia (neprijali ešte krst, ale môžu počúvať žalmy, čítanie svätých tex-
tov, ale nesmú asistovať na vlastných liturgických rítoch). Stredný stupeň 
tvoria tí, čo sú očistení, prijali krst alebo očistenie a sú pripustení ku kon-
templácii svätých rítov a ich symbolov a sviatostí: sú už osvietení, svätý 
ľud. Najvyšším stupňom sú mnísi alebo terapeuti, ktorí dosiahli plnú vnú-
tornú jednotu a dokonalosť79.   

Zákony, ktoré usmerňujú cirkevnú hierarchiu:
Analogicky k tomu ako je to v nebeskej hierarchii, najvyšší člen cirkev-

nej hierarchie – biskup, prijíma iniciáciu alebo zbožstvenie, dá sa povedať, 
že aj ezoterické poznanie, osvietenie a moc – priamo od Boha, ktorý je 
pôvodcom všetkého poznania, iniciácie a toto prenáša na susedné nižšie 
stupne.

Ako v nebeskej hierarchii tak aj v cirkevnej hierarchii iniciácie a osviete-
nia nie sú Bohom distribuované rovnakým spôsobom, ale v rozličnej miere, 
v závislosti od hierarchického stupňa, od zásluh a schopností každého člena. 

78 Ger. eccl. 1, 2-3, por. S. Lilla (ed.), Pseudo-Dionigi L´Areopagita, La gerarchia 
ecclesiastica, Roma 2002, 9.

79 S. Lilla (ed.), Introduzione, in Pseudo-Dionigi L´Areopagita, La gerarchia ecclesias-
tica, Roma 2002, 12-13. 
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Práve v tejto proporčnosti spočíva harmónia hierarchie, ktorá je regulovaná 
Božou spravodlivosťou, ktorá každému dáva čo mu náleží a zabezpečuje 
zhodu medzi stupňami (ordini).

Keďže Boh je absolútna jednota, a ten čo v hierarchii má najvyššie 
miesto je najpodobnejší Bohu – jednému, biskup ako hlava hierarchického 
systému v Cirkvi je účastný na jednote viac ako všetci ostatní členovia 
hierarchie. Jeho ezoterické poznanie je viac jednotné a jeho učenie je viac 
koncentrované. 

Vyššie postavení členovia hierarchie vlastnia všetky vlastnosti nižších 
členov, ale naopak to neplatí, čiže nižší nemajú vlastnosti vyšších členov80.

e) Cyprián z Kartága 

Učí všetkých, čo sa zriekli jedinej Cirkvi známymi slovami: Salus extra 
ecclesiam non est (Ep 73, 21). Rovnako učí, že „nikto nemôže mať Boha 
za Otca, ak nemá Cirkev za matku“ (Unit. Eccl. 6). Podľa Cypriána sa vidi-
teľná Cirkev neobmedzuje len na klérus. Cirkev je Boží ľud, je congregatio 
fedelium (Ep 63, 13), alebo aj communio sanctorum. Cirkev sú všetci, čo 
sa podieľajú na jej posväcujúcich prostriedkoch – sancta a zároveň sú za-
pojení do osobného spoločenstva so všetkými údmi Kristovho tela, zvlášť 
so svätými (sancti) predchádzajúcich dôb, s patriarchami, mučeníkmi, Pan-
nou Máriou. 

Cyprián chápe Cirkev ako „sacramentum unitatis et caritatis“ (Unit. 
Eccl. 4, 7). Používa aristotelovské pojmové rozlíšenie – skutočnosť (res) 
a znamenie (sacramentum/signum), aby podčiarkol spojitosť duchovnej 
a viditeľnej Cirkvi. Viditeľná Cirkev je sacramentum neviditeľnej. 

Sviatostná jednota medzi Bohom a veriacimi sa realizuje v osobe bisku-
pa: „Biskup je v Cirkvi a Cirkev v biskupovi, a ako niekto nie je s bisku-
pom, nie je v Cirkvi“ (Ep. 66, 8). Z väzby na biskupa vyplýva aj definícia 
Cirkvi: „Cirkev je s biskupom spojený Boží ľud, stádo spojené so svojím 
pastierom. Je bratským spoločenstvom, ktoré je zhromaždené okolo bis-
kupa a je biskupom vedené a vyučované“ (Ep. 66, 8). Všetci jednotliví 
biskupi sú rovnako legitímnymi a zodpovednými držiteľmi apoštolského 
splnomocnenia sv. Petra (por. Mt 16, 18). Avšak pretože bola rímskej cirkvi 

80 S. Lilla (ed.), Introduzione, in Pseudo-Dionigi L´Areopagita, La gerarchia ecclesias-
tica, 17-19.
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zanechaná katedra na mieste Petrovej smrti (locus Petri), predstavuje rím-
sky biskup zvláštnym spôsobom jednotu a komúnio Katolíckej cirkvi a bis-
kupov. Rímska cirkev je „ecclesia principalis“ a jej úlohu je treba chápať 
analogicky k úlohe Petra v zbore apoštolov, čiže má byť znamením a zákla-
dom katolíckej jednoty. Nejde síce o jurisdikčné nadradenie, ale ani o voľ-
nú koexistenciu biskupov. Nie je tu prítomná myšlienka čisto „čestného 
primátu“. Biskupovi Ríma patrí zvláštna funkcia, ktorou je byť znamením 
jednoty. Takto je rímska cirkev „Ecclesia principalis, matrix (kolíska) et 
radix“ (Ep. 49, 14). 

 4.2 Zhrnutie patristickej ekleziológie 

I keď cirkevní otcovia hovoria o Cirkvi väčšinou z duchovného hľadiska 
v snahe popísať podstatu a poslanie Cirkvi, nenechávajú bez povšimnutia 
ani vonkajšiu stránku Cirkvi, kde okrem tém krstu, eucharistického spolo-
čenstva zaznievajú i témy apoštolského zriadenia a úradu biskupa. Biskupi 
sú chápaní ako predstavení Cirkvi, ako splnomocnení svedkovia zjavenia 
a teda nástupcovia apoštolov, ustanovení Duchom Svätým vo sviatosti svä-
tenia. Vykonávajú v Cirkvi najvyšší učiteľský, pastiersky a kňazský úrad. 
Cirkevné úrady, či služby, ktoré sa v období cirkevných otcov rozvíjali, sú 
podľa nich potrebné vzhľadom na poslanie Cirkvi, na jej vieru. Úrady slú-
žia Cirkvi, aby mohli vyniknúť jej realizačné formy, čiže martyría, leitur-
gía a diakonía. Akákoľvek štruktúra Cirkvi a jej úrady nie sú samoúčelné, 
prípadne na posilňovanie vlastnej moci. Už Klementov list (okolo r. 96) 
dosvedčuje službu presbyterov, episkopov a diakonov. Títo nemôžu byť 
kresťanským spoločenstvom zosadení, pretože ich právomoc nie je závislá 
na spoločenstve. Úrad je na konkrétnych služobníkov Cirkvi prenášaný od 
apoštolov zvláštnym spôsobom – vkladaním rúk biskupa na hlavu kandidá-
ta a pri modlitbe je tento úrad predávaný mocou Ducha Svätého. Autorita 
služobníkov Cirkvi je odvodzovaná od Boha cez Krista a jeho Ducha. Preto 
autorita je chápaná ako autorita Ježiša Krista. Je na druhej strane pravda, že 
od cirkevnej obce bol vyžadovaný súhlas s kandidátmi, pretože oni danej 
obci slúžili až do smrti, lebo nemohli byť odvolaní. Ich služba však nebola 
závislá na ľubovôli obce. Úrad biskupa, kňaza a diakona bol na konci prvé-
ho storočia prítomný zhruba vo všetkých cirkvách a to aj v tých, kde bol 
silný charizmatický rozmer ako napr. v Korinte.  
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U Ignáca Antiochijského (†110) nachádzame listy, ktorými rieši aj otáz-
ku štruktúry jednotlivých cirkevných obcí. Z listov vieme, že v cirkevnej 
obci pôsobí jeden biskup s presbytermi a diakonmi a že sa prechádza od 
kolegiálneho riadenia obce k tzv. „monarchickému episkopátu“ (okolo r. 
150). Túto formu episkopátu Ignác teologicky vysvetľuje vo svojich lis-
toch, kde až hymnickým spôsobom oslavuje službu biskupa a jeho spo-
luprácu s presbytermi a diakonmi. Jeho hlavnou úlohou je povzbudzovať 
kresťanov k jednote, pričom postava biskupa je zárukou tejto jednoty. Bis-
kup má dve funkcie: je v ňom viditeľný Kristus a v ňom je zabezpečená 
jednota cirkevnej obce. Keďže biskup je zosobnením ontologickej jedno-
ty v Bohu, ktorá má byť v Cirkvi prítomná, a je reprezentantom Krista 
v Cirkvi, má za Cirkev výnimočnú zodpovednosť a jeho úrad nemôže byť 
delegovaný alebo určovaný voľbou uprostred obce. Kde je biskup a slávi 
sa Eucharistia, tam je v miestnej cirkvi prítomná aj Cirkev univerzálna. 
Z toho všetkého vyplýva, že kresťanská obec nemôže bez biskupa robiť 
nič. Cirkev je v tomto koncepte videná ako „v biskupovi zhromaždený 
a zjednotený Boží ľud“. 

Treba však pripomenúť spolu s J. Dolistom, že v Ignácových listoch je 
biskup mužom zrelej zodpovednosti, ktorý má na mysli jedine dobro cir-
kevnej obce, preto je nemysliteľné zneužitie moci. K tomu prispieva mys-
tická jednota s Kristom, ktorá zabraňuje tiež možnému napáchaniu škôd 
v kresťanskej obci. Ignác vie, že so službou biskupa je spojená požiadavka 
vysokej úrovne duchovného života. Biskup je autentickým reprezentan-
tom Cirkvi, je vlastne viditeľným prejavom neviditeľného pôsobenia Du-
cha Svätého. To, čo narušuje pôsobenie Ducha, môže byť vplyv egoizmu 
a sabapresadzovania. Ignác hodnotí vysoko aj službu rímskeho biskupa, 
ktorého primát uznáva zvlášť preto, lebo je zárukou ortodoxie a jednoty 
v konaní81. 

Cirkev prvých storočí svojej existencie je zameraná misijne na získavanie 
svojich členov v mnohých národoch. Súčasne však musí čeliť bludným 
náukovým prúdom vo svojom vnútri. Takže raná doba Cirkvi je aj plná 
konfliktov a sporov, pretože sa jedná o zachovanie jej identity a jednoty. 
Išlo jej o to, aby v každom novom dejinnom a spoločenskom kontexte 
zachovala to, čo je možné nazvať odkazom alebo dedičstvom Ježiša Krista. 

81 Por. J. Dolista, Perspektivy církve, Kostelní Vydří 2000, 37-38.
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Konkrétne to znamená uchovať presvedčenie, že Cirkev je Bohom chcená 
a zachovávaná, že má dary potrebné pre spásu ľudí, že pravdu evanjelia 
nesmie falšovať, že ju má odovzdať ďalším generáciám, že má viesť ľudí 
k Bohu, že má učiť o Bohu zjavenom v Ježišovi Kristovi a že je miestom 
eschatologickej záchrany a lásky82.  

Podobnými slovami zhŕňa ekleziológiu prvých storočí aj Müller. S ním 
je možné povedať, že cirkevní otcovia chápu Cirkev ako sviatostnú koi-
noniu (spoločenstvo). Cirkev je Bohom založené tajomstvo jednoty ľudí 
s Bohom a medzi sebou navzájom. Duchom Svätým vytvorená jednota sa 
uskutočňuje v jednote vyznania viery, bratskej lásky, sviatostného spolo-
čenstva a v jednote vedenia biskupa83.

5. Cirkev v stredoveku 
Sv. Hildegarda z Bingenu 

Vystretá na lôžku mojej nemoci, ktorá ma dlho trápila, v roku 1170 od vtelenia 
Pána, bdejúc s dušou i telom, mala som úžasnú víziu. Zjavila sa mi postava ženy. 
Bola obkolesená neopísateľnou sladkosťou, prichádzajúca vo svojej ľúbeznej krá-
se, ktorú stvorený ľudský duch nemôže pochopiť. Jej postava siahala od zeme až 
po nebo. Tvár bola zaplavená nádhernou žiarou a jej oči pozerali do neba. Šaty zo 
žiariaceho bieleho hodvábu ju zahaľovali a zakrýval ju plášť, ozdobený vzácnymi 
kameňmi, smaragdami, zafírmi, krištáľmi a perlami. Na nohách mala topánky 
farby zlata a ónyxu. Jej tvár ale bola pokrytá prachom zeme, jej hodvábny šat bol 
na pravej strane roztrhnutý. Plášť stratil svoj pôvodný jas a krásu a topánky boli 
špinavé. A ona kričala smerom k nebu silným a vzlykajúcim hlasom: „Počúvaj 
ma nebo a pozri ako je moja tvár plná prachu. Ty, ó, zem, smúť, pretože môj odev 
je roztrhaný. Boj sa, ó, priepasť, lebo moje topánky sú plné blata. Líšky majú 
svoje skrýše a vtáky svoje hniezda, ale ja nemám útechu a pomoc, nemám palicu, 
ani nič o čo by som sa mohla oprieť.“ A opäť kričala: „Kedysi som bola skrytá 
v Otcovom srdci až do dňa, v ktorom Syn človeka, počatý a porodený panenskou 
čistotou, vylial svoju krv a v tejto krvi si ma vybral za nevestu, dal mi túto krv ako 
svadobný dar, aby som ja, v čistom a jednoduchom znovuzrodení z Ducha a vody, 
mohla dávať život ľuďom znetvoreným a otráveným jedovatou slinou hada. Ale 

82 Por. J. Dolista, Perspektivy církve, 38. 
83 Por. G. L. Müller, Dogmatika pro studium i pastoraci, 610, 613. 
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otcovia, ktorí ma mali sýtiť, čiže kňazi, ktorí mali nechať rozžiariť moju tvár ako 
ranné zore, ktorí mali môj šat urobiť trblietavý ako lampa a môj plášť ako žiaru 
vzácnych kameňov a moje topánky ako ožarujúce svetlo, oni vrhli moju tvár do 
prachu, roztrhli môj šat a z môjho plášťa urobili špinavú plachtu a zašpinili moje 
topánky. Tí, čo boli vyvolení, aby ma urobili krásnou vo všetkom, ma takto potu-
pili. Oni pošpinili moju tvár, pretože napriek krátkozrakej ochabnutosti ich mra-
vov, napriek sline ich nečistých a cudzoložných zábav, napriek chlípnej túžbe po 
peniazoch, s ktorou kupujú a predávajú (čo nie je ich kompetencia), berú telo a krv 
môjho ženícha do rúk a do úst, a hádžu ho do blata ako keby sa do špiny okolo 
prasiat hodilo čisté dieťa. Naozaj, ako kedysi človek, keď ho Boh vytvoril z blata 
zeme, stal sa telom a krvou, pretože Stvoriteľ mu do tváre vdýchol ducha života, 
tak tá istá stvoriteľská sila, keď slovo kňaza ani nedopovie zvolanie božstva, pre-
tvára na oltári dary chleba a vína na pravé telo a krv Krista, ktorý je mojím snúben-
com. Človek pre svoju slepotu zdedenú po páde Adama nemôže toto ešte vidieť 
očami tela. Takto sú čerstvé a mokvajúce rany môjho snúbenca opäť rozjatrené a 
tak otvorené, aké otvorené sú hriechy ľudstva. A práve tieto rany spôsobujú kňazi, 
ktorí ma mali zaodiať do bieleho rúcha, ktorí mi mali slúžiť panenskou čistotou, 
vtedy, keď behajú z kostola do kostola s nenásytnou pozemskou žiadostivosťou. 
Oni ale, títo zradcovia zákona, evanjelia a kňazskej dôstojnosti, trhajú môj odev, 
zatemňujú žiaru môjho plášťa, keď si neplnia povinnosti ich povolania, nekráčajú 
s dobrou vôľou a odvážnou ochotou konať, v smaragde skromnosti, v rozlievaní 
lásky, ktorá je ako vzácne zafíry a v každom dobrom a spravodlivom diele, cez 
ktoré je Boh oslavovaný ako cez dar vzácnych kameňov. A oni špinia vrchný okraj 
mojich topánok, pretože nekráčajú po rovných, tvrdých a strmých chodníkoch 
spravodlivosti, pretože nedávajú dobrý príklad tým, čo ich poslúchajú. Jednako, 
práve v mojich topánkach – čo je moja tajná radosť – je znázornené, že mám ešte 
jeden pár ľudí, ktorí kráčajú v čistej pravde...“ A začula som slovo z neba: „Posta-
va ženy je Cirkev. Ty ale, ľudské stvorenie, ty, čo ju vidíš takúto a počuješ slová 
jej náreku, choď a ohlasuj to kňazom, ktorí sú postavení a posvätení aby viedli 
a učili Boží ľud, o ktorých bolo povedané ako o apoštoloch: „Choďte do celého 
sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu“. A hľa, ja chudobná a slabá žena, 
videla som odhalený meč, ktorý visel vo vzduchu, ako šľahol raz smerom k nebu 
a raz smerom ku zemi. A tento meč bol položený na zástup kňazov, ktorých kedysi 
prorok predvídal a o ktorých s údivom povedal: „Kto sú tí, čo prelietajú ako vtáky 
a ako holuby smerom k svojim holubníkom?“  Oni, ktorí sú veľavážení na zemi, 
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vybratí z ľudu, ktorí mali žiť sväto a v jednoduchosti holubíc v správaní a v kona-
ní, oni sú teraz skazení vo svojom správaní a vo svojich skutkoch. A ja som videla 
ako tento meč zasiahol mnohé miesta duchovného ľudu, tak ako kedysi Jeruzalem 
bol zničený po Pánovom utrpení. Ale v tom istom okamihu som kontemplovala aj 
veľký zástup čistých kňazov, plných bázne pred Bohom a nevinných, ktorých si 
Boh uchráni vo všetkom súžení, tak ako on sám v minulosti povedal Eliášovi, že 
si uchráni sedem tisíc mužov Izraela, ktorí nesklonia kolená pred Bálom. Kiežby 
ste sa mohli obrátiť na tento zástup dobrých, kiežby neuhasiteľný oheň Ducha 
Svätého vošiel do vás!84

5.1 Hlavné črty Cirkvi v stredoveku

Stredoveká Cirkev (začiatok stredoveku sa na západe umiestňuje niekde 
medzi konštantínovský obrat v 4. storočí a 8. storočie; koniec stredoveku 
prichádza s reformáciou v 16. storočí), sa zásadne mení. Stredom záujmu 
je svetský, sociálny, politický a inštitucionálny rozmer Cirkvi. Takto sa rodí 
ekleziológia právnického typu, ktorá sa zameriava na hierarchiu. Základ-
nou metaforou stredoveku je „duchovná vláda“ (dominio spirituale). Táto 
zmena bola vyvolaná viacerými faktormi:  

- Konštantínovský obrat spôsobil, že prenasledovaná Cirkev sa stala 
Cirkvou slobodnou a zakrátko aj privilegovanou štátom. Cirkev vy-
znávačov sa mení na masovú Cirkev a čoskoro na kresťanské impé-
rium a komunitu kresťanských národov. Postupne ako sa svet a Cirkev 
identifikujú, odchádza na druhé miesto jej eschatologické povedomie. 
Kresťanom sa človek nestával cez rozhodnutie, ale narodením. Aj „pre-
nasledovanie“ Cirkvi sa odduchovnilo (despiritualizovalo) a odteraz sa 
prenasledovanie vníma ako niečo geograficky a politicky zreteľné, ako 
zápas nepriateľa, ktorým sú nekresťania voči kresťanskému ľudu. Ne-
priatelia, ktorými sú moslimovia, židia, bosorky, majú byť porazení. 
- Na Východe  má čoraz väčší vplyv na vedenie Cirkvi panovník. V pa-
novníkovi, zvlášť v Byzancii (Novom Ríme) sa Cirkev a impérium 
identifikujú, takže kresťanské impérium manifestuje počínajúce Božie 
kráľovstvo. Je tu prítomná tendencia k cézaropapizmu. Táto tendencia 
bola zoslabená tým, že biskupi boli vyberaní predovšetkým spomedzi 

84 H. Rahner, Mater Ecclesia, 105-107. 
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mníchov. Tým sa mal zaručiť duchovný ráz cirkevnej autority. Avšak 
čoskoro pasivita mníchov spôsobila, že jurisdikčné úlohy prevzali im-
periálne autority. 

- Na kresťanskom Západe vypukol boj o primát medzi panovníkom 
a pápežom, medzi svetskou a cirkevnou mocou. Proti politickej funk-
cionalizácii Cirkvi (Cirkev ako podriadená kresťanskému panovníkovi) 
sa od Gregoriánskej reformy v 11. storočí zápasí o slobodu a autonó-
miu Cirkvi a o nárok pápeža na najvyššiu autoritu nad kresťanským 
ľudom. Išlo o istú hierokraciu, alebo istý druh pápežskej monarchie. 
Podľa Gregora VII. je pápež nositeľom najvyššej moci, ktorá má svet-
ský i duchovný meč. Dôsledkom takéhoto vnímania Cirkvi je striktné 
rozdelenie kléru a laikov, kňazi a mnísi sú „duchovní ľudia“ vykonáva-
júci vznešenejší úrad, pretože sa nezaoberajú svetskými skutočnosťami, 
a preto sú nadriadení laikom, ktorí žijú vo svete. Štrukturálne cez zave-
denie rímskej liturgie ako záväznej liturgie pre celú Západnú ríšu a cez 
úspech žobravých rádov, ktoré vykonávali centralistický typ dušpastier-
stva v závislosti od pápežstva, bola celá latinská Cirkev takpovediac 
pohltená cirkvou mesta Ríma. Možno povedať, že jednota cirkví, ktoré 
tvorili mnohé lokálne cirkvi sa mení na jednotu Cirkvi v jedinej rím-
skej Cirkvi. Pápež sa takto stáva nielen hlavou Cirkvi, ale celého kres-
ťanstva, má „spiritualim plenitudo et latitudo temporalium“ (duchovnú 
plnosť a časnú šírku). Ekleziológia sa mení na hierarchológiu. V Bule 
Bonifácia VIII. Unam Sanctam dochádza takmer k identifikácii pápeža 
a Cirkvi, pričom je každý človek podriadený pápežovi. Súčasne vzniká 
povedomie identifikácie Cirkvi a Božieho kráľovstva. Cirkev so silným 
akcentom učí, že je Kristovým telom85. 

5.2 Sebachápanie stredovekej Cirkvi

Sebapochopenie Cirkvi je v stredoveku podmienené troma prostrediami 
(kontextami): 1. kontext politicko-apologetických kontroverzií; 2. kontext 
kultu; 3. kontext duchovných hnutí a reformácie. 

1. Cirkev v kontexte politicko-apologetických kontroverzií
Tam kde zmiešanie medzi Cirkvou a štátom je už bežnou zažitou sku-

85 Por. S. Wiedenhofer, Ecclesiologia, 90-91; J. Dolista, Perspektivy církve, 39-41. 
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točnosťou, tam je koncept Cirkvi automaticky rozšírený v politickom 
a kultúrnom zmysle. 

Na Východe, v duchu cirkevných otcov, je Cirkev vložená do dejín spásy, 
ktorá prináša zbožstvenie človeka. V ľudskej prirodzenosti Krista Boh sa stal 
tým čím sme my, aby sme sa my stali čím je on. Preto je Cirkev ako Kristovo 
telo celkom spásneho tajomstva (našej divinizácie), je celkom, ktorý objí-
ma kozmos, dejiny, ľudstvo. Proces zbožstvenia sa deje predovšetkým v po-
svätnej liturgii, zvlášť vo sviatostiach a odráža sa v architektúre, ikonografii 
a vo svätosti života, pričom mnísi ako autenticky duchovní ľudia zohrávajú 
v Cirkvi centrálnu úlohu. S touto mystickou víziou Cirkvi sa spája myšlienka 
hlbokej jednoty medzi Cirkvou a štátom, ktorá ústi do idey cézaropapizmu, 
i keď vždy sa objavovali protitendencie posilniť nezávislosť Cirkvi od štátu.

Na Západe (od Gelázia I.) sa aj napriek diferenciácii politickej a cirkev-
nej moci, základné ekleziologické koncepty rozširujú politicky a to na všet-
kých úrovniach. Takže pneumaticko-teologická realita Božieho ľudu, ľudu 
duchovne zhromaždeného Bohom zo všetkých národov, ktorého pravým do-
movom je nebo, sa teraz stáva politicko-teologická skutočnosť – kresťanský 
ľud a kresťansko-západná komunita národov. 

Obdobnú modifikáciu je možné vnímať aj pri koncepte Cirkvi ako Kris-
tovho tela. Úzky vzťah a vzájomné putá medzi Eucharistiou a Cirkvou, (ide 
o nosný koncept novozákonnej aj patristickej ekleziológie a sakramentoló-
gie) sa rozväzujú stále viac. Eucharistia sa stále viac stáva „Oltárnou sviatos-
ťou“. V strede pozornosti stojí individuálne prijímanie milosti cez prijímanie 
hostie a jej adorácia v monštrancii. Cirkev sa stáva čoraz viac inštitúciou cir-
kevného práva, ktorej vedenie si žiada právnickú štruktúru, a ktorej jednota 
spočíva na viditeľnej hlave, rímskom pápežovi. Cirkev je Kristovým telom 
v zmysle hierarchicky usporiadaného organizmu, ktorý má za svoju hlavu 
pápeža. 

Istú modifikáciu nájdeme aj v koncepte Cirkvi ako „chrámu Ducha Sväté-
ho“ a ako charizmatického spoločenstva. Čím viac sa kánonisti snažili ucho-
piť duchovnú autoritu ako protiváhu imperiálneho práva a moci, tým viac pri 
jej popise používajú koncepty civilného práva. Takto sa duchovná autorita 
stáva potestas a neskôr dominium. V tomto koncepte laici sú tí, čo „nie sú 
kňazi“ a sú odlíšení od hierarchie, ktorá je výlučným nositeľom duchovnej 
moci v Cirkvi. Z diskusie o pôvode duchovnej moci (od komunity alebo 
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z moci sviatostnej vysviacky) o vzťahu medzi pápežstvom a episkopátom 
(konciliarizmus, ktorý chcel nadradiť biskupov zídených na koncile nad pá-
peža), sa rodia prvé traktáty „De Ecclesia“. 

Sumárne možno o Cirkvi v kontexte stredovekých politicko-nábožen-
ských kontroverzií povedať: Na východe sa politická sféra snažila ovládnuť 
sféru cirkevnú, na západe naopak, ekleziálna sféra sa snažila podriadiť si 
sféru politickú; Na východe sme svedkami tendencie teologizovať politiku 
a sacralizovať impérium, na západe sme svedkami politizácie náboženstva, 
zvlášť pápežstva. V ranom stredoveku sa Cirkev predstavuje primárne cez 
model „svätého panstva“ (sacro dominio). 

2. Cirkev v kontexte kultu  
Kultové sebapochopenie Cirkvi je v počiatku stredoveku nedotknuté, 

tak ako to bolo v patristickej dobe, kde bola väzba Cirkev – Kristus, Cirkev 
– Eucharistia veľmi zreteľná. Aj v stredoveku platí, že Cirkev ako jednota 
veriacich je ovocím Eucharistie; Jednota Kristovho tela sa rodí zo spoloč-
nej účasti na sviatostnom tele a krvi Kristovej. A naopak, Eucharistia je slá-
venie a konanie celej Cirkvi, činnosť vykonávaná zodpovedne a organicky 
diferencovane. Liturgia mesta Ríma v prvom storočí nepozná liturgické 
modlitby prednášané kňazom, v ktorých by subjektom nebolo „my“ zíde-
nej komunity (fideles tui, populus tuus, familia tua, grex tuus). Postupne sa 
liturgia stáva záležitosťou kléru, dôsledkom čoho sa ľud stáva pasívnym 
divákom, ktorý mohol aj úplne chýbať. Počnúc 8. storočím v kláštoroch 
a postupne aj medzi svetským kňazstvom sa privátna omša stala tak bež-
nou, že (v 13. storočí a neskôr) zásadne ovplyvnila aj normálne slávenie. 
Spolu s individualizáciou liturgie (zvlášť Eucharistie) sa spája individuali-
zácia Cirkvi v jej zložke ekleziálno-oficiálnej. 

V rámci kultu sa Cirkev zakúša až do stredoveku ako spoločenstvo 
veriacich, ktoré vo viere a krste je posväcované Bohom a pre Boha (čo patrí 
do spásnej Božej ekonómie). Spolu s klerikalizáciou, individualizáciou 
a juridizáciou cirkevného života, sa táto skúsenosť, ktorú mala Cirkev, 
v kulte stráca. (Čiže v kulte sa viac Cirkev nezakúša ako spoločenstvo 
veriacich posväcované Bohom a teda sa tak ani nedefinuje.) 

3. Cirkev v kontexte duchovných a reformných hnutí
Mníšske hnutie 4. storočia, ktoré sa asketicky oddelilo od sveta, sa sna-

žilo kompenzovať fúziu a identifikáciu Cirkvi a sveta. Niečo podobné vi-
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díme aj u benediktínov, reformovaných rádov 12. storočia, u asketických 
ľudových hnutí 11. - 13. storočia, aj u evanjeliových hnutí neskorého stre-
doveku. Všetci takto reagujú na stále svetskejšiu Cirkev a tým sa snažia 
reagovať na miešanie Cirkvi a sveta, na inštitucionalizáciu, juridizáciu, 
politizáciu a sekularizáciu Cirkvi, pričom zdôrazňujú jej charizmatický 
a kontemplatívny rozmer. Pritom sa snažia špiritualizovať a individuali-
zovať koncepciu Cirkvi. Je teda možné povedať, že duchovné reformné 
hnutia západnej cirkvi tvoria obraz cirkvi duchovnej, ktorým sa vymedzujú 
voči cirkvi zosvetštenej. To viedlo až ku konceptu duchovnej cirkvi eccle-
sia spiritualis, čo predstavovalo zánik sviatostného charakteru viditeľnej 
Cirkvi (katari, valdénci, Joachim z Fiore, františkánski špirituáli, John 
Wycliffe, Ján Hus, Marsilius z Padovy, Viliam z Ockhamu). To viedlo až 
ku konciliaristickým myšlienkam (nadradenosť koncilu nad pápežom), či 
k volaniu po reforme Cirkvi v hlave aj údoch. 

Sumárne teda platí, že stredovekú Cirkev charakterizuje metafora domi-
nio spirituale. Cirkev síce vyznáva rozdiel medzi skutočnosťou duchovnou 
a svetskou, medzi skutočnosťou ekleziálnou a politickou, ale pri sebade-
finovaní používa kategórie politickej a právnej moci. Ak sa Cirkev otcov 
a augustínovskej tradície chápala ako súčasť nebeskej Cirkvi, ktorá putuje 
pozemskými dejinami, v stredoveku sa Cirkev mení na „bojujúcu Cirkev“, 
ktorá vedie k „Cirkvi víťaznej“. Toto ovplyvňuje aj jej štruktúru. Kres-
ťanský ľud pozostáva z hierarchie a laikov. Ako predstavitelia duchovnej 
dimenzie Cirkvi sú kňazi (ako nositelia duchovnej moci) postavení nad 
laikov a čiastočne sú identifikovaní s Cirkvou. Základom tejto štruktúry je 
pápežstvo a rímska Cirkev (ktorá pohltila latinskú Cirkev, že platí: Kato-
lícka cirkev = rímska Cirkev). Na miesto episkopálnej a synodálnej Cirkvi 
nastupuje centrálne pápežské vedenie. Cirkev klerikov stojí v opozícii voči 
svetu a spoločnosti, ktorú tvoria laici. V kontexte komplexného stredove-
kého vývinu, Cirkev sa javí ako svätá inštitúcia, založená Kristom, ktorá 
od neho prijala všetky potrebné životné orgány a tiež primeranú moc, aby 
bojovala za slávu Boha vo svete86. 

V súvislosti so stredovekou náukou o Cirkvi je potrebné poznamenať, 
že veľké stredoveké summy neobsahujú špeciálny traktát o Cirkvi (samo-
statnú ekleziológiu) a to ani v prúde františkánskom (Alexander z Haly, 

86 Por. S. Wiedenhofer, Ecclesiologia, 90-91; J. Dolista, Perspektivy církve, 90-97.
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Bonaventúra), ani v škole dominikánskej (Albert Veľký, Tomáš Akvinský). 
S. Pié-Ninot uvádza ako dôvod tejto absencie skutočnosť, že „realita Cirkvi 
prenikala úplne spontánne kresťanský život a ohlasovanie, takže sa neja-
vila ako potrebná priama reflexia o Cirkvi, pretože celá teologická reflexia 
sa diala in medio Ecclesiae“.87 Tomáš Akvinský túto tému nespracovával, 
pretože Cirkev bola prítomná a zahrnutá do každej časti jeho teológie ako 
jej životný priestor a rámec. Avšak jestvuje ekleziologická téma, ktorou sa 
zaoberal sv. Tomáš a tou je otázka Credo Ecclesiam88. 

6. Cirkev v období protestantsko-katolíckej kontroverzie 
6.1 Reformácia a reformačná ekleziológia 

a) M. Luther
M. Luther vo svojej náuke o Cirkvi (ale nielen tam) vychádza zo svojej 

vnútornej skúsenosti bezprostredného vzťahu človeka a Boha v osobnom sve-
domí a vo viere. Hriešnik vie, že vo viere je bezprostredne oslovovaný Bo-
žím slovom, ktoré ho ospravedlňuje. Táto skúsenosť bezprostredného vzťahu 
k Bohu je v rozpore s cirkevným systémom, ktorý podľa Luthera narúša osob-
ný bezprostredný vzťah Boha a človeka, pretože laici sú odkázaní na svia-
tostné kňazstvo, ktorému je zverená obeť zmierenia a prostredníctva. Takže 
pozadím Lutherovej ekleziológie je kritika stredovekej Cirkvi, ktorá išla ruka 
v ruke s objavením Svätého písma (sola scriptura), a s novou témou osprave-
dlnenia hriešnika cez milosť (sola gratia). 

Kriticky je nazerané aj na nárok pápeža, že môže s konečnou platnosťou 
interpretovať Sväté písmo iba on, čím vraj potvrdzuje svoj mocenský nárok. 
Spása je podľa Luthera viazaná na pápeža, hierarchiu a sviatostné kňazstvo, 
ktorému sa musí človek podrobiť (Bonifác VIII., Unam sanctam, DH 875). 
Náuka o sviatostnej štruktúre Cirkvi je pre Luthera ideologickým zdôvodne-
ním klerikálneho systému vlády, ktorý spochybňuje bezprostrednosť spásy 
kresťanov. Takto prichádza k vyjadreniu, že pápež je antikrist. 

Luther teda definuje Cirkev ako „spoločenstvo veriacich“ a „Kristovo 
telo“, ktoré je budované a vedené Kristovým slovom a Duchom. Cirkev 
sa rodí stále znova z Božieho slova a z Ducha. Cirkev je „creatura Verbi“. 

87 S. Pié-Ninot, Introduzione alla ecclesiologia, 11.
88 Por. S. Pié-Ninot, Introduzione alla ecclesiologia, 11. 
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Slovom je Cirkev zhromažďovaná, uchovávaná a budovaná. Takto je Cirkev 
„svätý kresťanský Boží ľud v slove“ (WA 12, 91). Boží ľud a Božie slovo 
patria neoddeliteľne k sebe (WA 11, 408, 13). 

Cirkev je duchovná skutočnosť, pretože vzniká tam, kde je slovo a viera, 
čiže niečo, čo sa rodí z osobných aktov a skutkov. Preto je skrytým spolo-
čenstvom svätých a ospravedlnených: ecclesia abscondita (WA 5, 47) alebo 
ecclesia invisibilis (WA 7, 710). Táto skrytosť Cirkvi úzko súvisí so skrytos-
ťou Boha v Kristovom kríži. Cirkev sa preto musí správať podľa vzoru Kris-
ta, ktorý nevystupoval s vonkajšou mocou a slávou, ale zjavil svoje božstvo 
v skrytosti utrpenia a kríže, čiže sub contrario (WA 21, 332). 

Cirkev (kresťanstvo) podľa Luthera nie je len vonkajším súčtom všetkých 
veriacich, ale je to communio sanctorum alebo congregatio fidelium. Cirkev je 
tam, kde sú prítomné známky Cirkvi (notae ecclesiae). Pravými znakmi apoš-
tolskej a katolíckej Cirkvi sú: hlásanie slova; slávenie krstu a Pánovej večere; 
prítomnosť viery; zvelebovanie Boha; prítomnosť služobníkov – kazateľské-
ho úradu, ktorých menuje Boh; prítomnosť prenasledovania veriacich (WA 
50, 628). Cirkev teda podľa Luthera nestojí na vonkajších inštitúciách, ktoré 
historicky siahajú k prvotnej Cirkvi, ale ktoré upadli a stali sa medzistupňami 
na sprostredkovanie spásy. V takýchto inštitúciách už nositelia úradov nie sú 
služobníkmi slova a sviatosti, ale správcovia spásy, ktorú môže darovať iba 
Boh. Cirkev napriek všetkému je u Luthera božského práva, pretože poslanie 
hlásať evanjelium a budovať Cirkev je z Božej vôle. Avšak konkrétna podoba 
cirkevnej hierarchie je len ľudského práva89. 

Wiedenhofer sumarizuje protestantskú ekleziológiu následovne: Protes-
tantské hnutie dialekticky reagovalo na základnú vývojovú tendenciu stredo-
veku. Proti hrozbe autonomizácie cirkevnej mediácie sa reformácia snažila 
postaviť teológiu, ktorá dôsledne nadraďovala Božie slovo nad Cirkev, čiže 
Sväté písmo (apoštolské ohlasovanie) nad ekleziálnu prítomnosť i minulosť90. 

b) J. Kalvín
Kalvín sa zaoberá viac otázkou presadenia Božej vlády vo svete ako 

Lutherovou otázkou milostivého Boha. Takto Kalvín – v extrémnom au-
gustinizme – chápe Cirkev ako spoločenstvo vyvolených k večnej blaže-

89 Por. G. L. Müller, Dogmatika pro studium i pastoraci, 617-618. 
90 Por. S. Wiedenhofer, Ecclesiologia, 100. 
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nosti (numerus praedestinatorum). Na druhej strane pod Cirkvou rozumie 
aj vyznávačov Krista rozptýlených po svete, ktorí tvoria obec a nesú rozpo-
znateľné znaky milosti: slovo a sviatosti. Toto spoločenstvo je organizačne 
zhromaždené v jednej viditeľnej inštitúcii s úradmi pastierov, učiteľov, dia-
konov a starších. Kresťan musí viditeľné spoločenstvo rešpektovať a zotr-
vávať v ňom, i keď viera sa vzťahuje len na neviditeľnú Cirkev91.

6.2  Protireformácia  

Katolícka ekleziológia je dialektickou reakciou na protestantizmus. Na 
základe protestantských štrukturálnych predpokladov sú nanovo zdôrazne-
né a aj transformované tie prvky ekleziológie, ktoré reformácia spochyb-
nila alebo odmietla. Tu patria: jednota božského a ľudského v Cirkvi; vi-
diteľnosť Cirkvi a jej hierarchická a monarchická forma; jednota medzi 
osobným (individuálnym) stretnutím s Bohom a striktná eklezialita viery. 
Týmto spôsobom katolícka ekleziológia opúšťa stredoveký kontext. 

Predstaviteľom katolíckej protireformácie bol kardinál Róbert Bellar-
mín (1542-1621). V tradícii predtridentskej teológie a Tridentského konci-
lu sformuloval definíciu Cirkvi, ktorá katolícku ekleziológiu ovplyvňovala 
až do 20. storočia. Reformačnú kritiku táto definícia nehodnotí pozitívne, 
pretože háji dovtedajšiu tradíciu. Takže: „Cirkev je spoločenstvo ľudí, ktorí 
sú zjednotení vyznaním tej istej viery, účasťou na tých istých sviatostiach 
pod vedením zákonitých pastierov a predovšetkým Kristovho zástupcu na 
zemi, rímskeho pápeža“ (Controv. 4, 3, 2). 

Bellarmín, aby predišiel stieraniu rozdielov medzi kňazmi a laikmi 
hovorí, že Cirkev je societas inaequalis. Aby sa nepopierala skutočnosť 
viditeľnej dimenzie Cirkvi, hovorí o spásnom význame tejto viditeľnej 
zložky Cirkvi, ktorá je viditeľná a hmatateľná ako Francúzske kráľovstvo 
alebo Benátska republika. Rozhodujúca výpoveď je, že hierarchia patrí 
ku konštitutívnej podstate Cirkvi, lebo sprostredkúva službu spásy 
a sviatostnú milosť. Zaujímavosťou je, že i napriek dôrazu protireformácie 
na viditeľnú dimenziu Cirkvi, dostáva sa v katolíckom prostredí ku slovu aj 
jej duchovná dimenzia a to cez duchovné prúdenia ako španielska mystika, 
ľudové misie, baroková zbožnosť92. 

91 Por. G. L. Müller, Dogmatika pro studium i pastoraci, 618-619. 
92 Por. G. L. Müller, Dogmatika pro studium i pastoraci, 619-620. 
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6.3 Potridentská apologetická ekleziológia v 16. - 19. storočí

Cieľom ekleziologickej apologetiky bolo dokázať, že Katolícka cirkev 
a rímsko-katolícke kresťanstvo je v úplnej zhode s úmyslom a dielom Ježiša 
Krista ako zakladateľa Cirkvi. Táto potreba sa objavila v súvislosti so schiz-
mami v Cirkvi (protestantizmus, anglikanizmus).  

Sú tri formy apologetickej ekleziológie: 1. Via historica – snaží sa cez štú-
dium a skúmanie starých dokumentov dokázať, že Cirkev katolícka rímska 
je odvždy jedna, viditeľná, trvalá a hierarchicky organizovaná. Táto cesta 
sa postupne zúži na tzv. via primatus, ktorá sa obmedzuje na dôkaz toho, 
že rímska cirkev je pravá Cirkev a to cez dokazovanie skutočnosti, že bis-
kup Ríma je legitímnym nástupcom sv. Petra. 2. Via empirica (objavila sa 
až po Prvom vatikánskom koncile) – odkláňa sa od porovnávania a doka-
zovania autenticity súčasnej rímskej cirkvi cez historické dokumenty, preto-
že tie spôsobujú viaceré interpretačné ťažkosti (taktiež sa opúšťa historické 
overovanie známok Cirkvi), ale hovorí o Cirkvi ako o morálnom zázraku, 
ktorý je Božím znakom, ktorým Boh potvrdzuje jej transcendenciu. 3. Via 
notarum – sa rozvíja podľa sylogizmu: Ježiš Kristus obdaril svoju Cirkev 
štyrmi rozlišujúcimi známkami: jednota, svätosť, katolíckosť, apoštolskosť. 
Cirkev rímskokatolícka je jediná, ktorá vlastní všetky štyri známky, čiže je 
pravá Kristova Cirkev, čím sa vylučujú ostatné kresťanské vyznania ako lute-
ranizmus, kalvinizmus, anglikanizmus, ortodoxia, ktoré ich nevlastnia. Táto 
metóda (vznikla práve v 16. storočí) bola v danom poreformačnom období 
najrozšírenejšia. 

Stredovek pozná rozličné druhy známok Cirkvi:
A) Prvú skupinu známok tvoria tie, ktoré pochádzajú zo Svätého písma, 

zvlášť Nového zákona. Tu patria: dokonalosť, univerzálnosť Cirkvi, prísľuby 
Krista apoštolom, viditeľnosť (odvodená z apoštolského poslania), svätosť 
(vlastná ľuďom, ktorí sa obrátili), jednota (ktorú Kristus žiadal pre jeho na-
sledovníkov), zázraky (ako znamenia Kristovych nasledovníkov). 

B) Druhou skupinou sú tie, čo pochádzajú z patristiky (sv. Augustín, sv. 
Vincent Lerinský): dokonalá múdrosť, univerzálna zhoda vo viere, zázraky, 
apoštolská postupnosť (sv. Augustín), univerzálnosť, starobylosť, univerzál-
na zhoda vo viere (sv. Vincent Lerinský). 

C) Tretiu skupinu tvoria tie, čo pochádzajú z Konštantinopolského vyzna-
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nia viery: „unam, sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam“. Ide o sku-
pinu známok, ktorá dala tejto ekleziologickej metóde definitívnu štruktúru93. 

6.4 Cirkev v kontexte konfrontácie s modernitou 

V počiatkoch modernej doby sa menia sociálne, politické, ekonomické, 
kultúrne i náboženské pomery. To všetko vplýva na Cirkev, na koncepciu 
Cirkvi vôbec, čiže na sebachápanie Cirkvi. Cirkev a kresťanská viera sa 
ocitli pred modernitou a modernou sekularizovanou a pluralistickou spo-
ločnosťou. Jej hlavným adresátom bol človek (meštiak), vzdelaný, ekono-
micky zabezpečený, čím sa odlišuje od človeka, ktorého Cirkev oslovovala 
v minulosti. Pre tohto typického reprezentanta modernity sa tradičné kres-
ťanské náboženstvo stalo nepravdivé, nerealistické a neschopné reagovať 
na modernú formu života. Tento človek už náboženstvo pre svoj meštiacky 
život nepotrebuje. Náboženstvo sa má stať racionálne, vypočítateľné, spo-
ľahlivé, alebo sa má zúžiť na privátnu záležitosť94. Takto sa náboženstvo re-
dukuje na morálku, čo súvisí s deistickým obrazom Boha. S týmto obratom 
sa mení aj obraz Cirkvi. V týchto ideových kruhoch nie je Cirkev viac slu-
žobníčkou Božieho zjavenia a spoločenstvom zaväzujúcim k viere. Tým, 
že sa presadila požiadavka náboženskej tolerancie, čím sa otázka pravdy 
dogmy vytlačila, sa Cirkev vníma ako morálny výchovný ústav, ktorý je 
možné využiť pre štátne účely (napr. jozefinizmus). Zriadenie Cirkvi nie je 
odvodzované od jej sviatostnej povahy, ale je treba ju organizovať podľa 
spoločenských teórií. Cirkev bola začlenená do štátu, aby sledovala ciele 
štátu – vnútrosvetské blaho95.  

Je pochopiteľné, že Cirkev a jej magistérium v 18. a 19. storočí sa posta-
vili proti takémuto zásahu do samotnej podstaty toho, ako Cirkev chápala 
samu seba. Jednou z reakcií na modernizmus bol aj jansenizmus, ktorý bol 
Cirkvou odmietnutý, a ktorý na rovine úvah o Cirkvi zastával tvrdý anti-
moderný, konzervatívny postoj (ten bol motivovaný tézami extrémneho 
augustinianizmu o priepastnej šírke božskosti Boha, o jeho nepochopiteľ-
nosti a všemohúcnosti, o človeku ako o radikálnom hriešnikovi a o milosti, 
ktorú mu Boh dáva). Úradný postoj Cirkvi bol obsiahnutý v hesle Cirkev 

93 Por. S. Pié-Ninot, Introduzione alla ecclesiologia, 13-15.
94 Por. S. Wiedenhofer, Ecclesiologia, 101. 
95 Por. G. L. Müller, Dogmatika pro studium i pastoraci, 620. 
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ako „societas perfecta“. Tým sa chcelo zdôrazniť, že Cirkev na rozdiel od 
štátu je hierarchická organizácia určená pre dosiahnutie nadprirodzeného 
cieľa pre človeka; jej štruktúra pochádza od historického Ježiša, ktorý jej 
prepožičal autoritu; laici sú príjemcami inštrukcií, ktoré vydáva cirkevná 
hierarchia; ten, čo sa podrobí cirkevnej autorite a využíva kňazské spásne 
služby patrí k viditeľnej Cirkvi a má záruku, že dosiahne spásu. Táto kon-
cepcia, ako reakcia na modernizmus bola ironicky popísaná takto: „Boh na 
počiatku stvoril hierarchiu a o Cirkev je až do konca sveta bohato postara-
né“ (Johann Adam Möhler, ThQ 5, 1823)96. 

Takže treba povedať, že ekleziológia bola formulovaná v antimoder-
nistickom duchu. Cirkev sa snažila o reštauráciu (obnovu) katolicizmu so 
silnou pápežskou autoritou, rímskym centralizmom, s dôrazom na autoritu, 
hierarchiu, cirkevnú disciplínu, liturgiu, v apologetickom duchu. Takto sa 
však Cirkev vymedzila proti kultúre a modernej spoločnosti. Takže platí, že 
Cirkev s cieľom uchrániť slobodu Cirkvi pred hrozbami moderny a s cie-
ľom demonštrovať nezávislosť Cirkvi od štátu, v ultramontanistickej ekle-
ziológii 19. storočia (proklamovala primát pápeža nad národnými cirkvami 
ako protiváha konciliarizmu) chápe samu seba ako „societas perfecta“. Ale 
v snahe zdôvodniť a uchrániť túto nezávislosť cez napĺňanie predmoder-
ných myšlienok a foriem života, Cirkev sa stala do istej miery centralistic-
kou a koncentrovanou na úrad pápeža97. 

6.5 Ekleziológia Prvého vatikánskeho koncilu

Najvýznamnejší prínos Prvého vatikánskeho koncilu je dogmatická 
konštitúcia o pápežskej neomylnosti Pastor Aeternus. V nej je pápežský 
primát pripútaný k Cirkvi a má za cieľ ochranu jednoty Cirkvi cez jednotu 
episkopátu. Primát je jurisdikčné prvenstvo (DS 3053-3055), odovzdané 
Petrovi ako biskupská moc, ktorá je priama a bezprostredná, ktorá sa 
vykonáva nad pastiermi a veriacimi vo veciach viery a mravov (DS 3061-
3062). Táto neomylnosť je predstavená ako ovocie charizmy, ktorá bola 
daná Petrovi a jeho nástupcom (DS 3071) a má ju pápež ako následník 
Petra za jasne ohraničených podmienok podľa definície (DS 3071). Okrem 
tejto dôležitej otázky o neomylnosti, koncil pripravil projekt dogmatickej 

96 Por. G. L. Müller, Dogmatika pro studium i pastoraci, 620-621. 
97 Por. S. Wiedenhofer, Ecclesiologia, 102-103. 
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konštitúcie s názvom De Ecclesia Christi, ktorý bol široko diskutovaný 
a prepracovaný pre ďalšiu diskusiu, ktorá sa ale neuskutočnila, lebo koncil 
bol prerušený. Treba povedať, že nielen prvý návrh, ale aj prepracovaný, 
ktorého autorom bol J. Kleutgen, hovorili o Cirkvi ešte pred tým, ako by 
hovorili o pápežovi. To dosvedčuje, že katolícka teológia sa nezaoberala 
len pápežstvom a hierarchiou. 

Druhým dokumentom, v ktorom sa hovorí nie veľa, ale predsa niečo 
dôležité o Cirkvi je dogmatická konštitúcia Dei Filius o viere a rozume. 
V nej, potom ako sa potvrdzuje povinnosť človeka prijať vieru a vytrvať 
v nej, dokument vykladá ako Boh pomáha človeku splniť takúto povin-
nosť. Robí to na dvoch úrovniach: prvou je vnútorný Boží dar – milosť 
(DS 3010) a druhou je vonkajšia skutočnosť – Cirkev. Cirkev človeku 
predstavuje pravdy, ktoré treba veriť, a zároveň v sebe nesie pečať svojho 
božského pôvodu a preto je „veľkým a trvalým motívom dôveryhodnosti, 
takže je ako znamenie pozdvihnuté ponad všetky národy“98 (por. Iz 11, 12) 
(DS 3012-3014). Takže na otázku: „prečo veriť?“ koncil odpovedá tak, že 
ukazuje dôležitosť Cirkvi, ktorá je „ako konkrétne zjavenie“, čiže stojí na 
počiatku viery ako dôvod dôveryhodnosti a ako znamenie pre všetky ná-
rody99.  

 6.6 Cirkev v kontexte ekumenického a liturgického hnutia 

Na rozdiel od nosnej ekleziologickej línie modernej doby, dokázali 
v 19. storočí dvaja autori predstaviť novú teologickú víziu Cirkvi. Bol to 
Johann Adam Möhler (†1838) a John Henry Newman (†1890). Obaja sa 
dokázali oslobodiť od antiprotestantských a antimodernistických fixácií. 
Möhler v diele Jednota Cirkvi (1825) hovorí, že Cirkev je uskutočnením 
Božieho života, komunikovaná ľudstvu cez Ducha Svätého. Nie je možné 
prijať Ducha bez toho, aby sa odovzdával v láske. Živým výrazom Ducha 
Svätého, ktorý oživuje celok veriacich je živá tradícia Cirkvi100. Inými 
slovami, autor (pod vplyvom  idealizmu, romantiky i patristiky) sa snažil 
ukotviť Cirkev vo vtelení a v zoslaní Ducha Svätého101. 

Podobne Newman vníma Cirkev ako tú, ktorá vyviera z dejín spásy, 

98 S. Pié-Ninot, Introduzione alla ecclesiologia, 17.
99 Por. S. Pié-Ninot, Introduzione alla ecclesiologia, 16-17.
100 Por. S. Wiedenhofer, Ecclesiologia, 103-104. 
101 Por. G. L. Müller, Dogmatika pro studium i pastoraci, 621. 
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z dejín vyvoleného Božieho ľudu a vstupuje nanovo do ľudských dejín, 
pričom spája Boží život s ľudským znakom a ľudským nedokonalým sve-
dectvom. Táto Cirkev nie je primárne inštitúcia, ale je konštituovaná jedno-
tou milosti s jednotlivcom, ktorú vykonáva Boh. V tomto živom tele Cirkvi 
všetci majú účasť na troch úradoch Krista102. 

Medzi týchto dvoch priekopníkov možno zaradiť aj ďalších autorov ako 
Johann Sebastian Drey, teológov tzv. rímskej školy: G. Perrone, C. Pas-
saglia, J. B. Franzelin a zvlášť Matthias Josef Scheeben, ktorý zdôrazňoval, 
že Cirkev treba vidieť ako tajomstvo. Základnými kameňmi Scheebenovej 
ekleziológie sú tieto: Trojjediný Boh sa človeku dáva vo vtelení a v zoslaní 
Ducha Svätého. Veriaceho zapája do tajomstva nadprirodzeného Božieho 
detstva. Človek je povolaný cez milosť v Duchu Svätom mať účasť na sy-
novskom vzťahu Krista k Otcovi. Pretože však zo svojej prirodzenosti po-
trebuje viditeľné sprostredkovanie neviditeľného spoločenstva s Bohom, 
urobil Boh v Ježišovej ľudskej prirodzenosti viditeľnú, telesnú a spoločen-
skú dimenziu stvoreného života sviatostným znamením svojho spásneho 
sebadarovania. Účasť na sviatostnom a spoločenskom živote v Cirkvi je 
primeraným médiom božsko-ľudskej komunikácie. Vnútorná a vonkajšia 
skutočnosť Cirkvi sú navzájom prepojené, ako je spojená vnútorná milosť 
a vonkajšie sviatostné znamenie v jednej sviatosti. Cirkev je zakotvená 
v tajomstve vtelenia a nezaobíde sa bez Ducha ako svojho trvalého život-
ného princípu. Preto je treba Ducha chápať ako dušu Cirkvi. Spoločenský 
zväzok (útvar), ktorý vzišiel z Ježišovho historického pôsobenia, je Kris-
tovým telom, ktoré je skrze Kristovho Ducha obdarované nadprirodzeným 
životom103. 

102 Por. S. Wiedenhofer, Ecclesiologia, 104. 
103 Por. G. L. Müller, Dogmatika pro studium i pastoraci, 621.
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7. Cirkev v najdôležitejších magisteriálnych dokumentoch
7.1 Magistérium do Druhého vatikánskeho koncilu

- O Cirkvi Učiteľský úrad hovoril vždy z hľadiska určitých jednotlivých 
tém a okruhov. Sú to tieto: 

- Nutnosť Cirkvi pre spásu – s tým sú spojené otázky začlenenia do 
Cirkvi a platnosti sviatostí udeľovaných mimo viditeľné spoločenstvo 
Cirkvi; do tohto okruhu patrí úvaha o tom, či je spásna Božia vôľa partiku-
lárna alebo univerzálna; nakoniec ako treba chápať axiomu extra ecclesiam 
nulla sallus (DH 802, 1351).

- Založenie Cirkvi historickým Ježišom – vyjadrenia v konfrontácii 
s modernizmom (DH 3407; 3456).

- Splnomocnenie Cirkvi odpúšťať všetky hriechy – v konfrontácii s no-
vaciánmi, donatistami a montanistami.

- Autorita Učiteľského úradu pri výklade Písma a úloha Cirkvi strážiť 
poklad Zjavenia – v konfrontácii s protestantským princípom samostatného 
výkladu Písma (DH 1507, 2860).

- Príslušnosť hriešnikov k viditeľnej Cirkvi a odmietnutie rozdeľovania 
Cirkvi na špirituálnu Cirkev svätých a viditeľnú Cirkev hriešnikov v kon-
frontácii s Wycliffom (DH 1121-1139).

- Sviatostné zriadenie Cirkvi a existencia kňazov z moci božského pos-
lania v trojitom členení (biskup, presbyter, diakon) v konfrontácii s monta-
nizmom, neskorostredovekým spiritualizmom a niektorými prúdmi refor-
mačnej teológie (DH 1763-1778).

- Samostatnosť a sloboda Cirkvi voči štátu v konfrontácii s rôznymi 
teóriami ako cézaropapizmus, štátna cirkev v galikanizme, jozefinizmus, 
febronianizmus a jansenizmus (DH 2281-2285).

- Primát a neomylnosť rímskej cirkvi v konfrontácii s východnou schiz-
mou, konciliarizmom, protestantskou reformáciou, febronianizmom a jan-
senizmom (DH 2592-2597; 2600-2615).

V 19. storočí sa objavujú náukové dokumenty, ktoré neriešia len jednot-
livé aspekty Cirkvi ale aj jej celkový obraz.

- Prvý vatikánsky koncil – dokument „Pastor Aeternus“, ktorý hovorí 
o episkopálnej povahe Cirkvi z moci božského práva, o neomylnosti Cirkvi 
prejavujúcej sa cez pápežský primát v náuke a v jurisdikcii (DH 3050-3075).
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- Lev XIII. – Encyklika „Satis cognitum“ (29. 6. 1896), kde je Cirkev 
predstavená nielen ako viditeľná spoločnosť, ale aj ako mystické Kristovo 
telo (DH 3300-3309).

- Lev XIII. – Encyklika „Divinum illud munus“ (9. 5. 1897), kde je 
Kristus vykreslený ako hlava Cirkvi a Duch Svätý je dušou v Kristovom 
tele, ktorým je Cirkev (DH 3328).

- Pius XII. – Encyklika „Mystici corporis“ (29. 6. 1943), v ktorej sa 
prekonáva právnické sploštenie a zúženie Cirkvi na viditeľný útvar socie-
tas perfecta a to cez náuku o Cirkvi ako Kristovom mystickom tele, ktoré 
je uchopiteľné vo viere (DH 3800-3822).

- Pius XII. – Encyklika „Mediator Dei“ (20. 11. 1947), v ktorej sa ob-
javuje nanovo vzťah liturgie, Eucharistie, Cirkvi a všeobecného kňazstva 
veriacich (DH 3840-3822).

- Druhý vatikánsky koncil v konštitúcii „Lumen gentium“ (21. 11. 1964) 
s kapitolami: tajomstvo Cirkvi, Boží ľud, hierarchické zriadenie Cirkvi – 
zvlášť episkopát, laici, povolanie k svätosti, rehoľníci, eschatologický ráz 
putujúcej Cirkvi a jej spojenie s nebeskou Cirkvou, Panna Mária, Božia 
matka v tajomstve Krista a Cirkvi. Okrem toho má pre ekleziológiu výz-
nam aj konštitúciu „Gaudium et spes“. O ekleziológii Druhého vatikán-
skeho koncilu je potrebné povedať viac104.  

7.2 Cirkev v perspektíve Druhého vatikánskeho koncilu 

V konštitúcii o Cirkvi „Lumen gentium“ (1964) boli zhrnuté výsledky 
obnovných hnutí 19. a 20. storočia, ktoré sa snažili aktualizovať a nanovo 
integrovať biblickú, patristickú, liturgickú a ekumenickú tradíciu a zároveň 
otvoriť novým spôsobom cirkevnú komunitu súčasnému svetu. 

Prostredníctvom obnoveného konceptu Cirkvi ako „Božieho ľudu“ bola 
Cirkev vo svojom vnútri znovuobjavená ako tajomstvo viery a ako dejinná 
komunita veriacich. V tomto obraze bol aj nanovo definovaný vzťah Cirkvi 
ku svetu. Tu Cirkev vystupuje ako tá, čo vstupuje do spásneho Božieho 
plánu všetkých národov. 

Cirkev ako univerzálna sviatosť spásy je dejinnou a sociálnou formou 
Božej vôle, aby stvorenie mohlo dosiahnuť svoj cieľ v Bohu. Takto sa mení 
aj pochopenie základných aktov Cirkvi: ohlasovanie, kult, diakonia. 

104 Por. G. L. Müller, Dogmatika pro studium i pastoraci, 581-583. 
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Čo sa týka viditeľnej formy a štruktúry Cirkvi, koncil odvolaním sa na 
biblické a patristické korene prekonáva centralistickú a ultramontanistickú 
ekleziológiu 19. storočia a znovuobjavuje lokálny charakter Cirkvi: Cirkev 
sa uskutočňuje v lokálnych cirkvách. Tieto sú Cirkvami v plnom zmysle 
slova. 

Na základe týchto predpokladov sa aj vlastnosti Cirkvi (notae ecclesiae) 
– jednota, svätosť, katolíckosť, apoštolskosť – javia v novom svetle. Jedno-
ta neznamená absolutizáciu vlastnej formy a uzavretosť Cirkvi na spôsob 
geta. Jednota je chápaná graduálne, čiže sa otvárajú aj nové ekumenické 
možnosti. Svätosť Cirkvi je interpretovaná aj cez skúsenosť s hriešnos-
ťou Cirkvi, preto platí, že „je svätá a zároveň stále potrebuje očisťovanie, 
ustavične kráča cestou pokánia a obnovy“ (LG 8). Katolíckosť nie je viac 
uniformita, ale výmena náboženských skúseností. Apoštolskosť nie je len 
legitimizujúcou známkou pravosti Cirkvi, ale zároveň požiadavka a krité-
rium105. 

7.3  Niektoré tézy konštitúcie Lumen Gentium 

- Cirkev je v Kristovi akoby sviatosťou, čiže znakom a nástrojom dôver-
ného spojenia s Bohom a jednoty celého ľudstva (LG 1).

- Cirkev, vystrojená darmi svojho Zakladateľa a verne zachovávajúca 
jeho prikázania lásky, pokory a sebazaprenia, dostáva poslanie ohlasovať 
Kristovo a Božie kráľovstvo a zakladať ho v každom národe. Ona sama je 
zárodkom a počiatkom tohto kráľovstva na zemi (LG 5).

- Keď udelil svojho Ducha, svojich bratov tajomne ustanovil ako svoje telo. 
V tomto tele sa vlieva Kristov život do veriacich, ktorí sa prostredníctvom 
sviatostí tajomne, ale skutočne spájajú s umučeným a osláveným Kristom... 
Aj pri budovaní Kristovho tela jestvuje rozličnosť údov a služieb. Jeden je 
Duch, ktorý rozdeľuje rozmanité dary podľa svojho bohatstva a podľa po-
treby služieb na úžitok Cirkvi (porov. 1 Kor 12, 1-11). Medzi týmito darmi 
vyniká milosť apoštolov, ktorých autorite sám Duch podrobuje aj charizma-
tikov (porov. 1 Kor 14). Tento Duch svojou mocou a vnútorným spojením 
jednotlivých častí zjednocuje telo a vzbudzuje i roznecuje medzi veriacimi 
lásku. Preto keď trpí jeden úd, trpia spolu s ním aj všetky ostatné, a keď sa 
dostane cti jednému údu, radujú sa s ním všetky údy (porov. 1 Kor 12, 26). 

105 Por. S. Wiedenhofer, Ecclesiologia, 104-105. 
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Hlavou tohto tela je Kristus... Všetky údy sa mu majú pripodobniť, kým 
nebude v nich stvárnený Kristus (porov. Gal 4, 19)... Kým ako pozemskí 
pútnici kráčame v jeho šľapajách v súžení a prenasledovaní, máme ako 
telo účasť na utrpení hlavy, trpíme spolu s ním, aby sme boli spolu s ním 
aj oslávení (porov. Rim 8, 17). Z neho „celé telo, vyživované a pospája-
né väzivami a spojivami, rastie Božím vzrastom“ (Kol 2, 19). On sám vo 
svojom tele, to jest v Cirkvi, stále rozdeľuje dary služieb, ktorými si s jeho 
pomocou navzájom pomáhame k spáse...  (LG 7).

- Netreba však pokladať za dve rozličné skutočnosti spoločnosť 
vybavenú hierarchickými ustanovizňami a Kristovo tajomné telo; viditeľné 
spoločenstvo a duchovnú pospolitosť, Cirkev pozemskú a Cirkev oplývajúcu 
nebeskými darmi, lebo tvoria jedinú komplexnú skutočnosť, ktorá sa skladá 
z ľudského a božského prvku. Vzhľadom na nemalú podobnosť sa Cirkev 
prirovnáva k tajomstvu vteleného Slova (LG 8).

- Táto Cirkev ustanovená a usporiadaná na tomto svete ako spoločnosť 
jestvuje (subsistit in) v Katolíckej cirkvi, ktorú spravuje Petrov nástupca a 
biskupi, ktorí sú v spoločenstve s ním (LG 8).

- Lenže ako Kristus uskutočnil dielo vykúpenia v chudobe a prenasle-
dovaní, tak aj Cirkev je povolaná nastúpiť na tú istú cestu, aby ľuďom 
sprostredkovala ovocie spásy... tak aj Cirkev, hoci potrebuje ľudské pro-
striedky, aby mohla plniť svoje poslanie, nie je ustanovená na to, aby hľa-
dala svetskú slávu, ale aby aj svojím vlastným príkladom šírila skromnosť 
a sebazaprenie (LG 8).

- Cirkev zahrnuje láskou všetkých, ktorých sužuje ľudská krehkosť, ba 
v chudobných a trpiacich spoznáva obraz svojho chudobného a trpiaceho 
Zakladateľa (LG 8). 

- Cirkev zahŕňa vo svojom lone hriešnikov, je svätá a zároveň stále po-
trebuje očisťovanie, ustavične kráča cestou pokánia a obnovy (LG 8).

- Sila vzkrieseného Pána ju posilňuje, aby trpezlivosťou a láskou premá-
hala svoje vnútorné i vonkajšie trápenia a ťažkosti a aby verne, i keď zatiaľ 
nedokonale, zjavovala svetu jeho tajomstvo, kým sa na konci časov nezjaví 
v plnom svetle (LG 8).

- Tento mesiášsky ľud má za hlavu Krista „vydaného (ako obetu) za 
naše hriechy a vzkrieseného pre naše ospravedlnenie“ (Rim 4, 25),... Jeho 
zákonom je nové prikázanie milovať tak, ako nás miloval sám Kristus 
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(porov. Jn 13, 34)... Kristus ho ustanovil ako spoločenstvo života, lásky 
a pravdy; a prijal ho tiež za nástroj vykúpenia všetkých a posiela ho do 
celého sveta ako svetlo sveta a soľ zeme (porov. Mt 5, 13-16) (LG 9).

- Všeobecné kňazstvo veriacich a služobné alebo hierarchické kňazstvo, 
i keď sa líšia od seba podstatne, a nielen stupňom, sú na seba navzájom 
zamerané, keďže jedno i druhé má svojím vlastným spôsobom účasť na 
jedinom Kristovom kňazstve (LG 10).

- Svätý Boží ľud má účasť aj na Kristovom prorockom úrade tým, že 
o ňom vydáva živé svedectvo, najmä životom podľa viery a lásky, ako aj 
tým, že prináša obetu chvály Bohu, totiž ovocie úst vyznávajúcich jeho 
meno (porov. Hebr 13, 15). Spoločenstvo veriacich ako celok, ktorému sa 
dostalo pomazania od Ducha Svätého (porov. 1 Jn 2, 20 a 27), sa nemôže 
mýliť vo viere a túto svoju osobitnú vlastnosť prejavuje nadprirodzeným 
zmyslom pre vieru, ktorý je v celom ľude, keď „od biskupov až po posled-
ného veriaceho laika“ vyjadruje svoj všeobecný súhlas vo veciach viery 
a mravov (LG 11).

- Avšak mimoriadne dary netreba opovážlivo vyhľadávať ani od nich trú-
falo očakávať úspech apoštolských podujatí. Súdiť o ich pravosti a správ-
nom používaní prislúcha len tým, ktorí sú predstavení v Cirkvi (LG 12). 

- Cirkev sa pritom pričiňuje o to, aby čokoľvek dobré, čo sa nachádza v 
ľudských mysliach a srdciach alebo v národných zvykoch a kultúrach, nie-
lenže nezahynulo, ale aj ozdravelo, povznieslo sa a dozrelo na Božiu slávu, 
na zahanbenie zlého ducha a na šťastie človeka (LG 17).

- Posvätný koncil učí, že biskupi z Božieho ustanovenia nastúpili na 
miesto apoštolov ako pastieri Cirkvi106 a že kto ich počúva, počúva Krista, 
a kto nimi pohŕda, pohŕda Kristom, ako aj tým, ktorý Krista poslal (porov. 
Lk 10, 16)... V osobe biskupov, ktorým pomáhajú kňazi, je teda uprostred 
veriacich prítomný Pán Ježiš Kristus, najvyšší Veľkňaz. Hoci sedí po pra-
vici Boha Otca, nie je vzdialený od zhromaždenia svojich veľkňazov, ale 
predovšetkým prostredníctvom ich vznešenej služby hlása všetkým náro-
dom Božie slovo a veriacim ustavične vysluhuje sviatosti viery (LG 20).

- Rímsky veľkňaz má totiž mocou svojho úradu Kristovho námestníka a 
pastiera celej Cirkvi plnú, najvyššiu a všeobecnú moc nad celou Cirkvou, 

106 Por. P. Maturkanič, Svátosti. Viditelná znamení neviditelné skutečnosti spásy, 
Praha 2010, 54-55.
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ktorú môže vždy slobodne vykonávať. No biskupský stav, ktorý je nástup-
com apoštolského kolégia v učiteľskom úrade a duchovnej správe, ba ktorý 
je nepretržitým pokračovateľom apoštolského zboru, je spolu so svojou 
hlavou, rímskym veľkňazom – a nikdy nie bez neho – aj nositeľom najvyš-
šej a plnej moci nad celou Cirkvou (LG 22).

- V nich (partikulárnych cirkvách) a z nich jestvuje jedna a jediná Kato-
lícka cirkev (LG 23).

- Pre laikov je vlastný osobitný svetský charakter... Boh ich volá, aby sa 
vykonávaním svojho zamestnania v duchu evanjelia ako kvas zvnútra pri-
čiňovali o posvätenie sveta a tak urobili Krista zjavným ostatným ľuďom, 
najmä svedectvom svojho života, jasom svojej viery, nádeje a lásky. Je teda 
ich osobitnou úlohou osvetľovať a usporadúvať všetky časné veci, ktoré sa 
ich bezprostredne týkajú tak, aby sa vždy diali a zveľaďovali podľa Krista 
a boli na chválu Stvoriteľa a Vykupiteľa (LG  31).

- Lebo všetky ich skutky, modlitby a apoštolské podujatia, manželský 
a rodinný život, každodenná práca, duševné i telesné zotavovanie, ak sa 
konajú v Duchu, ba aj životné ťažkosti, ak sa trpezlivo znášajú, stávajú 
sa „duchovnými obetami, príjemnými Bohu skrze Ježiša Krista“ (1 Pt 2, 
5), ktoré pri slávení Eucharistie nábožne prinášame Otcovi spolu s obetou 
Pánovho tela (LG 34).

- Každý laik má byť pred svetom svedkom vzkriesenia a života Pána Je-
žiša a znamením živého Boha. Všetci spolu a každý podľa svojich možnos-
tí nech živia svet duchovným ovocím (porov. Gal 5, 22) a nech v ňom šíria 
ducha, ktorým sú preniknutí chudobní, tichí a mierumilovní, ktorých Pán 
vyhlásil v evanjeliu za blahoslavených (porov. Mt 5, 3-9). Slovom „čím je 
duša v tele, tým nech sú kresťania vo svete“ (LG 38).

- Pán Ježiš, božský Učiteľ a vzor všetkej dokonalosti, hlásal všetkým 
svojim učeníkom bez rozdielu v každom životnom postavení svätosť ži-
vota, ktorej on sám je pôvodcom a zavŕšením: „Vy teda buďte dokonalí, 
ako je dokonalý váš nebeský Otec“ (Mt 5, 48). Všetkým totiž poslal Ducha 
Svätého, aby ich vnútorne pobádal milovať Boha z celého srdca, z celej 
duše, z celej mysle a z celej svojej sily (porov. Mk 12, 30) a aby sa milovali 
navzájom, ako ich miloval Kristus (porov. Jn 13, 34; 15, 12) (LG 40).

- V rozličných životných stavoch a povolaniach je vždy jediná svätosť, 
ktorú žijú tí, ktorí sa dajú viesť Božím Duchom, poslúchajú Otcov hlas a 
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klaňajú sa Bohu Otcovi v Duchu a pravde, nasledujúc chudobného, poníže-
ného Krista nesúceho kríž, aby si zaslúžili mať podiel na jeho sláve, pestujú 
jedinú svätosť (LG 41).

- Teda mučeníctvo, ktorým sa učeník stáva podobným Majstrovi, dob-
rovoľne podstupuje smrť za spásu sveta a ako on vylieva svoju krv, Cirkev 
pokladá za význačný dar a najvyšší dôkaz lásky. A hoci sa tohto daru dostá-
va iba máloktorým, predsa všetci majú byť pripravení vyznávať Krista pred 
ľuďmi a nasledovať ho na ceste kríža v prenasledovaniach, ktoré Cirkvi 
nikdy nechýbajú (LG 42).

- Rehoľníci nech starostlivo dbajú o to, aby prostredníctvom nich Cir-
kev čoraz lepšie predstavovala veriacim i neveriacim Krista, ako rozjíma 
na vrchu, ako hlása zástupom Božie kráľovstvo, ako uzdravuje chorých a 
ranených, ako privádza hriešnikov k správnemu životu alebo ako žehná 
deťom a robí všetkým dobre, pričom vždy plní vôľu Otca, ktorý ho poslal 
(LG 46).

- Lebo svätí v nebi tým, že sú dôvernejšie spojení s Kristom, väčšmi 
upevňujú celú Cirkev vo svätosti, povznášajú kult, ktorý ona preukazuje 
Bohu na zemi, a mnohorakým spôsobom majú podiel na jej stálom raste 
(porov. 1 Kor 12, 12-27). Už sú prijatí do blaženej vlasti a bývajú u Pána 
(porov. 2 Kor 5, 8), skrze neho, s ním a v ňom neprestajne orodujú za 
nás u Otca a predkladajú mu zásluhy, ktoré získali na zemi skrze jediné-
ho Prostredníka medzi Bohom a ľuďmi, Krista Ježiša (porov. 1 Tim 2, 5), 
tým, že slúžili vo všetkom Pánovi a na svojom tele dopĺňali, čo Kristovmu 
umučeniu ešte chýba k dobru jeho tela, to jest Cirkvi (porov. Kol 1, 24). 
Ich bratská starostlivosť nám teda veľmi pomáha v našej slabosti (LG 49).

- V živote tých, čo majú s nami tú istú ľudskú prirodzenosť, ale dokona-
lejšie sa premieňajú na Kristov obraz (porov. 2 Kor 3, 18), Boh živo zjavuje 
svoju prítomnosť a svoju tvár ľuďom. V nich sa nám prihovára on sám a 
dáva nám znamenie svojho kráľovstva, ktoré nás mocne priťahuje, keď-
že máme okolo seba toľko svedkov (porov. Hebr 12, 1) a také potvrdenie 
evanjeliovej pravdy (LG 50).

- Keď teda slávime eucharistickú obetu, spájame sa v tej najväčšej miere 
s kultom nebeskej Cirkvi, uctievajúc si vo svätom spoločenstve predovšet-
kým pamiatku slávnej Márie, vždy Panny, ale aj svätého Jozefa a blahosla-
vených apoštolov a mučeníkov, a všetkých svätých (LG 50).
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- Preto sa aj uctieva ako najvynikajúcejší a celkom jedinečný úd Cirkvi, 
ako jej predobraz a najosvedčenejší vzor vo viere a v láske a Katolícka cir-
kev, poučená Duchom Svätým, jej preukazuje detinskú oddanosť a lásku 
ako najmilovanejšej matke (LG 53).

- Kým v Preblahoslavenej Panne Cirkev už dosiahla dokonalosť bez 
škvrny a vrásky (porov. Ef 5, 27), veriaci v Krista sa ešte snažia, aby zví-
ťazili nad hriechom a rástli vo svätosti. Preto upierajú zrak na Máriu, ktorá 
žiari celému spoločenstvu vyvolených ako vzor čností (LG 65).

8. Hlavné ekleziologické modely  
Otázka podstaty (esencie) Cirkvi nie je ľahká. Koncil na jednej stra-

ne vykreslil Cirkev ako tajomstvo, ktoré nemôže byť adekvátne vyjadre-
né nijakým konceptom a termínom, preto používa početné obrazy, ktoré 
sa vzájomne korigujú. Na druhej strane v snahe čeliť súčasným otázkam, 
skúsenostiam a túžbam hovorí o komunionálnom a sviatostnom charaktere 
Cirkvi, čím koncil odhaľuje podstatu Cirkvi v novom svetle, čiže vo svetle 
moderných problémov. 

Súhrnne je možné povedať ohľadom podstaty Cirkvi, že Cirkev je kom-
plexná a viacznačná skutočnosť: je tajomstvo viery aj empirická skutoč-
nosť; je objektom aj subjektom; zídené zhromaždenie aj inštitúcia, vlasť 
aj poslanie. Tieto aspekty sa nesmú zmiešať, pretože ich odlíšenie je pod-
statné (esenciálne). Zároveň nemôžu byť tieto aspekty ani oddelené, preto-
že nemenej podstatná je ich vzájomná spolupatričnosť. 

8.1 Cirkev ako komúnio

Od 4. storočia je v kréde Cirkev pomenovaná ako „communio sanc-
torum“. To, že  Cirkev je „spoločenstvo veriacich“, „zhromaždenie ve-
riacich“ (congregatio, coetus, collectio, universitas, collegium fidelium), 
nachádzame v celých dejinách teológie a teda v každej epoche. Druhý vati-
kánsky koncil túto komunionálnu a komunitárnu dimenziu Cirkvi priviedol 
opäť na svetlo potom, ako v stredoveku zostúpila na druhé miesto. Táto 
pravda je vyjadrená viackrát. V LG 8 sa dozvedáme, že Cirkev je vo svojej 
podstate komunita (spoločenstvo) viery, nádeje a lásky, zjednotená Božím 
Duchom. Ešte predtým však máme jedno kľúčové vyjadrenie, v ktorom 
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sa ozývajú patristické obrazy a ktoré odhaľuje trojičnú dimenziu Cirkvi: 
„A tak sa celá Cirkev javí ako ‚ľud zhromaždený jednotou Otca a Syna a 
Ducha Svätého‘“ (LG 4)107. Táto definícia je významovo extrémne bohatá. 
Pokúsime sa do nej vstúpiť cez viacerých autorov. 

V úvode je potrebné povedať, že Cirkev ako komúnio je veľmi širo-
ký koncept, v ktorom sú obsiahnuté prvky iných modelov (Cirkev ako 
Kristovo telo, Boží ľud, hierarchicky usporiadané spoločenstvo, sviatosť). 
Pri jeho výklade je možné sa sústrediť viac na Najsvätejšiu Trojicu a cez 
meditáciu jej vnútornej formy života (imanentná Trojica), je možné vy-
vodiť ekleziologické uzávery. Druhým trendom môže byť sústredenie na 
komúnio osôb a teda na spoločenskú a vzťahovú realitu Cirkvi, čím sa 
dostanú na povrch zaujímavé témy prosociálnosti, dialógu, priateľstva... 
avšak nechceným dôsledkom je sploštenie Cirkvi na sociologickú veličinu. 

Sú autori, ktorí hovoria o komúniu Cirkvi skôr (avšak nie výlučne) v 
horizontálnej, čiže ľudskej a vzťahovej perspektíve (A. Dulles a M. Kehl). 

J. Ratzinger je reprezentantom smeru, ktorý chápe komúnio Cirkvi pri-
márne vertikálne, čiže Cirkev je komúnio s Bohom a v tomto komúniu je 
pravzor všetkých foriem vzťahov medzi ľuďmi. Toto komúnio sa každo-
denné zakúšalo a preto aj sa chápalo ako základná štruktúra Cirkvi.

8.1.1 Avery Dulles 

Vysvetľuje obsah termínu komúnio primárne sociologicky. Moderná 
sociológia hovorí o dvoch typoch sociálnych vzťahov. Prvým je societa 
(Gesellschaft) a druhým je komunita (Gemeinschaft). Societa je dobre or-
ganizované spoločenstvo, ktoré má štruktúru, úrady, občianske vybavenie, 
kompetentnú autoritu, písomné reguly spolužitia (zákony). Komunita je 
združenie menej formálne a zároveň osobnejšie. Autor má za to, že inštitu-
cionálne kategórie (ktoré sú pre popis Cirkvi nevyhnutné) neumožňujú po-
písať Cirkev v celej šírke jej tajomstva. Komunita má v sebe niečo rodinné, 
familiárne, kde ľudia komunikujú tvárou v tvár, tešia sa istej stabilite, tvorí 
ju menší počet osôb a medzi členmi rodiny je určitá intimita108. Cirkev ako 
komúnio teda znamená Cirkev bližších, menej formálnych vzťahov. Autor 
sumarizuje viaceré pozitíva tohto obrazu, ako i jeho nedostatky. 

107 Por. S. Wiedenhofer, Ecclesiologia, 109. 
108 Por. A. Dulles, Modelli di Chiesa, 57-58. 
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- Pozitívom je, že komunionálny model Cirkvi vyvažuje jednostrannosť 
modelu príliš inštitucionálneho. Táto ekleziológia má základ v biblickom 
koncepte koinonia, ktorý je možné nájsť už v Skutkoch apoštolov a u sv. 
Pavla. Je teda verná biblickej tradícii, zvlášť tej, ktorá hovorí o Bohu, ktorý 
si formuje svoj ľud cez oslobodenie a dar Ducha a jeho dary. Pozitívom je 
aj ekumenický potenciál tohto modelu, ktorý inštitucionálnemu modelu nie 
je moc naklonený. 

- Pozitívom je, že ide o model, ktorý má dlhú katolícku tradíciu, pretože 
idea komúnia je prítomná v Cirkvi od prvých storočí. Učitelia Cirkvi, kde 
patria sv. Augustín aj sv. Tomáš Akvinský stavajú svoje ekleziológie na 
doktríne o milosti, ktorú chápu ako dar pre vytvorenie spoločenstva medzi 
Bohom a človekom. Rovnako je pozitívom, že tento model je široko prí-
tomný aj v súčasnom magistériu, či teológii. 

- Pozitívom je, že táto ekleziológia zdôrazňuje osobný vzťah medzi ve-
riacim a Duchom Svätým, čím oživuje špiritualitu a modlitbový život. Ten-
to model vytvára priestor pre spontánne iniciatívy oživované Duchom Svä-
tým, ktorý dáva každému podľa svojej zvrchovanej vôle. Tým, že model 
zdôrazňuje neformálne, spontánne a medziosobné vzťahy v Cirkvi, napo-
máha vytvoreniu živých a úprimných vzťahov, ktoré boli pre ranú Cirkev 
podľa svedectva Nového zákona úplne nosné. 

- Pozitívom tohto modelu je aj jeho zameranie na vnútorné existenciálne 
(vzťahové) potreby, ktoré mnohí veriaci majú. Inštitúcie vnímajú ako nutné 
zlo, pretože sú tvrdé a neosobné, preto sa s inštitúciou nevedia identifiko-
vať. Túžia po spoločenstve, ktoré by im umožnilo láskyplnú komunikáciu. 
Takáto Cirkev je potom prijímaná s nadšením.  

- Nedostatkom tohto modelu je, že necháva v tieni vzťah medzi duchov-
nou a viditeľnou dimenziou Cirkvi. To znamená, že ak sa Cirkev vidí len 
ako slobodný a spontánny dar Ducha, organizačný a hierarchický aspekt 
Cirkvi sa stáva zbytočný. Takisto tento koncept komúnia vedie k určitému 
dualizmu (ako to vidíme u Emila Brunnera), kedy sú proti sebe postavené 
personalistická ekklesia a Cirkev zákona a poriadku.

- Druhým nedostatkom tohto modelu je, že nadmieru zbožstvuje Cir-
kev. To je viditeľné napríklad i pri modeli Cirkvi ako Kristovho tela, kedy 
je Cirkev vnímaná v termínoch inkarnácie (Cirkev ako dejinná inkarnácia 
Slova).
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- Tretím nedostatkom je, že táto komunionálna ekleziológia nedáva 
kresťanom dostatočné povedomie vlastnej identity a misie. Nie je dosta-
točné zdôraznený fakt, že vyliatie Ducha a evanjelizácia tvoria jednotu.  

- Štvrtým nedostatkom je, že v týchto ekleziológiách je prítomné napä-
tie medzi konceptom Cirkvi ako siete priateľských vzťahov a konceptom 
Cirkvi ako mystického komúnia milosti. Termín koinonia je použitý dvoj-
značne a pokrýva oba aspekty, ktoré nie vždy je možné spájať. Je namieste 
otázka: Cirkev je skôr asociácia priateľských osôb, alebo skôr mystické 
spoločenstvo, ktoré má svoj základ v Bohu? Prvá koncepcia – Cirkev ako 
spoločenstvo priateľských osôb  –  je prítomná v niektorých formách pro-
testantizmu. Druhá – Cirkev ako mystické spoločenstvo (komúnio) – je 
prítomná vo východnom mníšstve, ktoré preferuje únik do mystickej vnú-
tornosti. Niektorí autori (Congar, Hamer) sa oba koncepty snažili spojiť, 
čiže hovoria, že ide o dve dimenzie tej istej reality komúnia. Ale nie je 
dostatočne zrejmé, ako by expanzívne priateľstvo viedlo k intenzívnejšej 
skúsenosti s Bohom. Pre niektoré osoby snáď áno, ale nie pre všetky. Nako-
niec je pravdou, že snaha nájsť v Cirkvi dokonalé medziosobné spoločen-
stvo viedla v mnohých prípadoch k frustrácii, či k apostáze. Cirkev sľubuje 
komúnio, ale nie vždy ho vie zabezpečiť vo viditeľnej a zrejmej forme. 
Gregory Baum hovorí, že „niektorí ľudia, ktorí sú členmi undergroundu, 
úzkostlivo hľadajú dokonalú ľudskú spoločnosť. Túžia po spoločenstve, 
ktoré by kompletne realizovalo ich potreby, ktoré len vedia vysloviť. Toto 
hľadanie je iluzórne, zvlášť v dnešných dňoch... Nostalgická túžba po vrúc-
nej komunite, ktorá by ťa úplne pochopila, je hľadaním dobrej matky, a je 
odsúdená na sklamanie a žiaľ. Nie sú dobré matky a otcovia, ale je len bož-
ské tajomstvo, ktoré nás oslobodzuje a pozýva k rastu“109. Tento realizmus 
musí byť prítomný v mysli zvlášť vtedy, keď sa s nadmierou entuziazmu 
propagujú undergroundové cirkvi a „základňové spoločenstvá“ (comunità 
di base)110. 

8.1.2 Medard Kehl 

Termín komúnio vysvetľuje viac teologicky a trojične. Cirkev je obrazom 
Boha – Trojice, čiže Boha osobných vzťahov, pretože „Boh je sám v sebe 

109 G. Baum, New Horizon, New York 1972, 141-142. 
110 Por. A. Dulles, Modelli di Chiesa, 71-75. 
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vzájomne sa dávajúca láska medzi Otcom a Synom v spoločnom Duchu 
lásky; je to život vo vzťahu, spoločenstvo dávania (Otec), príjímania (Syn) 
a zjednocovania (Duch Svätý)“111. Takto je Cirkev podobenstvom trojjediného 
Boha a komúnia jeho lásky. Stručne to môžeme vyjadriť, že Cirkev je 
Duchom Svätým zjednotené, Ježišovi Kristovi pripodobnené a do kráľovstva 
Božieho Otcom povolané  spoločenstvo veriacich. Duch Svätý daruje Cirkvi 
špecifickú formu jednoty v mnohotvárnosti; Syn daruje Cirkvi jej špecifický 
obsah – nasledovanie Ježiša, čím sa stáva telom Kristovým a je Kristovou 
nevestou; Otec dáva Cirkvi počiatok a cieľ, ktorým je Božie kráľovstvo112. 

Danému obrazu Boha ako vzťahového bytia zodpovedá aj Cirkev, ktorá 
má byť komunikatívna Cirkev, ktorá dosahuje konsenzus dialógom. Takýto 
konsenzus, ktorý vytvára jednotu „sa nediktuje zvrchu, ani sa nepresadzu-
je zdola tlakom verejnej mienky alebo hlasovaním väčšiny, ale sa hľadá 
v otvorenom, na konflikty bohatom dialógu všetkých presvedčení, spôso-
bov viery a životných štýlov“113. 

Takýto dialóg musí spĺňať tri podmienky. Všetci zúčastnení musia mať:
1. bezpodmienečnú ochotu k jednomyseľnosti; 
2. k vernosti voči záväzným smerniciam tradície viery; 
3. k vierohodnému sprostredkovaniu viery v situácii doby. 

Kde je prítomná aspoň snaha v dialógu konať podľa týchto troch krité-
rií, tam existujú šance, že bude nájdený široko podporovaný konsenzus vo 
viere. V tejto súvislosti sa žiada podotknúť, že konsenzus v postmoderne je 
veľmi náročný, pretože pre mnohých je neprijateľná väzba k záväznej tra-
dícii, mnohých ovplyvňuje presvedčenie o primáte vlastného stanoviska, 
vlastného svedomia a vlastného životného konceptu. V takejto mentalite sa 
pod konsenzom rozumie: „také riešenie, za ktorým ešte môžu všetci stáť 
a niesť zaň spoluzodpovednosť, i keď nie všetci ho pokladajú za najlepšie“ 
(Paul Wess)114. „To, že má liturgické zhromaždenie tú istú vieru, je dôkaz, 
že jeho členovia majú spoločnú víziu interpretácie sveta, ktorý Boh stvoril, 
ktorý Ježiš vykúpil a Duch Svätý neustále posväcuje. Práve táto spoločná 
viera umožňuje, aby všetci prítomní spoločne velebili a oslavovali Boha. 

111 M. Kehl, Kam kráčí Církev, 51.
112 Por. M. Kehl, Kam kráčí Církev, 51-52. 
113 M. Kehl, Kam kráčí Církev, 52.
114 Por. M. Kehl, Kam kráčí Církev, 52-53.



87

Sám človek nedokáže vyjadriť svoju vieru takým spôsobom, ako to dokáže 
spoločenstvo“115.

Vychádzajúc z premisy, že Cirkev ako sviatosť komúnia lásky medzi 
Otcom a Synom v Duchu Svätom musí byť aj vo svojej viditeľnej (sociolo-
gicky popísateľnej) podobe výrazom božského komúnia (čiže teologického 
obsahu termínu komúnio), M. Kehl popisuje charakteristické črty Cirkvi 
ako komúnia. Tie pochádzajú z analýzy menších spoločenstiev, ktoré vní-
ma ako bunky živej viery, alebo ako prostredia viery. 

Cirkev ako komúnio je:
 1. Vzťahová Cirkev, ktorá vzniká z osobného rozhodnutia (čo je post-

moderné pozitívum), avšak riskuje, že sa zmení na „krčmové spoločenstvo 
štamgastov“; 

2. Miesto biografickejšej viery – čiže Cirkev ako skupina, kde sa dá 
hovoriť priamo o životnej situácii, aj situácii viery jednotlivcov. To sa deje 
pri spoločných rozhovoroch o viere a živote, pri biblických príhovoroch, 
spoločne utváraných modlitbách, meditáciách, pri spoločenských iniciatí-
vach. Ide o miesto, kde atmosféra nie je určovaná náboženskými potreba-
mi, organizáciou a anonymitou, ale oveľa viac zmyslom pre sväté tajom-
stvo našej skutočnosti, pre prítomnosť nepochopiteľnej lásky v základoch 
toho, čo je; 

3. Miesto nielen spoločného slávenia liturgie, ale aj miesto spoločne 
utváraného voľného času (jedenie, oslavy, cestovanie, hra); 

4. Spriaznenosť s chudobnými – čiže vôľa poskytnúť v spoločnosti 
zážitku priestor pre chudobných vo vlastnom strede. To znamená, že na-
miesto starostlivosti o chudobných, prejsť k životu s chudobnými a pria-
teľsky sa deliť o životný priestor. Pre jednotu a silu vyžarovania farnosti, 
či kresťanského spoločenstva nie je väčšie požehnanie než táto hmatateľná 
prítomnosť Krista v chudobných uprostred nás116. 

Biskupská synoda o novej evanjelizácii túto myšlienku vyjadruje nasle-
dovne: 

Ďalším znakom autentickosti novej evanjelizácie je tvár chudobného. 
Postaviť sa po boku toho, kto je zranený životom, nie je len otázkou 
sociálneho cítenia, ale je to predovšetkým duchovná skúsenosť. V tvári 

115 M. Šuráb, Terapeutický rozmer homílie, Bratislava 2008, 52.
116 Por. M. Kehl, Kam kráčí Církev, 108-110. 
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chudobného totiž žiari tvár samotného Krista: „Čokoľvek ste urobili 
jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili“ (Mt 25, 40).

Chudobní majú mať v našich spoločenstvách privilegované miesto, z 
ktorého nie je nikto vylúčený a ktoré má odrážať spojenie Ježiša s nimi. 
Prítomnosť chudobných v našich spoločenstvách má tajomnú moc: pre-
mieňa ľudí viac než reči, učí ich vernosti, umožňuje im pochopiť krehkosť 
života, vyvoláva potrebu modlitby – skrátka vedie ku Kristovi.

Úkon lásky si vyžaduje, aby ho sprevádzalo úsilie o spravodlivosť, kto-
ré je úlohou všetkých – chudobných i bohatých. Preto sa medzi cesty novej 
evanjelizácie zaraďuje aj sociálne učenie a tiež starosť o formáciu kres-
ťanov, ktorí sa angažujú v službe ľudskému spolunažívaniu v politickej i 
spoločenskej sfére117. 

8.1.3 Joseph Ratzinger 

Vo svojej komunionálnej ekleziológii rozvíja koncept Cirkvi ako 
komúnia v snahe správne vyložiť náuku Druhého vatikánskeho koncilu, 
pretože postupom času došlo k jej sociologickému zúženiu, zvlášť 
konceptu Boží ľud. Koncept Cirkvi ako Božieho ľudu bol na koncile a po 
koncile ťažiskový a za taký ho považoval aj J. Ratzinger. Avšak po koncile 
pojem Boží ľud nebol používaný spôsobom, ako to zamýšľali konciloví 
otcovia a preto sa pôvodný význam pojmu stratil, pričom nadobudol nový 
sociologický a horizontálny význam. Tento termín ľud bol podriadený 
sociologickej a politickej interpretácii. Napríklad v teológii oslobodenia bol 
ľud chápaný v marxistickom význame ako veličina, ktorá je v opozícii voči 
vládnucej triede a ktorá má docieliť zvrchovanosť a nezávislosť aj vo vnútri 
Cirkvi. Miestami sa termín ľud interpretoval aj v zmysle demokracie, či 
ľudovej demokracie, ako to bolo vo východných štátoch.  Preto J. Raztinger 
navrhol, že by bolo vhodnejšie, namiesto označenia Boží ľud, používať 
termín spoločenstvo (Gemeinschaft), zvlášť keď chceme čo najvernejšie 
vyjadriť koncilovú ekleziológiu. Totiž Cirkev je Božím ľudom len vtedy, 
keď sú jednotlivci plne zjednotení v spoločenstve s Kristom a medzi sebou 
navzájom a to nie z vlastnej zvrchovanej, demokratickej vôle, ale ako 

117 Por. Biskupská synoda, Posolstvo Božiemu ľudu, 12. Zdroj: https://www.kbs.sk/
obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/ostatne-dokumenty/c/biskupska-synoda-o-no-
vej-evanjelizacii-posolstvo-boziemu-ludu
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odpoveď na Božiu iniciatívu. Koncept komúnia je vnútornou dimenziou 
konceptu Božieho ľudu. Tieto koncepty sú vnútorne prepojené: „Cirkev 
je komúnio, je komúnio Slova a tela Kristovho a tak je komúniom medzi 
ľuďmi... z ktorých utvára jeden ľud, vlastne jedno telo“118.  Takto považuje 
autor koncept komúnia za schopný hlbšie popísať Cirkev a ekleziológiu 
Druhého vatikánskeho koncilu, hoci aj tento termín môže byť časom zúžený 
a vyprázdnený. A naozaj aj termín komúnio bol sploštený na horizontálnu 
líniu, ktorá zastierala skutočnosť, že v komúniu dochádza ku stretnutiu 
Boha s človekom. Takto sa v rámci ekleziologických úvah o cirkevnom 
komúniu dostali do popredia témy ako vzťah medzi miestnou a univerzálnou 
Cirkvou a ich kompetencie. Objavili sa taktiež rovnostárske motívy typu: 
spoločenstvo (komúnio) znamená, že všetci sú si rovní. Ratzinger preto 
podotýka s ľahkou iróniou, že ekleziológia a jej predstavitelia sa vrátili do 
sporu učeníkov o prvenstvo, keď sa medzi sebou hádali, kto z nich je väčší 
(Mk 9, 33-37). Týmto spôsobom sa Cirkev zaoberá sama sebou, pričom ale 
jej úloha je iná: Cirkev musí v prvom rade hovoriť nie o sebe samej, ale 
o Bohu a tomuto cieľu musí byť podriadená vnútrocirkevná diskusia, ktorej 
smerovanie musí určovať Božia vec a vec spoločnej služby119. 

Hlavné črty konceptu komúnia podľa J. Ratzingera

 - Priorita vertikálnej dimenzie komúnia. 
Komúnio treba chápať v jeho vertikálnej rovine, čiže vo význame dô-

vernej jednoty medzi veriacim a Pánom, čiže nielen ako obyčajné ľudské 
spoločenstvo. Tento koncept musí obsahovať obidve dimenzie – vertikálnu 
(spoločenstvo s Bohom) aj horizontálnu (spoločenstvo medzi ľuďmi)120. 

- Plné komúnio Cirkvi sa realizuje v Eucharistii. 
V mnohých teologických kruhoch došlo k zatieneniu skutočnosti, že 

Cirkev je vytváraná Eucharistiou. Naproti tomu sa stále viac presadzovala 
mienka, že Cirkev vzniká vďaka zhromažďovaniu osôb v Kristovom mene, 
a stávajú sa Cirkvou jednoducho len v sile svojho zhromažďovania sa. 
Takto je Cirkev zúžená len na ľudskú societu, na zoskupenie nezávislých 
komunít s rôznou praxou a doktrínou. To, čo sa tu vynára je Cirkev 

118 J. Ratzinger, Called to Communion: Understanding the Church Today, 76. 
119 J. Ratzinger, Ecclesiology of the Constitution Lumen Gentium, 133. 
120 Por. L. Stromček, Cirkev ako communio, Žilina 2010, 166.
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vytváraná ľuďmi a nie Cirkev, ktorá je darom prijatým od Pána. Pri tomto 
scenári ľudia transformujú Cirkev na to, čím ju chcú mať oni, namiesto 
toho, aby Cirkev transformovala nás na to, čím nás chcem mať Kristus. 
Takto „vyrábame Cirkev sami a robíme to neustále novými spôsobmi“121. 
Podľa Ratzingera je podstatou komúnia „dôverná jednota, ktorá existuje 
medzi veriacim a Pánom“122. Z tejto jednoty s trojjediným Bohom následne 
vyplýva jednota veriaceho s ostatnými veriacimi, ktorí takto vytvárajú 
jedno telo, telo Kristovo, čo sa najplnšie vyjadruje v prijímaní Eucharistie: 
„Prijímanie Eucharistie znamená, že zdanlivo neprekročiteľná hranica 
môjho ja sa naširoko otvára... prijímanie Eucharistie znamená splynutie 
existencií; tak ako pri prijímaní potravy telo asimiluje vonkajšiu matériu 
do seba a vďaka tomu je schopné žiť, tak isto ja je asimilované do Ježiša, 
stáva sa podobným jemu v premene, ktorá stále viac prekonáva línie 
rozdelenia“123.  Plné komúnio je teda realizované v Eucharistii. Komúnio 
teda nie je v prvom rade sociálna realita, ale najskôr existuje komúnio 
s Kristom, bez ktorého by komúnio medzi veriacimi nebolo možné124. 

- Ontologické prvenstvo univerzálnej Cirkvi. 
J. Ratzinger tvrdí, že Kristova Cirkev nemôže byť chápaná ako federácia 

partikulárnych cirkví. Vo svojom základnom tajomstve univerzálna Cirkev 
predchádza ontologicky i časovo každú partikulárnu cirkev a tieto z nej 
vznikajú. Preto každá partikulárna cirkev je reálnou Cirkvou natoľko, 
nakoľko je v nej prítomná jedna, svätá, katolícka a apoštolská Cirkev. 
Autor dôvodí tým, že Cirkev je Kristova nevesta, jeho Mesto, nebeský 
Jeruzalem. Toto mesto podľa židovskej tradície v patristickej interpretácii 
preexistuje pred stvorením sveta a vnútorným cieľom stvorenia je toto 
definitívne mesto, kde sa uskutočňuje Božia vôľa a zem sa stáva nebom. 
Druhým zdôvodnením ontologického aj časového prvenstva univerzálnej 
Cirkvi je udalosť Turíc. Tu je apoštolská komunita zhromaždená okolo 
Márie a je Duchom transformovaná na Cirkev, ktorá však nie je lokálnou 

121 J. Ratzinger, Called to Communion: Understanding the Church Today, 137. 
122 Congregazione per la Dottrina della Fede, Communionis notio: Lettera su alcuni 

aspetti della Chiesa intesa come communione, 108. Zdroj: http://www.vatican.va/roman_
curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_28051992_communionis-
notio_it.html

123 J. Ratzinger, Called to Communion: Understanding the Church Today, 137. 
124 Por. L. Stromček, Cirkev ako communio, 168-170. 
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jeruzalemskou cirkvou, pretože každý apoštol má univerzálne poslanie a až 
skrze ich kázanie sa rodia partikulárne cirkvi125. V diskusii s W. Kasperom, 
ktorý tvrdí, že prvotná jeruzalemská obec bola zároveň univerzálnou 
i miestnou a že podľa Lukáša od samého začiatku jestvovali viaceré obce 
napr. aj v Galilei, Ratzinger tvrdí, že u Lukáša nie je dôležité kedy a kde 
vznikali kresťanské obce, lebo to ostáva bez odpovede, ale Lukáš popisuje 
vnútorný počiatok Cirkvi v čase a ten je z moci Ducha Svätého. Preto podľa 
Ratzingera absolútnym počiatkom nie je prvá jeruzalemská obec, ale fakt, 
že v Dvanástich sa starý Izrael – jeden a jediný, stáva novým Izraelom126. 

- Vzťah univerzálnej Cirkvi a partikulárnych cirkví.
Kristova Cirkev (jedna, svätá, apoštolská) je univerzálna Cirkev, kto-

rú môžeme nazvať univerzálnym komúniom Pánových učeníkov. Táto je 
prítomná a pôsobiaca v rôznych oblastiach, skupinách, časoch a miestach. 
Každá partikulárna Cirkev sprítomňuje univerzálnu so všetkými jej pod-
statnými prvkami. Partikulárne cirkvi sú konštituované na obraz univer-
zálnej. Partikulárne cirkvi majú s univerzálnou osobitý vzťah vzájomného 
prenikania sa. Preto univerzálna Cirkev nemôže byť považovaná za sumu 
lokálnych cirkví, ani za federáciu partikulárnych cirkví. Cirkev v zhode s 
názorom cirkevných otcov predchádza stvorenie a ona rodí partikulárne 
cirkvi ako svoje dcéry. Je matkou partikulárnych cirkví a nie ich produk-
tom. Vždy, keď sa partikulárne cirkvi chápali ako samostatné a sebestačné 
cirkvi, pričom bolo oslabené komúnio s univerzálnou Cirkvou a jej viditeľ-
ným centrom, utrpela jej vnútorná jednota a zároveň došlo k strate slobody 
partikulárnej cirkvi, pretože si ju rozličné sily snažili podrobiť a využiť127. 

- Jednota a rôznosť v cirkevnom komúniu. 
Komúnio na spásnych dobrách (sväté veci), zvlášť na Eucharistii prináša 

duchovnú solidaritu medzi členmi Cirkvi a vedie ich k zjednoteniu v láske, 
aby sa stávali „jedným srdcom a jednou dušou“ (Sk 4, 32). Toto komúnio 
spája nielen členov putujúcej Cirkvi na zemi, ale tvorí spojivo aj s tými, 
čo v Pánovej milosti odišli z tohto sveta a patria do nebeskej Cirkvi alebo 
budú do nej začlenení po očistení. Takto chápaná jednota Cirkvi neprekáža 

125 Por. L. Stromček, Cirkev ako communio, 143-144. V texte sa autor prevažne opiera 
o dokument Kongregácie pre náuku viery, Communionis notio: Lettera su alcuni aspetti 
della Chiesa intesa come communione, 9. 

126 J. Ratzinger, L‘ecclesiologia della Costituzione Lumen Gentium, 8. 
127 Por. L. Stromček, Cirkev ako communio,149-150.
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pluralite a mnohotvárnosti služieb, chariziem a foriem apoštolátu. Jednota 
a rozmanitosť si neodporujú, ale sa obohacujú do tej miery, v akej spoločne 
a v láske budujú jedno Kristovo telo. Podpora jednoty, ktorá nenarúša 
rôznosť, ako aj podpora rôznosti, ktorá nepoškodzuje jednotu, ale ju 
obohacuje, je prvoradou úlohou rímskeho biskupa, ale rovnako je to úloha 
všetkých členov Cirkvi128. 

- Ekleziálne komúnio a ekumenizmus. 
J. Ratzinger svojou víziou reaguje na niektoré trendy v súčasnom eku-

menizme. Prvým je zdôrazňovanie ortopraxe pred ortodoxiou, ktorá tým 
pádom nie je dôležitá a tak dochádza k prekrúteniu hlbokej pravdy primátu 
logosu nad ethosom, ako to vyjadril R. Guardini. Veď viera v Boha nemôže 
byť bez pravdy, ale musí mať jasný obsah129. Následne reaguje na vyjad-
renia Svetovej rady cirkví, ktorá v dokumente Called to Be One Church 
hovorí, že „Každá cirkev je katolíckou cirkvou a nielen jej časťou. Každá 
cirkev je katolíckou cirkvou, ale nie je celou katolíckou cirkvou“130. Tieto 
hlasy síce zaznievajú všade, ale nemajú svoj základ v duchovnej stavbe 
kresťanstva. 

Ratzinger reaguje tým, že potvrdzuje skutočnosť, že komúnio medzi Ka-
tolíckou cirkvou a ostatnými cirkvami je síce neúplné, ale je reálne. Eku-
menická vízia Ratzingera je Ecclesia in ecclesiis – jedna Cirkev jestvujúca 
v mnohých lokálnych cirkvách. Nejde o absorbovanie iných denominácií 
Katolíckou cirkvou, ale o stav, kedy cirkvi jestvujúce mimo Cirkvi vstúpia 
do jej jednoty. Zostanú existovať ako cirkvi, iba s tými modifikáciami, kto-
ré jednota nevyhnutne vyžaduje. Čiže ide o transformáciu separovaných 
konfesionálnych cirkví, ktoré v súčasnosti jestvujú, na autentické partiku-
lárne cirkvi, z ktorých každá by mohla byť konkrétnym stelesnením jedinej 
Katolíckej cirkvi. To sa samozrejme môže udiať tam, kde jestvuje plat-
ná Eucharistia, apoštolská postupnosť a Petrova služba ako výraz jednoty, 
ktorá je konštitutívnym prvkom každej partikulárnej cirkvi131.  

128 Por. L. Stromček, Cirkev ako communio, 152-153. 
129 J. Ratzinger, Interreligious Dialogue and Jewish-Christian Relations. In Communio 

25 (1998), 35.
130 World Council of Churches, Called to Be One Church, 2006, n.6. In L. Stromček, 

Cirkev ako communio, 155. 
131 Por. L. Stromček, Cirkev ako communio, 154-158. 
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8.1.4 Gisbert Greshake a komunionálna ekleziológia

Spásne dielo bolo uskutočnené, aby ľudia izolovaní v dôsledku hriechu, 
alebo žijúci v nezmierenej konkurencii medzi sebou, boli nanovo pridruže-
ní k spoločenstvu, ktoré od počiatku je cieľom celého božského konania. 
Stvorenia majú konečným spôsobom znázorňovať Božie trojičné komúnio 
a tak dosiahnuť schopnosť vstúpiť raz navždy do života komunionálne-
ho Boha. Toto spoločenstvo, ktoré bolo zamýšľané od počiatku a teraz sa 
novým spôsobom uskutočnilo cez konanie Boha Trojice, je Cirkev. V nej 
sa má „uskutočniť zámer Boží,... zhromaždiť roztratené božie deti“ (LG 
13). Cirkev je takto v priestore stvorenia najjasnejšou „ikonou Trojice“. 
Jej najvyšším vzorom a základom je trojica osôb Boha Otca, Syna a Ducha 
Svätého“ (UR 2). Podobne čítame aj v LG 4, že Cirkev „je jednotou Otca, 
Syna a Ducha Svätého zjednotený ľud“. Tieto vyjadrenia treba chápať tak, 
že Cirkev je obrazom, ovocím a prostredím trojičného konania. V tomto 
konaní majú Syn a Duch Svätý dve rozličné funkcie: 

1. Ježiš Kristus – ako Boží Syn a Logos stojí naproti Otcovi, je jeho 
protistrana a ako taký (ako Otcova protistrana) je vyslaný k ľuďom, aby im 
priniesol lásku, blízkosť, príkaz a prísľub Boha. Od Ježiša prijíma Cirkev 
základ a vzor, smerovania a normy. Je zjednotená podľa Kristovej podoby 
(forma Christi). Takto je Cirkev „creatura Verbi“. Ako milovaná „protistra-
na“, za ktorú dáva svoj život, je Cirkev Kristova nevesta, ku ktorej s ne-
mennou dôverou priľne. Cirkev nachádza svoju identitu v oddanosti krížu 
svojho Pána. 

2. Dielo Ducha Svätého charakterizuje kľúčové slovo „zjednotenie“, 
„bytie v“, „ponad – aldilà“. Prostredníctvom Ducha základný prvok 
Kristovej misie (stáť pred ľuďmi s mocou svojho Otca) je pozdvihnutý 
a rozšírený: slovo a dielo Krista je vďaka Duchu zvnútornené tak, že vzniká 
jednota medzi slovom a odpoveďou viery (na strane človeka); medzi 
spásnym Kristovým dielom a posvätením u človeka, ktorý ho prijíma; medzi 
Kristovým príkazom a spontánnou poslušnosťou človeka, takže veriaci 
môže povedať: „Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus“ (Gal 2, 20). V miere, 
v ktorej Duch zjednocuje a diferencuje (diverzifikuje aby zjednocoval 
a zjednocuje aby diverzifikoval), je súčasne pôvodcom rozličných darov 
a povolaní u rozličných členov jedného tela. Duch ako ex-statický prvok 
v Bohu vedie Cirkev, aby sa obnovovala a hľadala stále nové cesty a formy. 
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Takto Cirkev nachádza svoju podobu (figúru) prostredníctvom Krista 
a rôznorodosť svojho života prostredníctvom Ducha (v Duchu). Cirkev je 
tvorená „Kristovou objektívnou podobou (formou)“ a „vnútorným životom“ 
Ducha, „vonkajším organickým zjavom“ a „vnútornou duchovnou silou“. 
Vonkajšia objektívna kristologická figúra komunikuje a nesie prítomnosť 
Ducha a Duch tlačí, aby vonkajšej forme bola v čoraz väčšej plnosti 
a pestrosti vtlačená Kristova forma. Figúra (podoba) sa chce stať životom 
a život chce vziať na seba figúru (podobu)... Cirkev ako stvorenie Boha 
Trojice stojí v centre veľkého trojičného pohybu: je ľudom Boha Otca, 
ktorý ho stvoril prostredníctvom Syna v Duchu Svätom a ktorému sú 
vtlačené základné črty, ktoré sú odlišné ale integrované, vďaka ktorým sa 
stáva Cirkev ozajstným komúniom: jednota v bohatej pluralite variácií. 
Niečo podobné hovorí aj Hermann Josef Pottmeyer: „Ak jeden z týchto 
trojičných odkazov by bol zabudnutý alebo podcenený, celok Cirkvi by 
bol narušený. Ak sa zabudne odkaz na Otca, stratí sa zo zreteľa spoločná 
dôstojnosť a misia, ktorá je základom komúnia. Ak Cirkev nie je viac videná 
ako Kristovo telo, ako communio veriacich, rozpadne sa mnohosť takých, 
čo si budú nárokovať vlastníctvo Ducha jeden proti druhému. Nakoniec 
ako sa zabudne, že Cirkev je chrám Ducha Svätého, zatvrdne a zmení sa na 
hierokraciu, čo je opak communia“132. 

Základom zhromaždenia sa Cirkvi nie je akási bytostná jednota ľudské-
ho pokolenia, ani morálna potreba mnohých zjednotiť sa, ale Boh Trojica, 
ktorý dáva účasť na živote v jednote a mnohosti. 

S touto skutočnosťou – teda, že základom jednoty Cirkvi je Trojica – 
súvisí jedna dôležitá črta Cirkvi: ak je pravdou, že nejestvuje viac nijaká 
„imanentná Trojica“, ale len tá, ktorá je a ostáva zaangažovaná do ľudských 
dejín poznačených hriechom, bolesťou a smrťou, tak aj Cirkev môže repre-
zentovať Trojicu len v tej miere, v akej zdieľa so svojím Bohom jeho súcit 
s ľuďmi, jeho lásku, solidaritu, chudobu, nenápadnú bezmocnosť, ktorá sa 
nenanucuje ľudskej slobode s mocou. Takto je utrpenie Cirkvi podstatnou 
časťou jej dedičstva, jej neporušiteľné dobro, jej poklad. 

Na koncile bola skupina biskupov, ktorí podčiarkovali, že podstatnou 
črtou Cirkvi je jej solidarita s chudobou a utrpením. Koncilový teológ Paul 

132 H. J. Pottmeyer, Die zwiespältige Ekklesiologie des Zweiten Vatikanums. In TThZ 
92 (1983), 283.
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Gauthier bol predstaviteľom asi 50 biskupov, ktorí hovorili, že „nemá ísť 
o jednu z mnohých koncilových tém, ale o hlavnú tému. Témou koncilu 
je Cirkev, ktorá je Cirkvou chudobných“133. Napriek viacerým podobným 
pokusom, ostala táto téma na okraji, spomenutá ako marginálna skutočnosť 
v LG 8. Pritom ak je tajomstvo Cirkvi ukotvené v tajomstve Trojice, ke-
nosis patrí k jej trvalej a základnej determinácii až do momentu, v ktorom 
bude „Boh všetko vo všetkom“ (1 Kor 15, 28). 

Ďalej Greshake pokračuje: V miere v akej jednotlivci vo viere 
a v darovanej slobode sa vzájomne uznávajú, otvárajú, slúžia si a nachádzajú 
sa spolu pred Bohom, rodí sa komúnio, ktoré tvorí kreaturálny odraz Boha 
Trojice... Pre Cirkev platí oveľa viac (a fortiori) než pre ľudské pokolenie 
vo všeobecnosti, že ide podstatne o komunitu ako odraz Trojice: V Trojici 
každá osoba prijíma v dokonalej perichoréze tú ďalšiu, avšak bez toho, 
aby sa rozplynulo jej vlastné bytie (naopak v tomto bytí v sebe a v iných 
nachádza svoju vlastnú identitu). Je zrejmé, že medzi ľuďmi nemôže 
byť takáto dokonalá perichoréza, avšak pod vplyvom darovanej slobody 
(milosti) a v uschopnení Bohom je človek schopný uznania, lásky, oddanosti, 
v čom je konečným spôsobom znázornený pôvodný obraz a cieľ Cirkvi: 
trojičné communio. Takto uprostred sveta, ktorý je poznačený rozdelením, 
nepriateľstvom, egoizmom, je Cirkev „komunitou kontrastu“, ktorá 
znázorňuje už teraz cieľ dejín: „strojičnenie“. Aby však určenie Cirkvi ako 
komúnia nebolo len akousi ideologickou konštrukciou bez obsahu, jej bytie 
ako communio sa musí vtlačiť do praxe communicatio (do komunikačnej 
praxe). Teda platí, že všetko, čo je v Cirkvi – jej štruktúry, inštitúcie, životné 
procesy... majú niesť, znázorňovať a realizovať obsah komúnia a to cez 
komunikatívne formy života. Len prostredníctvom komunikatívnej praxe 
sa Cirkev stáva obrazom Trojice... Cirkevné communio sa uskutočňuje aj 
ako communicatio, ktoré sa zakladá na božskom communiu. Communicatio 
– komunikácia nespočíva len v „jednoduchom odovzdávaní obsahov, ale 
v komunikovaní – v odovzdávaní sa jednej osoby druhej“. Tak ako trojičný 
Boh uskutočňuje svoj vnútorný život vo vzájomnej autokomunikácii 
Božských osôb a vychádzajúc z tejto svojej vnútornej prirodzenosti sa 
zjavuje pred svetom ako autokomunikácia, aj Cirkev má uskutočňovať 
svoj život ako autokomunikáciu: to, čo ona a v jej vnútri každý jednotlivec 

133 P. Gauthier, Consolez mon peuple, Paris 1965, 201. 
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dostal od Boha (dary a osobné schopnosti, intuície a kompetencie) má byť 
prenesené von cez proces vzájomnej komunikácie a zdieľania sa a má to 
byť prenesené do praktických skutkov. Podobná komunikácia nie je len 
znázornením a anticipáciou trojičného života, odrazom definitívneho 
communia v Božom kráľovstve, ale je aj konkrétnou realizáciou základného 
príkazu lásky, čiže uskutočňovať Trojicu a znázorňovať ju v priestore 
stvorenia.  Koncept komúnia je aj podľa G. Greshakeho obsahovo veľmi 
bohatý, avšak treba spomenúť, že toto komúnio je vertikálne aj horizontálne 
(vzťah k Bohu aj medzi ľuďmi navzájom) a to má svoje právne dôsledky 
napr. pre vzťah medzi partikulárnymi cirkvami a univerzálnou Cirkvou, 
medzi inštitúciou a charizmou, ženskosťou a mužskosťou, laikom 
a kňazom. Sumárne autor uzatvára: „Cirkev, ktorá samu seba chápe ako 
communio – v čom je obrazom trojičného Boha, je udalosťou mediácie, 
v ktorej mnohosť viacerých sa stáva jednotou a jednota sa aktualizuje 
práve cez mnohosť odlišností... Jednota – communio Cirkvi spočíva 
v perichoréze odlišností, vo vzájomnom uznaní a participácii na tom, čo je 
vlastné jednotlivcom“134. 

Trojičné komúnio a autorita (hierarchia)

V nadväznosti na Greshakeho myšlienku, že cirkevné komúnio je vý-
razom trojičného perichoretického bytia je nutné spomenúť, že perichoré-
za je zdieľaním všetkého božského, okrem toho, čo je nezdeliteľné a teda 
vzťahov: otcovstva, synovstva, aktívneho a pasívneho dýchania, čiže toho, 
čo je proprium každej osoby Trojice. Táto skutočnosť môže uchrániť mo-
del Cirkvi ako komúnia od ideologického sploštenia Cirkvi do horizontál-
nej formy t.j. do čisto bratsko-sesterskej komunity, bez otcovstva a mater-
stva, bez autority. Postmoderna so svojím kritickým vzťahom k autorite je 
náchylná k podobnej skratke. Samotný koncil neprestáva pripomínať, že 
Cirkev je spoločenstvo pozostávajúce z laikov a hierarchie, ktorá má za 
úlohu spravovať Boží ľud a viesť ho na najhojnejšie pastviny (LG 45), pre-
to má platiť: „Laici, ako všetci veriaci, majú právo prijímať od duchovných 
pastierov hojnosť duchovných dobier Cirkvi, najmä posilu Božieho slova a 
sviatostí. Nech im teda slobodne a s dôverou dávajú najavo svoje potreby a 
želania, ako sa svedčí na Božie deti a na bratov v Kristu“ (LG 37). 

134 Por. G. Greshake, Il Dio unitrino, Brescia 2000, 431-449. 
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E. Salmann v tejto súvislosti hovorí o nutnosti uznať autoritu otca (matky), 
aby sme sa mohli stať skutočne zrelými ľuďmi a teda schopnými skutočného 
komúnia. Takisto je očistený aj koncept otcovstvstva, ktorý v ekleziológii 
má mať svoje miesto a ktorý je implicitne obsiahnutý v koncilovom učení 
o Cirkvi ako hierarchickom spoločenstve, čiže spoločenstve v ktorom má 
svoje miesto autorita, primát, Učiteľský úrad.

Synovia a dcéry sa počas svojej životnej cesty musia naučiť prijať svoj pôvod, 
prijať skutočnosť, že sú deťmi, učiť sa úcte voči prameňu existencie. Je potrebná 
dlhá cesta k tomu, aby sme sa prijali ako prijatí našimi rodičmi – a naopak. Pri-
kázanie nehovorí miluj rodičov, ale maj ich v úcte. Láska je evidentne isté „nad“, 
ktoré sa nedá nariadiť alebo uložiť, je isté „nad“ (plus) takmer nezdôvodniteľné. 
Už to je dosť, ak si deti dokážu ctiť svojich rodičov a rešpektovať ich ako pôvod 
a zázemie ich života, či ak dokážu vyznať, že sú deťmi. Je traumatické nebyť 
stvoriteľom seba samých, objaviť, že sme vrhnutí na tento svet bez toho, aby sa 
nás niekto pýtal. Život nám bol nielen daný, ale aj uložený tak, ako meno, ktoré 
nosíme. Toto ukazuje, že nikto nie je pánom svojho života, ale totálne závisí od 
vôle iných. Dnes sa závislosť od iných snažíme uznávať, lebo sa dá povedať, že 
prvý hriech spočíva práve v tom, že človek si nedokázal pripustiť fakt, že jeho 
existencia je závislá od iného, že je dlžníkom vlastného života niekomu ďalšiemu, 
že jeho substancia, život, sloboda, meno, dary prichádzajú k nemu z diaľky a že 
nikdy nebude vlastniť svoj pôvod. 

Je potrebný dlhý proces dozrievania, aby sme uznali, že sme synmi a dcérami 
týchto rodičov. Ale len osoba, ktorá sa naučila ctiť si vlastný pôvod, svojich rodičov, 
bude sa môcť raz stať otcom a matkou, stvoriť nový života, stať sa svedkom 
života. Nie náhodou prikázanie „Cti otca a matku“ pokračuje slovami „aby si 
mal dlhý život“. Iba kto uzná, že je synom sa môže raz stať otcom, auctoritas, nie 
len na rovine biologickej, ale predovšetkým svedkom života. Ten, kto má dobrý 
vzťah so svojou minulosťou, bude môcť plodiť vlastný život, vziať ho do rúk, 
mať budúcnosť. Dnes je rozšírená neschopnosť stať sa otcami, rodičmi, svedkami 
života, pretože nemáme viac odvahu uznať, že sme synmi. Dnes sa kladie dôraz 
na to, aby sme sa uznali všetci za bratov, s tými istými právami... Ide o tendenciu, 
ktorá sama v sebe nie je zlá, ale musí byť relativizovaná, pretože bratstvo samotné 
nás neurobí lepšími a neochráni nás pred chybami. Aj bratia sa zabíjajú: Kain 
a Ábel, Romulus a Rémus... Takže spoločnosť bratov nie je najpokojnejšia, nie 
je bez vojen, či konfliktov. Žijeme v momente akéhosi prechodu zo spoločnosti 
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„otcovskej“ k „bratskej“. Odstraňujeme limity života, preto nevieme viac uznať 
zmysel závislosti, ktorá je prítomná v narodení, a paralelne, nemáme viac silu 
oddať sa smrti (nie je náhoda, že žiadame od medicíny neúmerné predlžovanie 
nášho života). Kríza dnešného kresťanstva je krízou náboženstva, ktoré by malo 
odvážny a adorujúci vzťah k narodeniu a k smrti, ktorá má byť akceptovaná 
s pohostinnosťou. Dnes sa naopak zdá, že náš adolescentný vzťah k životu nám 
nedovoľuje uznať naše narodenie, čiže závislosť, ani našu smrť, čiže konečnosť. 
Nedokážeme viac akceptovať tieto základné momenty našej existencie, ktoré 
zahŕňajú isté utrpenie, ako i pasivitu, keďže jeden z dnešných mýtov je mýtus 
aktivity. 

Iba osoba, ktorá akceptuje svoje synovstvo sa môže stať otcom, auctoritas 
v dobrom zmysle slova, ale k tomu je potrebné veľké úsilie a čas. 

Prirodzene, ľudský otec je vždy biologickou inštanciou, pôvodca, ktorý niečo 
zdieľa so svojím synom, a z istého uhla pohľadu je konkurentom syna (napríklad 
tým, že narúša vzťah s matkou, ako na to poukázal Freud, keď hovorí o oidip-
ovskom komplexe). Otec sa musí transformovať postupne na garanta slobody, 
odstupu, uznania. Maternita je faktor oveľa viac biologický než paternita. Matka 
má s dieťaťom vzťah intímny, fyziologický, kým otcovstvo musí byť priznané. 
Dnes máme testy na to, aby sme dokázali otcovstvo, avšak predtým bolo prizna-
nie otcovstva juridickým aktom: otec dával meno. Otec je teda inštancia, ktorá by 
mala diktovať zákony a vovádzať zákony do života, ale v tomto by mala rozvíjať 
slobodu detí. 

Dobrý otec chce, aby sa deti stali slobodnými, aby sa raz mohli stať otcami 
a matkami, aby neostali závislými deťmi, rovnako aby neboli len imitátormi ro-
dičovských postáv. 

 Pravá autorita napomáha k slobode iných, pretože vie, že ona sama bola sy-
nom... Pravá autorita, skutočná paternita, si žiada tiež veľkú schopnosť byť sám, 
aby dokázala nezávisieť od syna, alebo od závislých. Dnes viac nechceme byť 
otcami, nechceme byť učiteľmi, pretože sa obávame samoty, ktorú prináša roz-
hodnutie a tiež sa obávame byť autoritou. Je dôležitou súčasťou otcovstva, ma-
terstva, či učiteľovania ten fakt, že nemáme závisieť od bezprostredného uznania 
ostatných. Zlý učiteľ chce mať vždy bezprostrednú odpoveď, stará sa o to, aby 
mal úspech. Samota autority nie je povýšenosť, nie je chlad, ale je to pokorná 
ochota, pretože vie, že medzi synmi alebo žiakmi žije spoločný duch ktorý je 
zdieľaný a ktorého, ako autorita, dosvedčuje. Autorita plodí, alebo znovuzrodzuje 
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(ri-genera) život. Musíme prejsť z logiky generácie (plodenia) na logiku regene-
rácie, od narodenia k znovuzrodeniu. To je pedagogika. Autorita musí prekonať 
ľahostajnosť, prekonať seba samú, vlastné limity, mať odvahu začať niečo, vložiť 
sa do niečoho, vystaviť vlastné slovo, vlastného ducha, vlastnú substanciu života, 
aby splodila a prerodila život iných. Každá autorita vie, že plodí vlastnú konku-
renciu, ktorá ju možno postupne zničí. Nemôžem sa zasadiť o niečo, aby som 
zožal úspech a vďaku: zaangažovanie sa pre život je vždy viac ako rezonancia, 
a to je ontologický fakt, ktorý nazávisí od nevďaku synov. Tento nepomer ostane 
vždy, pretože život je taký: investícia (zaangažovanie sa) nie je nikdy odplatená, 
a ak, tak je to len isté „nad“. Sebaovládanie, vznešenosť, potestas a moc, a popri 
tom plodnosť, ochota, láskavá inklinácia k iným. V tomto spočíva auctoritas, ot-
covstvo a božská i ľudská pedagogika: odstup a plodnosť, v čom otec nadobúda 
materinské črty135. 

Trojičné komúnio ako inšpirácia foriem ekleziálneho života 

Trojičná perichoréza je modelom aj ďalších foriem života a komuniká-
cie vo vnútri Cirkvi ako komúnia a cez Cirkev aj v spoločnosti. O trojič-
nej perichoréze ako modele sociálneho správania hovorí Enrique Cambón. 
Svoje úvahy odvíja od vyhlásenia biskupov v Navarre z roku 1986: „Keď 
my kresťania vyznávame Božiu Trojicu, chceme tým potvrdiť, že Boh nie 
je samotár, uzatvorený sám v sebe, ale že je solidárne bytie. Boh je komu-
nita, zdieľaný život, vzájomné odovzdanie sa a darovanie, radostné spolo-
čenstvo života. Boh je zároveň ten čo miluje, milovaný a láska. Vyznávať 
Trojicu nechce povedať iba to, že ju uznávame za základ, ale tiež ju akcep-
tovať ako konečný vzor nášho života. Keď potvrdzujeme a rešpektujeme 
odlišnosť a pluralizmus medzi ľudskými bytiami, fakticky vyznávame tri-
nitárnu odlišnosť osôb. Keď odstraňujeme rozdiely a pracujeme za skutoč-
nú rovnosť medzi mužom a ženou medzi úspešnými a smoliarmi, medzi 
blízkymi a vzdialenými, prakticky potvrdzujeme rovnosť osôb Najsvätej-
šej Trojice. Keď sa usilujeme, aby sme mali ‚jedno srdce a jednu dušu‘ 
a keď sa učíme prinášať všetko do spoločenstva, aby nikto netrpel núdzou, 
vyznávame jediného Boha a prijímame do nás jeho trojičný život“136. 

Autor za kľúčový považuje termín perichoréza, ktorý vysvetľuje ako 

135 E. Salmann, La teologia è un romanzo, Milano 2000, 70-77.
136 E. Cambón, Trinitá, modello sociale, Roma 2005, 9. 
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formu života vzájomného bytia jedného v druhom, prítomnosť, alebo kom-
penetráciu Božích osôb, ako paradox, kedy dve skutočnosti sú jedna v druhej 
bez toho aby sa zliali, a pri zachovaní vlastnej identity: „zjednotené bez zlia-
tia, oddelené bez rozdelenia“. V tejto forme trojičného bytia nachádza autor 
základ pravej solidarity, slobody, rovnosti, rôznorodosti, pluralizmu, subsi-
diarity, otvorenosti voči novému vzťahu muž – žena, rodinného života, eko-
nómie, práce, kultúry, spravodlivosti, zdravotníctva, ekológie, mestského 
života, umenia, pedagógie, komunikačných prostriedkov, politiky, autority. 

Katechizmus Katolíckej cirkvi a Cirkev ako communio

Katechizmus Katolíckej cirkvi hovorí o Cirkvi ako communiu v kontex-
te rozprávania o spoločenstve svätých. 

946 Apoštolské vyznanie viery po slovách „verím v svätú Cirkev vše-
obecnú“ dodáva „v spoločenstvo svätých“. Tento článok viery určitým spô-
sobom vysvetľuje predchádzajúci: „Čo iné je Cirkev, ako zhromaždenie 
všetkých svätých?“ Spoločenstvom svätých je práve Cirkev.

947 „Pretože všetci veriaci sú jedno telo, dobro jedného sa odovzdáva 
druhému... A tak treba medziiným veriť..., že v Cirkvi je výmena dobier... 
Najdôležitejším údom je Kristus, lebo je Hlava... Kristovo dobro sa teda 
dáva... všetkým údom a toto odovzdávanie sa uskutočňuje prostredníctvom 
sviatostí Cirkvi.“ „Lebo jednota Ducha, ktorý ju riadi, spôsobuje, že všet-
ko, čo prijala, je spoločné.“ 

948 Výraz „spoločenstvo svätých“ má teda dva významy: „spoločen-
stvo, čiže spoločná účasť na svätých veciach“ (sancta) a „spoločenstvo me-
dzi svätými osobami“ (sancti).

 „Sancta sanctis! – Sväté veci svätým!“ zvolá celebrant vo väčšine vý-
chodných liturgií pri pozdvihovaní svätých darov pred podávaním prijíma-
nia. Veriaci (sancti) sa živia Kristovým telom a krvou (sancta), aby rástli 
v spoločenstve Ducha Svätého (Koinonia) a sprostredkovali toto spoločen-
stvo svetu.

I. Spoločná účasť na duchovných dobrách

949 V prvotnom jeruzalemskom spoločenstve sa učeníci „vytrvalo 
zúčastňovali na učení apoštolov a na bratskom spoločenstve, na lámaní 
chleba a na modlitbách“ (Sk 2, 42): Spoločenstvo vo viere. Viera veriacich 
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je vierou Cirkvi prijatou od apoštolov, je životným pokladom, ktorý sa 
zväčšuje, keď sa s ním podelíme.

950 Spoločenstvo sviatostí. „Ovocie všetkých sviatostí patrí všetkým 
veriacim. Sviatosťami sú veriaci akoby posvätnými putami spojení a zjed-
notení s Kristom, najmä však krstom, ktorým akoby cez bránu vstupujú do 
Cirkvi. Cirkevní Otcovia naznačujú, že vo Vyznaní viery týmto spoločen-
stvom svätých treba rozumieť spoločenstvo sviatostí... Tento názov [spo-
ločenstvo] je vhodný pre všetky sviatosti, lebo nás spájajú s Bohom... Ale 
viac patrí Eucharistii, lebo ona toto spoločenstvo vytvára.“

951 Spoločenstvo chariziem. V spoločenstve Cirkvi Duch Svätý „roz-
deľuje medzi veriacich všetkých stavov aj osobitné milosti“ na budova-
nie Cirkvi. „Každý však dostáva prejavy Ducha na všeobecný úžitok“ (1 
Kor 12, 7).

952 „Všetko mali spoločné“ (Sk 4, 32). „Pravý kresťan nevlastní nič, čo 
by nemal považovať za spoločné s ostatnými; preto [kresťania] majú byť 
pripravení a ochotní odstraňovať biedu chudobných.“ Kresťan je správcom 
Pánovho majetku.

953 Spoločenstvo lásky. V spoločenstve svätých „nik z nás... nežije pre 
seba a nik pre seba neumiera“ (Rim 14, 7). „Ak teda trpí jeden úd, trpia spo-
lu s ním všetky údy, a ak vychvaľujú jeden úd, radujú sa s ním všetky údy. 
Vy ste Kristovo telo a jednotlivo ste údy“ (1 Kor 12, 26-27). Láska „nie je 
sebecká“ (1 Kor 13, 5). Aj ten najmenší z našich skutkov, ak ho vykonáme 
z lásky, je na osoh všetkým v tejto solidarite so všetkými ľuďmi, živými či 
mŕtvymi, ktorá sa zakladá na spoločenstve svätých. Každý hriech tomuto 
spoločenstvu škodí. 

II. Spoločenstvo nebeskej a pozemskej Cirkvi

954 Trojaký stav Cirkvi. „Kým teda nepríde Pán vo svojej velebnosti 
a s ním všetci anjeli a kým nebude zničená smrť a nebude mu všetko pod-
robené, niektorí z jeho učeníkov putujú na zemi, iní skončili tento život a sa 
očisťujú, iní zasa sú už oslávení a vidia jasne samého trojjediného Boha 
takého, aký je:“

 „Všetci však máme, i keď v rozličnom stupni a rôznym spôsobom, účasť 
na tej istej láske k Bohu a blížnemu a spievame nášmu Bohu ten istý chvá-
lospev slávy. Všetci totiž, ktorí sú Kristovi a majú jeho Ducha, zlučujú sa do 
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jednej Cirkvi a sú v ňom [v Kristovi] navzájom spojení.“
955 „Spojenie putujúcich s bratmi, ktorí zosnuli v Kristovom pokoji, 

sa vôbec neprerušuje, ba podľa stálej viery Cirkvi výmenou duchovných 
dobier sa posilňuje.“

956 Orodovanie svätých. „Lebo svätí v nebi tým, že sú dôvernejšie spo-
jení s Kristom, väčšmi upevňujú celú Cirkev vo svätosti... Neprestajne oro-
dujú za nás u Otca a predkladajú mu zásluhy, ktoré získali na zemi skrze 
jediného prostredníka medzi Bohom a ľuďmi, Krista Ježiša... Ich bratská 
starostlivosť nám teda veľmi pomáha v našej slabosti.“

957 Spoločenstvo so svätými. „Pamiatku svätých v nebi si uctievame 
nielen pre ich príklad, ale ešte viac preto, aby sa pestovaním bratskej lásky 
upevňovala jednota celej Cirkvi v Duchu. Lebo ako nás kresťanské spolo-
čenstvo putujúcich privádza bližšie ku Kristovi, tak nás spoločenstvo so 
svätými spája s Kristom, z ktorého ako z prameňa a hlavy prúdi všetka 
milosť a život samého Božieho ľudu:“ 

 „Jemu [Kristovi] sa klaniame, lebo je Boží Syn. Mučeníkov však prá-
vom milujeme ako Pánových učeníkov a nasledovníkov pre ich neobyčaj-
nú oddanosť svojmu Kráľovi a Učiteľovi. Kiež by sme sa aj my stali ich 
spoločníkmi a spoluučeníkmi!“ 

958 Spoločenstvo so zosnulými. „Putujúca Cirkev veľmi dobre pocho-
pila toto spoločenstvo celého tajomného tela Ježiša Krista, a preto si už od 
prvotných čias kresťanstva veľmi nábožne uctievala pamiatku zosnulých; 
a keďže je svätá a spasiteľná myšlienka modliť sa za mŕtvych, aby boli 
zbavení hriechov, obetovala za nich aj prosby.“ Naša modlitba za nich im 
môže nielen pomáhať, ale môže urobiť účinným aj ich orodovanie za nás.

959 V jednej Božej rodine. „Keď my všetci, ktorí sme Božími synmi 
a tvoríme v Kristovi jednu rodinu, sme medzi sebou spojení vo vzájomnej 
láske a spoločnej oslave Najsvätejšej Trojice, odpovedáme na najhlbšie po-
volanie Cirkvi.“

8.2 Cirkev ako Boží ľud

O znovuoživenie tohto termínu, ktorý hlboko vyjadruje tajomstvo 
Cirkvi, sa zaslúžil Druhý vatikánsky koncil v 2. kapitole Lumen gentium. 
Termín Boží ľud patrí do starozákonného povedomia a z Izraela na Cirkev 
prechádza veľmi prirodzene. Vyjadruje imanenciu, inkarnáciu spásneho 
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mystéria do dejín konkrétneho ľudu. Hovorí tiež, že prostredníctvom tohto 
ľudu – či ide o Izrael alebo o Cirkev – je tajomstvo spásy ohlasované 
a dosvedčované celému svetu. „Zapáčilo sa však Bohu posväcovať a 
spasiť ľudí nie každého osve, bez akéhokoľvek vzájomného spojenia, ale 
vytvoriť z nich národ, ktorý by ho pravdivo poznal a sväto mu slúžil“ (LG 
9). Spomedzi biblických mien, ktoré identifikujú Cirkev, je „Boží ľud“ 
nepochybne to najbohatšie a najpresvedčivejšie. Laos (ľud) sa vyskytuje 
v Novom zákone 140 krát a vždy s náboženskou rezonanciou ako je to 
naostatok aj v prípade termínu ‘am (ľud) v Starom zákone. Tento termín 
prítomný a veľmi živý v patristickom období ako i liturgickej modlitbe 
skončil tak, že bol z teologickej reflexie odstránený. Jeho oživenie prišlo 
až v 20. storočí; označuje predovšetkým spoločný horizont príslušnosti, 
základnej rovnosti, nie však etnickej ako to bolo v starom Izraeli, ktorý je 
pre Cirkev „prípravou a figúrou“ (LG 9), ale v milosti zapojenia do Ježiša 
Krista v Duchu137.

Boží ľud v Starom a Novom zákone

Starý zákon

Náboženská skúsenosť Izraela pomaly dozrieva a kondenzuje sa 
v povedomí, že sú „Boží ľud“, že patria Jahvemu, že sú od neho povolaní, 
vybraní a posvätení. Viera Izraela je zhrnutá v dvojitom tvrdení: „Jahve je 
Boh Izraela“ – „Izrael je Jahveho ľud“. Knihy Exodus a Deuteronómium 
popisujú význam tohto povolania vzájomnej spolupatričnosti. Je to 
tajomstvo zmluvy, ktoré Boh chcel uzavrieť so svojím slabým a hriešnym 
ľudom (Ex 6, 7; 19, 5n; Lv 26, 9.11-12). Slávnostný prísľub oslobodenia sa 
stáva viac konkrétnym s blížiacim sa uzavretím zmluvy. V každom prípade 
Boh Izraela je Boh, ktorého dejiny sa spájajú s dejinami jeho ľudu, ktorý 
„vyviedol z Egypta, aby bol jeho vlastníctvom“ (Dt 4, 20; por. Dt 7, 6-12). 

Slobodné a zadarmo ponúknuté konanie však nenachádza adekvátnu 
odpoveď. Dejiny Izraela sú popretkávané zradami a hriechom. Predovšet-
kým prostredníctvom prorockého svedectva objasňuje túto drámu nesúladu 
Izraela s láskou svojho Boha. Akcenty oscilujú medzi odsúdením a milo-
srdenstvom. Boh dáva prísľub „novej zmluvy“, prostredníctvom ktorej sa 

137 C. Militello, Ecclesiologia, 25-36.
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Boh ukáže aký je, teda verný Boh. Texty Ozeáša (por. 1, 9; 2, 3), Jeremiáša 
(31, 31-34) a Ezechiela (11, 19-20) vyjadrujú toto všetko; nesú predovšet-
kým prísľub novej zmluvy. Tento prísľub nadobúda eschatologickú šírku; 
prelomí nakoniec samotné hranice Izraela: „Mnohé národy sa zjednotia 
s Jahvem a v ten deň budú všetci jeho ľudom“ (Zach 2, 14; Iz 19, 21-25; 66, 
18-24). Očakávania sa sústreďujú na mesiánskeho kráľa, prostredníctvom 
ktorého sa ratifikuje zmluva (Iz 42, 6). 

Nový zákon

Paschálna komunita si privlastňuje titul „Boží ľud“, či „nový Boží ľud“. 
Výraz nadobudol eschatologický význam. Univerzalistický obsah termínu 
oprávňuje prvých kresťanov pochádzajúcich zo starého Izraela ako i z po-
hanov, používať titul „nový Boží ľud“. 

Nový zákon opakovane odhaľuje, že je toto privlastnenie naplnené. 
Nový zákon v citovaných textoch naznačuje kontinuitu medzi novým a sta-
rým ľudom, a tiež podčiarkuje legitímnosť tohto nového ľudu vo vlastnom 
zmysle aj vo vzťahu k Izraelu. Pavlove listy, Prvý Petrov list, Skutky apoš-
tolov a nakoniec Zjavenie uskutočňujú toto nové privlastnenie. Nový ľud 
je vykúpený, oslobodený od hriechu v moci baránkovej krvi (Rim 8; Jn 
1, 29; Zjv 5, 9); je Božím vlastníctvom (por. Sk 20, 28), je ľudom synov 
Božích, ktorí sa naň môžu obrátiť oslovením „otec“ (por. Gal 3, 27); je ľud 
svätý a spravodlivý (por. Ef 1, 4; Kol 1, 22); je ľud oddelený od ostatných 
národov krstným znakom (por. 2 Kor 6, 14-16); je ľud otvorený ostatným 
ľudom, ale predovšetkým je oživovaný Duchom. 

Tento ľud – ktorého zákonom je láska (por. 1 Pt 4, 8); ktorý ma nový 
kult (1 Pt 2, 5); ktorý je v Ježišovi Kristovi (1 Pt 5, 10) – je ľudom na 
ceste smerom k naplneniu, smerom k slávnemu príchodu Pána. Táto črta 
poznačuje osobitne list Hebrejom a vracia sa nakoniec v Apokalypse. Prvý 
Petrov list zhromažďuje tieto prvky, ale predovšetkým vo veršoch 9-10 
druhej kapitoly ukazuje, ako je uskutočnené nové privlastnenie osobitostí 
a nárokov starého ľudu. „Ale vy ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, 
svätý národ, ľud určený na vlastníctvo, aby ste zvestovali slávne skutky 
toho, ktorý vás z tmy povolal do svojho obdivuhodného svetla. Kedysi ste 
ani ľudom neboli, a teraz ste Boží ľud; vy, čo ste nedosiahli milosrdenstvo, 
teraz ste milosrdenstvo dosiahli“. V tomto texte sú spomínané osobitné črty 
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Izraela, ako o nich hovorí Ex 19, 6, Iz 43, 20-21 a Oz 1, 6-9; 2, 23-24. Je 
definitívne odstránený protiklad ľud – pohania a Cirkev tu vystupuje ako 
eschatologický Boží ľud. Kráľovský, kňazský a prorocký ľud je posledný 
cieľ zmluvy, ktorú uzavrel Otec v Ježišovi Kristovi so svojím ľudom. Na 
ceste k nemu je Cirkev ako pútnička, „rozptýlená cudzinka“ (por. 1 Pt 1, 
1), vedomá si vlastnej dejinnej provizórnosti. Ale základná črta – pečať 
Ježiša Krista a Ducha Svätého – sprevádza členov Božieho ľudu a hovorí, 
že spása ako boží dar je komunitárna udalosť. Boží ľud je skrátka vlastné 
meno Cirkvi vo svojej globalite a celistvosti.

Boží ľud od cirkevných otcov po Druhý vatikánsky koncil

Práve teologické bohatstvo tohto termínu, ktorý je plným právom po-
važovaný za synonymum ekklesie, spôsobilo, že veľmi skoro stratil svoju 
komunionálnu a eschatologickú váhu. Na pozadí titulu Boží ľud sa črtá 
opozičné rozdelenie „klerici – laici“. 

Obdobie cirkevných otcov

Ak prví otcovia (Justín, Hermas, Klement Rímsky) chápu pod Božím 
ľudom Cirkev vo svojej spojitosti s Izraelom, postupne sa začína presadzo-
vať dvojitá koncepcia chápania termínu: globálna (ľud tvoria všetci veria-
ci) a reduktívna (ktorá chápe ako ľud len laikov). Vo vzťahu k termínu začí-
na prevládať opatrnosť. To je postoj Tertuliána, Cypriána a Augustína. Len 
v liturgickej modlitbe sa zachoval neporušený globálny význam termínu, aj 
napriek jeho synonymám – plebs (ľud), plebs sancta (svätý Boží ľud), fa-
milia (rodina)... Termín sa vyskytuje predovšetkým v modlitbách dňa (ko-
lektách), ktoré vyjadrujú dynamizmus zhromaždenia Božieho ľudu za úče-
lom vzdávania chvály Bohu. Okrem kolekt sa termín vyskytuje v Rímskom 
kánone, kde v rozličných častiach vystupujú do popredia termíny familia 
ako aj plebs sancta, čím je vyjadrená subjektivita Božieho ľudu vo vzdáva-
ní chvály a teda termín tu má globálny teologický význam (nie reduktívny). 

Stredovek

Zvyčajne sa za moment zlomu v chápaní konceptu Božieho ľudu považuje 
Graciánov dekrét: „Sú dva druhy kresťanov. Jeden je spätý s Božou službou, 
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zasvätený kontemplácii a modlitbe, pričom sa zrieka ruchu časných vecí a je 
konštituovaný klerikmi... Ďalší druh kresťanov sú laici. Laós totiž znamená 
ľud. Týmto kresťanom je povolené vlastniť časné dobrá, ale len pre ich 
potreby. Nič totiž nie je žalostnejšie ako pohŕdať Bohom kvôli peniazom. 
Im je dovolené ženiť sa, obrábať zem, prinášať dary na oltár, platiť desiatky: 
tak sa budú môcť spasiť a tak konajúc dobro premôžu neresti (Decretali c. 7 
C XI, q. 1)“138. Spletitá cesta kultúrnej interakcie viedla k tomu, že Cirkev 
sa vo svojom vnútri začala rozdeľovať podľa funkcií, ale predovšetkým 
začala interpretovať túto odlišnosť ontologicky a sociologicky. Naštartoval 
sa proces marginalizácie laikov a redukcie Cirkvi na hierarchickú zložku, 
ktorá je absolútne cudzia pôvodnému konceptu Božieho ľudu. 

Dejiny laikátu ako aj širšie dejiny Cirkvi potvrdzujú plnú eklezialitu 
laickej zložky Božieho ľudu. Takže objektívnym faktom je, že laici boli 
odsunutí od chvál a z liturgie, od Slova, od ekleziálnej spoluzodpovednosti 
a žili svoju moc v neustálom konflikte s mocou ekleziálnou. Až nasledo-
vanie Krista, heroická svätosť, znovu nastolila modely kresťanskej laicity 
a znovu nastolila jednotu Božieho ľudu, ktorý sa identifikuje s „kráľov-
stvom“ chápaným ako vnútrostvetská udalosť.

Súčasnosť 

V 40-tych rokoch sa titul „Boží ľud“ vracia do ekleziologickej reflexie. 
Túto reflexiu podporuje a obohacuje biblický výskum. Dôsledkom toho 
vystupuje na povrch sila tohto termínu ako i jeho blízkosť (synonýmia) 
s termínom ekklesia. Takýto inerpretačný kľúč motivoval a legitimoval Y. 
Congar vo svojom diele o tajomstve Cirkvi. Prevažujúci obraz až po Druhý 
vatikánsky koncil bol societas. Nepochybne aj tento obraz má svoju blíz-
kosť s konceptom Boží ľud, ako to potvrdzujú aj termíny ako coetus, con-
gregatio fidelium, ktoré sa používali v stredoveku a v katolíckej protirefor-
mačnej apologetike na definovanie Cirkvi. Interpretácia týchto posledných 
termínov vždy zdôrazňovala nepodobnosť (nerovnosť) členov Cirkvi, a aj 
keď priamo neignorovala tajomstvo milosti, predsa sústredila svoju pozor-
nosť na vonkajší a viditeľný aspekt Cirkvi; okrem toho táto interpretácia 
identifikovala Cirkev s kráľovstvom, čím bola zahalená jej eschatologická 
dimenzia. Societas iuridica hierarchica inaequalis (juridické a hierarchické 

138 C. Militello, Ecclesiologia, 30.
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spoločenstvo nerovnakých) nemala veľa spoločného s konceptom Božieho 
ľudu, ako ho zakúšal Izrael a neskôr novozákonné komunity. 

Druhý vatikánsky koncil

Obrat nastal na Druhom vatikánskom koncile. Koncept Božieho ľudu 
nie je síce prvý, ktorý bol navrhnutý, aby sa do hĺbky pochopilo tajom-
stvo Cirkvi. Avšak umiestnením tohto konceptu – hneď po prvej kapitole – 
koncil naznačuje, že Cirkev nemôže byť chápaná len z jednej perspektívy; 
zároveň skutočnosť, že je je umiestnený pred tretiu kapitolu (zaoberajúcou 
sa hierarchiou v Cirkvi), podčiarkuje teologickú dôležitosť tohto konceptu. 
Druhá kapitola konštitúcie „Lumen gentium“ vychádza z historicko-spás-
neho plánu (LG 9); dotýka sa následne štatútu „spoločného kňazstva“ (LG 
10); jeho vykonávanie vo sviatostiach (LG 11); popisuje zmysel viery 
a chariziem v Božom ľude (LG 12); univerzálnosť tohto ľudu (LG 13), 
umiestňuje do tohto ľudu veriacich katolíkov (LG 14); hovorí o vzťahu 
s nekatolíckymi kresťanmi a s nekresťanmi a podčiarkuje svoju misijnú 
povahu (LG 15-17). Tieto hlavné témy Lumen gentium sa stanú násled-
ne samostatnými dokumentmi: „Unitatis Redintegratio“; „Nostra Aetate“; 
„Ad Gentes“. 

Významový obsah obrazu „Boží ľud“ v Lumen Gentium

• Základná rovnosť Božieho ľudu
V duchu koncilovej debaty zdôrazníme predovšetkým ten spoločný cha-

rakter Božieho ľudu, ktorým je jeho zásadná rovnosť a plná príslušnosť 
k nemu, či ide o klerikov alebo laikov. 

„Tento mesiánsky ľud má za hlavu Krista vydaného v obetu za naše hrie-
chy a vzkrieseného na naše ospravedlnenie„ (Rim 4, 25), ktorý teraz získal 
meno, čo je nad všetky mená a slávne kraľuje na nebesiach. Čo do posta-
venia, tento ľud má dôstojnosť a slobodu dietok Božích, v ktorých srdciach 
prebýva Duch Svätý ako v chráme. Jeho zákonom je nové prikázanie lás-
ky, akou nás miloval sám Kristus (por. Jn 13, 34). Konečne jeho cieľom je 
kráľovstvo Božie, ktorého začiatky položil na zemi sám Boh a ktoré sa má 
ďalej rozširovať, kým ho na konci vekov On sám nezavŕši, keď sa zjaví 
Kristus, náš život (por. Kol 3, 4), a „aj samo stvorenie bude vyslobodené z 
otroctva skazy, aby malo účasť na slobode a sláve Božích detí„ (Rim 8, 21). 
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A tak tento mesiánsky ľud, hoci nateraz nazahrňuje v sebe všetkých ľudí, 
ba neraz sa javí ako maličké stádo, predsa je on pre celé ľudské pokolenie 
najistejším zárodkom jednoty, nádeje a spásy (LG 9).

Boží ľud je Cirkev, ktorá je pre všetkých konštituovaná ako viditeľná 
sviatosť spásnej jednoty (por. LG 9). Takže esenciu Cirkvi konštituuje jed-
nota (rovnosť) a nemajú v nej miesto rozdiely. Celý mesiánsky ľud je svia-
tosťou spásy. 

• Mesiánsky Boží ľud je putujúci ľud
Je to ľud, ktorý kráča uprostred dejinných súžení. Má potrebu neustálej 

konverzie; musí sa neustále obnovovať. Týmto padá isté triumfalistické se-
bapochopenie Cirkvi, pretože kráča ku kráľovstvu. 

• Boží ľud je ľud kráľov, kňazov a prorokov
Kráľovská, kňazská a prorocká povaha Božieho ľudu konštituuje jeho 

pôvodný status. Táto povaha má koreň v Kristovom kňazstve, jeho pro-
rockom a kráľovskom bytí. To prináša so sebou aktívnu subjektívnosť vo 
vzdávaní chvál, v obete samých seba Otcovi podľa vzoru Krista, ako i v par-
ticipácii na Eucharistii a na sviatostiach, čo znamená mať rovnako funda-
mentálny vzťah s Duchom, s jeho darmi, s pochopením pravdy, ktorú On 
sám garantuje v Cirkvi: „Spoločenstvo veriacich, ktorému sa dostalo poma-
zania od Ducha Svätého (por. 1 Jn 2, 20 a 27), sa nemôže mýliť vo viere, 
a túto svoju osobitnú vlastnosť prejavuje nadprirodzeným citom všetkého 
ľudu pre vieru, keď je on od biskupov až po posledného veriaceho laika 
napospol jednomyseľný vo veciach viery a mravov“ (LG 12). 

• Univerzálny charakter Božieho ľudu
Všetci ľudia sú povolaní vytvoriť nový Boží ľud (por. LG 13). Toto je 

spásny plán, ktorý Cirkev ohlasuje a uskutočňuje. „Do spoločenstva Cirkvi 
sú v plnej miere včlenení tí, čo majú Ducha Kristovho a prijímajú celé jej 
zriadenie aj všetky prostriedky spásy, ktorými disponuje, a sú v jej vidi-
teľnom ústrojenstve spojení s Kristom – ktorý ju spravuje prostredníctvom 
rímskeho pápeža a biskupov – zväzkami vyznania viery, sviatostí a cirkev-
ného vedenia i obcovania“ (LG 14). Rovnako sa „Cirkev z viacerých dô-
vodov cíti spojená aj s tými pokrstenými, čo sa síce honosia kresťanským 
menom, ale nevyznávajú neporušenú vieru, alebo nezachovávajú jednotu 
spoločenstva pod Petrovým nástupcom“ (LG 15). Vychádza na povrch nový 
rešpekt (úcta) nielen voči nekatolíckym kresťanom, ale aj voči nekresťa-
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nom, pretože aj oni „prislúchajú rozličným spôsobom k Božiemu ľudu“ (LG 
16). Takže koncil nám zanecháva dedičstvo obnoveného povedomia spoloč-
nej dôstojnosti a zároveň nás zaväzuje pretaviť do praxe, či ide o klerikov 
alebo laikov, túto spoločnú dôstojnosť, ktorá má svoj koreň v Božom pláne 
zvolať celé ľudstvo k novej zmluve. Cirkev, ktorá je dedičkou Kristovej 
misie, ktorú zveril apoštolom „sa modlí a pracuje, aby celý svet vo svojej 
plnosti sa stal ľudom Božím, telom Pánovým a chrámom Ducha Svätého a 
aby sa v Kristovi, ktorý je Hlavou všetkých, vzdávala Stvoriteľovi a Otcovi 
vesmíru všetka chvála a sláva“ (LG 16). 

Ekleziológia po Druhom vatikánskom koncile nie vždy podporovala ka-
tegóriu Božieho ľudu, ako interpretačný kľúč tajomstva Cirkvi. Ak čítame 
magisteriálne dokumenty, predovšetkým dokument mimoriadnej synody 
dvadsať rokov po koncile, vychádza na povrch vôľa rešpektovať túto tak-
povediac kopernikovskú revolúciu. V skutočnosti bola kategória „Boží ľud“ 
používaná veľmi stereotypne v porovnaní so silou pôvodnej idey, aj napriek 
tomu, že koncilová diskusia a prijatie Lumen gentium priniesli nový spôsob 
vnímania laikov a klerikov v Cirkvi. Avšak práve táto hlboká a radikálna kon-
verzia tohto mena (Boží ľud) spôsobila vážne ťažkosti, ktoré sú v protiklade 
s plnou a autentickou ekleziológiou Božieho ľudu. Nejde o kladenie klerikov 
a laikov na tú istú úroveň, pretože samotný dokument Lumen gentium zdô-
razňuje, že spoločné kňazstvo veriacich a služobné hierarchické kňazstvo sa 
podstatne a nielen stupňom odlišujú, pričom sú jedno na druhé orientované, 
pretože jedno i druhé, každé svojim spôsobom, participujú na jedinom Kris-
tovom kňazstve (LG 10). Ide skôr o uznanie istej dynamickej rozmanitosti, 
v ktorej jednotliví členovia prinášajú svoje dary iným a celej Cirkvi a tak 
celok i jednotlivci sú posilnení, čím uskutočňujú plnosť (por. LG 13)139.

Katechizmus Katolíckej cirkvi a Cirkev ako Boží ľud

781 „Bohu je zaiste v každom čase a v každom národe milý ten, kto sa 
ho bojí a koná spravodlivo. Bohu sa však zapáčilo posväcovať a spasiť 
ľudí nie každého osve, bez akéhokoľvek vzájomného spojenia, ale vytvoriť 
z nich ľud, ktorý by ho pravdivo poznal a sväto mu slúžil. Vyvolil si teda 
izraelský ľud za svoj ľud, uzavrel s ním zmluvu a postupne ho formoval 

139 C. Militello, Ecclesiologia, 25-36. 



110

tým, že mu v jeho dejinách zjavoval seba samého a rozhodnutie svojej vôle 
a že si ho posväcoval. Toto všetko sa však stalo ako príprava a predobraz tej 
novej a dokonalej zmluvy, ktorá mala byť uzavretá v Kristovi... Túto novú 
zmluvu, totiž novú zmluvu vo svojej krvi uzavrel Kristus a povolal si zo 
židov i pohanov ľud, ktorý by nie podľa tela, ale v Duchu splynul v jedno“. 

Charakteristické vlastnosti Božieho ľudu

782 Boží ľud má charakteristické vlastnosti, ktoré ho zreteľne odlišujú 
od všetkých náboženských, národnostných, politických alebo kultúrnych 
zoskupení v dejinách:

	 Je to Boží ľud: Boh nepatrí ako vlastný nijakému národu. Ale získal 
si ľud z tých, čo kedysi ani ľudom neboli: „vyvolený rod, kráľovské 
kňazstvo, svätý národ“ (1 Pt 2, 9).

	 Príslušníkom tohto ľudu sa človek nestáva telesným narodením, ale 
„narodením zhora“, „z vody a z Ducha“ (Jn 3, 3-5), čiže vierou 
v Krista a krstom.

	 Hlavou tohto ľudu je Ježiš Kristus (Pomazaný, Mesiáš): a pretože 
to isté pomazanie, Duch Svätý, sa vylieva z Hlavy na telo, je to 
„mesiášsky ľud“.

	 „Jeho postavením je dôstojnosť a sloboda Božích detí, v ktorých 
srdci prebýva Duch Svätý ako v chráme“ „Jeho zákonom je nové 
prikázanie milovať tak, ako nás miloval sám Kristus.“ Je to „nový“ 
zákon Ducha Svätého.

	 Jeho poslaním je byť soľou zeme a svetlom sveta. „Pre celé ľudské 
pokolenie je najistejším zárodkom jednoty, nádeje a spásy.“ Konečne 
jeho cieľom je Božie kráľovstvo, ktoré začal na zemi sám Boh „a kto-
ré sa má ďalej šíriť, až kým ho on sám nezavŕši na konci vekov.“ 

Kňazský, prorocký a kráľovský ľud

783 Otec pomazal Ježiša Krista Duchom Svätým a ustanovil ho za 
„Kňaza, Proroka a Kráľa“. Celý Boží ľud má účasť na týchto troch Kris-
tových funkciách a nesie zodpovednosť za poslanie a službu, ktoré z nich 
vyplývajú. 

784 Keď niekto vierou a krstom vstupuje do spoločenstva Božieho ľudu, 
dostáva účasť na jedinečnom povolaní tohto ľudu: na jeho kňazskom po-
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volaní: „Kristus Pán, Veľkňaz vybratý spomedzi ľudí, ,urobil‘ nový ľud 
,kráľovstvom, kňazmi Bohu a svojmu Otcovi‘. Pokrstení sú totiž znovuzro-
dením [v krste] a pomazaním Ducha Svätého posvätení na ,duchovný dom 
a sväté kňazstvo‘.“

785 „Svätý Boží ľud má účasť aj na Kristovom prorockom úrade“ najmä 
nadprirodzeným zmyslom pre vieru (sensus fidei), ktorý je vlastný všetké-
mu ľudu, laikom a hierarchii, keď „sa neochvejne pridŕža viery, raz navždy 
odovzdanej svätým“, prehlbuje jej chápanie a stáva sa Kristovým svedkom 
uprostred tohto sveta.

786 Boží ľud má napokon účasť i na Kristovom kráľovskom úrade. Kris-
tus vykonáva svoju kráľovskú moc tak, že svojou smrťou a svojím zmŕt-
vychvstaním priťahuje k sebe všetkých ľudí. Kristus, Kráľ a Pán vesmíru, 
sa stal služobníkom všetkých, lebo „neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť 
a položiť svoj život ako ,výkupné za mnohých“ (Mt 20, 28). Pre kresťana 
jemu „slúžiť znamená kraľovať“; Cirkev „spoznáva obraz svojho chudob-
ného a trpiaceho Zakladateľa“ najmä „v chudobných a trpiacich“. Boží ľud 
uskutočňuje svoju „kráľovskú hodnosť“ tak, že žije podľa tohto povolania 
slúžiť s Kristom.

„Všetkých, čo sa znovu zrodili v Kristovi, znak kríža robí kráľmi a po-
mazanie Svätého Ducha ich svätí za kňazov, aby všetci duchovní a správ-
ne rozmýšľajúci kresťania spoznali, že – odhliadnuc od tohto osobitného 
poslania našej služby – majú účasť na kráľovskom rode a kňazskom úrade. 
Veď čo je také kráľovské, ako keď duch podriadený Bohu vládne nad svo-
jím telom? A čo je také kňazské, ako zasvätiť Pánovi čisté svedomie a na 
oltári srdca mu prinášať nepoškvrnené obety nábožnosti?“ (sv. Lev Veľký, 
Sermo 4) 

Wiedenhofer v snahe v skratke vystihnúť podstatu ekleziologického 
modelu Boží ľud, podčiarkuje skutočnosť, že Cirkev sa dejinne zrodila 
z izraelského ľudu Božieho. Koncil tým, že prevzal túto ideu o Cirkvi 
(Boží ľud LG 2) chce zdôrazniť, že Cirkev má osobný (personálny) 
a sociálny charakter. Avšak nejde o hocijakú komunitu, ale o komunitu 
veriacich, ktorá nevzniká ako dôsledok prirodzených a nutných procesov 
(spoločenstvo Cirkvi ako sebavyjadrenie prirodzeného života, vedomia, 
spoločenstva, dejín), ale ako dôsledok dejinnej iniciatívy Boha, ktorá sa 
rodí zo zvrchovanej lásky a obracia sa na slobodu človeka. 
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Model Boží ľud ďalej obsahuje skutočnosť, že ide o komunitu, ktorá je 
konštituovaná Bohom cez zmluvu a dejinné oslobodzujúce akty a vzniká 
preto, aby ako komunita umožňovala zakúsiť iným vo svete oživujúcu moc 
Božiu, aby ako komunita bola viditeľným znamením spásy v dejinách. 

Model Boží ľud okrem toho, že podčiarkuje osobný a dejinný rozmer 
Cirkvi, hovorí aj o jej dejinnej osobitosti a spásnej nevyhnutnosti. Cirkev 
(podobne ako Izrael) sa chápe ako dejinná komunita, ako ovocie konkrét-
neho dejinného vyvolenia Bohom z čírej milosti. Je to vyvolenie, ktoré 
má dve dimenzie. Po prvé byť vyvolený znamená vyjsť zo starého hrieš-
neho života, z izolácie vlastnej spravodlivosti a oslepenia modloslužbou. 
Po druhé to znamená byť v službe spásy celého sveta. Byť v službe spásy 
celého sveta znamená dve skutočnosti: 

1. Byť novým stvorením, byť kmeňovou bunkou nového ľudstva, ktoré 
nebude viac rozdelené násilím, rivalitou, nespravodlivosťou. 

2.  Prijať poslanie (misiu) – ľud je teda znak a sviatosť eschatologickej 
jednoty ľudstva. 

Sumárne hovorí Wiedenhofer: „Cirkev ako Boží ľud je komunita ve-
riacich povolaná zo zvrchovanej slobody Božej lásky k tomu, aby vyšla 
z otroctva hriechu a aby sa zasvätila službe zmierenia celého ľudstva“140. 

8.3 Cirkev ako Kristovo telo

Kým obraz „Boží ľud“ zdôrazňuje spojenie Cirkvi s Izraelom, obraz 
Cirkvi ako „Kristovho tela“ podčiarkuje jej novosť ako i eschatologický 
charakter tejto náboženskej komunity. Takže Cirkev je intímna jednota 
s Kristom, pretože je ľudom, ktorý verí v Krista, ktorý je pokrstený v jeho 
mene, ktorý žije z jeho eucharistického tela a ktorý v krste a v slávení Eu-
charistie sa stáva Kristovým telom. Cirkev ako Kristovo telo, čiže ako po-
zemský (dejinný) znak vzkrieseného a osláveného Krista, má sviatostný 
charakter: ona je viditeľná forma toho, v kom sa zjavila Božia filantropia. 
Cirkev ako znak nemôže prijať akúkoľvek formu, ale musí obkresľovať 
historické stopy toho, koho má v dejinách reprezentovať141. 

140 Por. S. Wiedenhofer, Ecclesiologia, 110-111. 
141 Por. S. Wiedenhofer, Ecclesiologia, 111-112. 
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Katechizmus Katolíckej cirkvi a Cirkev ako Kristovo telo

Cirkev je spoločenstvo s Ježišom

787 Ježiš si už od začiatku vzal učeníkov za spoločníkov života; zjavil 
im tajomstvo Kráľovstva; dal im účasť na svojom poslaní, na svojej ra-
dosti i na svojom utrpení. Ježiš hovorí o ešte dôvernejšom spoločenstve 
medzi sebou a tými, čo ho budú nasledovať: „Ostaňte vo mne a ja ostanem 
vo vás... Ja som vinič, vy ste ratolesti“ (Jn 15, 4-5). A oznamuje tajomné 
a skutočné spoločenstvo medzi svojím telom a naším telom: „Kto je moje 
telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom“ (Jn 6, 56).

788 Keď bola učeníkom odňatá jeho viditeľná prítomnosť, Ježiš ich ne-
nechal ako siroty. Sľúbil im, že zostane s nimi až do skončenia sveta, a dal 
im svojho Ducha. Tak sa spoločenstvo s Ježišom istým spôsobom ešte zin-
tenzívnilo: „Keď totiž udelil svojho Ducha, tajomne ustanovil svojich bra-
tov, zvolaných zo všetkých národov, ako svoje telo.“ 

789 Prirovnanie Cirkvi k telu vrhá svetlo na dôverné spojenie medzi 
Cirkvou a Kristom. Cirkev nie je len zhromaždená okolo neho; je zjedno-
tená v ňom, v jeho tele. Osobitne treba vyzdvihnúť tri aspekty Cirkvi, Kris-
tovho tela, ktorými sú: vzájomná jednota všetkých údov prostredníctvom 
ich zjednotenia s Kristom; Kristus, Hlava tela; Cirkev, Kristova nevesta.

Jedno telo

790 Veriaci, ktorí odpovedajú na Božie slovo a stávajú sa údmi Kris-
tovho tela, sú úzko zjednotení s Kristom: „V tomto tele prechádza Kristov 
život do veriacich, ktorí sa prostredníctvom sviatostí tajomne, ale skutoč-
ne zjednocujú s umučeným a osláveným Kristom.“ To platí najmä o krste, 
prostredníctvom ktorého sa spájame s Kristovou smrťou a s jeho zmŕtvych-
vstaním, a o Eucharistii, prostredníctvom ktorej „máme skutočne účasť na 
Pánovom tele a sme povznesení do spoločenstva s ním i medzi sebou“.

791 Jednota tela však neruší rozličnosť údov. „Pri budovaní Kristov-
ho tela jestvuje rozličnosť údov a služieb. Jeden je Duch, ktorý rozdeľuje 
rozmanité dary podľa svojho bohatstva a podľa potreby služieb na úžitok 
Cirkvi.“ Jednota tajomného tela vzbudzuje a podnecuje medzi veriacimi 
lásku: „Preto keď trpí jeden úd, trpia spolu s ním všetky údy, a keď sa 
dostane cti jednému údu, radujú sa s ním všetky údy.“ A napokon jednota 
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Kristovho tela víťazí nad každým ľudským rozdelením: „Lebo všetci, čo 
ste pokrstení v Kristovi, Krista ste si obliekli. Už niet Žida ani Gréka, niet 
otroka ani slobodného, niet muža a ženy, lebo vy všetci ste jeden v Kristovi 
Ježišovi“ (Gal 3, 27-28).

Hlavou tohto tela je Kristus

792 Kristus „je hlavou tela, Cirkvi“ (Kol 1, 18). Je počiatkom stvore-
nia a vykúpenia. Povýšený do Otcovej slávy má „vo všetkom prvenstvo“ 
(Kol 1, 18), najmä v Cirkvi, prostredníctvom ktorej rozširuje svoje kráľov-
stvo na všetko:

793 Spája nás so svojou Veľkou nocou: Všetky údy sa majú snažiť pripo-
dobňovať sa mu, kým v nich „nebude stvárnený Kristus“ (Gal 4, 19). „Pre-
to sme pridružení k tajomstvám jeho života,... spojení s jeho utrpeniami 
ako telo s hlavou, trpíme spolu s ním, aby sme boli spolu s ním oslávení.“

794 Stará sa o náš vzrast: Aby sme mohli vrastať do neho, našej Hla-
vy, Kristus rozdeľuje vo svojom tele, Cirkvi, dary a služby, ktorými si vzá-
jomne pomáhame na ceste spásy.

795 Kristus a Cirkev sú teda „úplný Kristus“ (Christus totus). Cirkev je 
jedno s Kristom. Svätí si veľmi živo uvedomujú túto jednotu:

„Blahoželajme si teda a vzdávajme vďaky za to, že sme sa stali nielen 
kresťanmi, ale Kristom. Chápete, bratia, akú milosť nám udelil Boh, keď 
nám dal Hlavu? Žasnite a radujte sa, stali sme sa Kristom. A keď je on Hla-
vou, my sme údmi; celý človek, to je on a my... Plnosť Krista je teda Hlava 
a údy. Čo je Hlava a údy? Kristus a Cirkev.“ (sv. Augustín)

„Náš Vykupiteľ sa ukázal ako jedna osoba so svätou Cirkvou, ktorú si 
pridružil.“(sv. Gregor Veľký)

„Hlava a údy sú akoby jedna mystická osoba.“ (sv. Tomáš Akvinský)
Jedna z odpovedí svätej Jany z Arcu jej sudcom zhŕňa vieru svätých 

Učiteľov a vyjadruje zdravý zmysel veriaceho: „Ježiš Kristus a Cirkev to je 
podľa mojej mienky jedno a to isté a netreba z toho robiť problém.“

Cirkev ako Kristovo telo v ekleziológii Hansa Künga

H. Küng rozvíja obraz Cirkvi ako Kristovho tela, keď upozorňuje, že pri 
danom obraze je dôraz kladený menej na to, že Cirkev je jeho telo a viac na 
skutočnosť, že Kristus je hlavou. Hovorí, že „určite jestvuje dôverná jed-
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nota medzi Kristom a Cirkvou, ale tento vzťah nie je možné obrátiť: akoby 
sa Cirkev niekedy mohla stať hlavou tela, svojou vlastnou hlavou. V tomto 
zmysle nejestvujú žiadne autokefálne alebo autonómne Cirkvi. Kristus sa 
naozaj obetuje pre Cirkev, ale Kristus sa v tele nikdy nerozplynie. Kris-
tus je hlavou a hlavou zostane. Hlava vládne telu. A v Cirkvi bude nevy-
hnutné nechať Krista byť jej hlavou, ak chce byť jeho telom“142. Následne 
autor poukazuje na nutnosť vyvažovať jednotlivé obrazy Cirkvi, pretože, 
keď sa jednostranne orientujeme podľa organických obrazov či prirovnaní 
(hlava – telo, vinný ker – výhonky), môžu sa pri ich absolutizácii stať ne-
pravdivými. Organické prirovnania je treba dopĺňať a korigovať osobnými 
(ženích – nevesta, muž – žena). Nakoniec autor v snahe pozbaviť Cirkev 
božského statusu hovorí, že označenie Cirkvi ako bohoľudská skutočnosť 
je nepresné, lebo zdôrazňuje jednotu a zanedbáva rozdiel medzi Kristom 
a Cirkvou. Takto vraj vzniká dojem, že Kristus je časťou Cirkvi, akoby 
nebol jej Pánom, jej hlavou, ako by ho Cirkev úplne pohltila. Nakoniec 
tvrdí, že „medzi Kristom a Cirkvou nejestvuje únia podstát, ako nejestvuje 
ani medzi Kristom a jednotlivými kresťanmi“143. Tu je evidentný rozpor 
v interpretácii obrazu Kristovho tela u Künga a v magistériu Cirkvi, preto-
že Katolícka cirkev nikdy nehovorila o panteistickej fúzii osoby kresťana/
Cirkvi a Krista. Cirkev ale dôrazne učí o hlbokej jednote veriaceho a Krista 
(Cirkvi a Krista) cez krst a Eucharistiu až po Pavlovské vyhlásenie: „Už 
nežijem ja, ale vo mne žije Kristus“ (Gal 2, 21). Tým sa však nechce nego-
vať samostatnosť slobodnej vôle jedinečnej ľudskej osoby. 

8.4 Cirkev ako chrám Ducha Svätého 

Učeníci tým, že stretli Vzkrieseného zakúsili niečo nové a táto skúsenosť 
bola základom ich osobnej premeny, ktorú ako prví zakúšali sami učeníci, a 
následne aj ich okolie. Zakúsili, že kto vstúpi do sféry života Vzkrieseného, 
je vnútorne premenený, oslobodený od hriechu, zákona a smrti a stáva sa 
novým stvorením. Vo svetle prísľubov daných Izraelu, učeníci interpretova-
li túto novú skúsenosť s oživujúcou mocou Boha ako výraz eschatologic-
kého vyliatia Ducha Svätého. A preto nová náboženská komunita – v ktorej 
spoločne zakúsili Ducha – pochopila samú seba ako ovocie konania Ducha 

142 H. Küng, Co je Církev, Brno 2000, 98-99.
143 H. Küng, Co je Církev, 98-99.
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Božieho, ako stvorenie Ducha. V takomto pneumatickom sebapochopení 
Cirkvi vystupuje na prvé miesto jej eschatologický charakter: komunita uče-
níkov je spásna eschatologická komunita, ktorá žije v neustálom pohľade 
ponad seba (v prekračovaní seba samej), je Božím ľudom posledných čias. 
Cirkev je v sile oživujúcej moci Boha (Ducha) takou komunitou, ktorá de-
finitívnym spôsobom ovplyvňuje ľudské srdce do tej miery, že sa uprostred 
dejín javí prítomné definitívne kráľovstvo Božej lásky (LG 48). Cirkev je 
eschatologická komunita vytvorená Duchom len do takej miery, do akej ju 
Duch Krista neustále stvárňuje. Je naozaj novou komunitou uprostred dejín, 
ako hovorí Pavol: „Už niet Žida ani Gréka, niet otroka ani slobodného, niet 
muža ani ženy, lebo vy všetci ste jeden v Ježišovi  Kristovi“ (Gal 3, 28). 

Ak je Cirkev zakúšaná a chápaná ako dielo Ducha, znamená to, že jej 
vnútornou črtou má byť sloboda a otvorenosť. Celý inštitucionálny organiz-
mus Cirkvi, celý jej aparát, má zmysel len keď je závislý na konaní Ducha 
a je v službe Ducha (LG 8). Cirkev v optike Ducha Svätého je skôr vnútor-
nou realitou a ak je stavbou, tak ide o osobitú stavbu – stavbu pneumatickú. 

Pneumatická Cirkev je otvorená. Duch koná v dejinách Cirkvi udalosti, 
ktoré sa nedali predvídať, plánovať, dedukovať. Takto chápaná Cirkev vo 
svetle Ducha má v sebe istú novú ekumenickú otvorenosť. 

Súhrnne platí, že Cirkev ako chrám Ducha je spásna eschatologická ko-
munita, ktorú charakterizuje otvorený a slobodný postoj a mnohosť darov. 
Je to komunita, ktorá dosvedčuje a označuje už uprostred dejín stvoriteľskú 
aktivitu Ducha Božieho144. 

Walter Kasper - Cirkev ako sviatosť Ducha Svätého

Pred tým, ako Kasper označí a vysvetlí tajomstvo Cirkvi ako sviatosti 
Ducha Svätého, ponúka niekoľko prvkov pre teológiu Ducha, pre jeho 
pochopenie, z ktorých môže vzísť niekoľko impulzov aj pre pneumatickú 
ekleziológiu. Autor si všíma, že pôvodný termín Duch (Geist) znamená 
dych, vánok. K tomuto tradičnému výkladu však pridáva význam, ktorý je 
indogermánsky (pretože slovo Geist má podľa výskumov takýto pôvod) 
a tento význam znie: živý, nepokojný, podráždený, zdesený, vyľakaný, 
čiže ide o niekoho, kto stratil pokoj, kto je mimo seba, stratil nadvládu 
nad sebou samým, je to niečo, čo nemôže viac jestvovať vo vnútri 

144 Por. S. Wiedenhofer, Ecclesiologia, 112-114. 
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determinovaných limitov, niečo, čo je tlačené mimo. Takže podstata 
ducha je odsúvať, zosadzovať. Duch je extatickej povahy (ek-stasis – byť 
mimo seba). Duch teda vedie von z toho, čo sa predstavuje ako zvykové, 
pevné, obmedzené. Duch oslobodzuje od týchto vecí, postrkuje ísť von 
a mimo seba, mimo to, čo je zatvorené, obmedzené, konečné. To, že duch 
má extatický charakter, neznamená, že sa myslí na mimoriadne javy. Pod 
extázou sa rozumie prostriedok, dimenzia, podstata slobody. Sloboda totiž 
jestvuje len vtedy, keď človek nie je jednoducho prispôsobený vonkajšiemu 
svetu (ak nie je fixovaný na svet a uzavretý v ňom), ale keď sa nachádza 
podnad všetko, čo jestvuje. Duch je teda napriek svojej nedefinovateľnosti 
podstatou ľudskej dôstojnosti a slobody. Biblia je presvedčená, že extáza 
a teda sloboda človeka je možná len vďaka účasti na nekonečnej moci 
a plnosti bytia, ktorým je Boh. Duch je pre Bibliu predovšetkým teologický 
a nie antropologický koncept. Pod Duchom sa rozumie moc stvoriť a tvoriť 
dejiny. Je to oživujúci Boží vánok, ktorý koná v stvorení, všetko tvorí, 
uchováva, usporadúva, vedie a oživuje. Je to Duch nad vodami (Gn 1, 2) 
a koná všade v prírode a v dejinách. Osobitým spôsobom koná tam, kde 
príroda a dejiny prekračujú samé seba, tam, kde vyviera novosť. Cez Ducha 
Boh vzbudzuje a uschopňuje jednotlivých ľudí, ako sudcov, na mimoriadne 
podujatia, prostredníctvom Ducha hovorí cez prorokov. Nadovšetko 
očakávaný Mesiáš je ten, kto má Ducha nad sebou (Iz 11, 2). Na konci 
čias sa očakáva všeobecné vyliatie Ducha (Joel 3, 1). Duch prebudí ľud 
k novému životu (Ez 37, 1-14), dá ľuďom nové srdce (Ez 11, 19). Duch je 
silou nového stvorenia, cez neho všetko, čo je stvorené je vedené ku svojmu 
cieľu. V Novom zákone je Ježiš nositeľom plnosti Ducha, je splodený 
a vytvorený Duchom (Lk 1, 35), cez Ducha je zasvätený do mesiánskeho 
poslania (v krste Mk 1, 10), na kríži sa obetuje s „večným Duchom“ (Hebr 
9, 14), je mocou Ducha nakoniec vzkriesený a stáva sa darcom života (Rim 
1, 4; 1 Kor 15, 45). 

Duch Svätý dáva Ježišovmu životu tú črtu, že jeho život je concretum 
universale – účinné, zavŕšené, definitívne znamenie spásy sveta. (Čiže 
konkrétny, fyzicky obmedzený život Ježiša má univerzálnu spásnu 
dimenziu.)  Duch „univerzalizuje“ skutočnosť Ježiša Krista tak, že integruje 
do neho všetky ostatné skutočnosti. Duch Krista je sila, ktorá vyžaruje 
Krista povýšeného do neba (2 Kor 3, 17). Cez Ducha sme pripodobnení na 
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Krista, čím získavame možnosť vystúpiť k Otcovi (Gal 4, 6). Tento Duch 
vedie kresťana ku Kristovi, k novej slobode, k novosti bytia, k pevnosti 
vzťahu s Bohom a so svetom, k eschatologickému naplneniu145. 

Úvahy o Duchu nachádzajú odozvu aj v úvahách o Cirkvi. V úvode au-
tor hovorí, že pneuma a inštitúcia hoci sa zdajú byť v opozícii, nie je tomu 
tak. Každý totiž (na základe poznania sociologických javov) môže vedieť, 
že inštitúcie nie je možné vnímať ako obmedzenie ľudskej slobody. Na-
opak, majú úlohu uľahčovať život, tým, že jednotlivca odbremeňujú od 
mnohých povinností, čím môže byť slobodnejší pre službu iným. Je možné 
povedať, že inštitúcie sú predpokladom slobody. Inštitúcia má byť v pro-
spech slobody. Dejinnosť zjavenia a spásneho diela predpokladá jestvova-
nie inštitúcií a spása sa stáva dejinne účinná len cez inštitúciu. Nemá podľa 
autora zmysel útočiť na cirkevné kánonické právo, akoby protiváhou bola 
Cirkev lásky, pretože „Cirkev lásky“ sa hneď zmení na „Cirkev bezprá-
via“. Cirkev je od začiatku dvojaká: je inštitúcia a zároveň dielo Ducha. 
Je inštitúcia a udalosť. (Inštitucionálny rozmer Cirkvi je biblicky zakotve-
ný aj v tom, že podchádza zo starého Izraela, kde oficiálni reprezentanti 
sa uzatvorili Ježišovmu hnutiu eschatologického zhromažďovania ľudu). 
Cirkev žije v napätí medzi literou a Duchom, medzi sviatostno-ministeriál-
nou štruktúrou a živou charizmou, je Cirkvou hriešnikov a spoločenstvom 
svätých. Vonkajšia ľudská štruktúra je účinné sprítomnenie Ducha Ježiša 
Krista, je sviatosť Ducha, je dejinnou realizáciou zmyslu dejín: jednoty 
a pokoja (shalom) medzi ľuďmi navzájom a Bohom. Čo teda znamená, keď 
hovoríme, že Cirkev je sviatosť Ducha?

1. Cirkev ako sviatosť Ducha znamená v prvom rade, že Cirkev je 
len sviatosť, nie skutočnosť Ducha samého. Je len znamením, kto-
rým sa anticipuje Božia zvrchovanosť, ktorá sa má rozšíriť na celú 
realitu. V tomto zmysle je Cirkev vnímaná ako spoločnosť misij-
ného rázu, ktorá svoju misiu realizuje dialogicky. Má pozorne vní-
mať „znamenia čias“, ktoré sú dielom Ducha. Svojím spôsobom 
má byť znamením pre svet, aby mu pomohla uvedomiť si seba „v 
Duchu“ a aby sa sloboda a láska Ducha stali realitou. Pneumato-
logická ekleziológia nemá byť ezoterická, nemá viesť len k refor-

145 W. Kasper, G. Sauter, La chiesa luogo dello spirito, Brescia 1980, 79-86.
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mám štruktúr, ani len k individualistickej mystike. Ona má pomôcť 
prekonať narcistické kontemplovanie Cirkvi, aby sa rozvinula jej 
univerzálna dimenzia. Totiž cieľom misie nie je samotná Cirkev, 
pretože ona má provizórnu povahu. Jej úlohou je prenikať duchov-
ne celý svet, má univerzálne dosvedčovať Ducha slobody v láske, 
ktorý sa zjavil v Ježišovi Kristovi. Avšak žiť z Ducha a prenikať 
duchovne svet znamená nechať sa preniknúť najhlbšími postojmi 
Ježiša, jeho spoločenstvom s Otcom a jeho službou pre mnohých. 
Byť preniknutý Duchom znamená byť chudobný v duchu (Mt 5, 3), 
tak ako Ježiš. Len vo vedomí vlastnej neschopnosti a absencie účin-
ných prostriedkov dokáže sa Cirkev spoľahnúť na prísľub Božieho 
kráľovstva, ktoré môže dosvedčovať dôveryhodným spôsobom len 
v sile Ducha. Ďalej človek preniknutý Duchom je človek otvorený 
svetu: modlitba a práca, boj a kontemplácia tvoria hlavnú axiómu 
jeho bytia. 

2. Definícia Cirkvi ako sviatosti Ducha má veľký ekumenický do-
pad. Tento obraz značí, že Duch je viazaný na konkrétnu a vidi-
teľnú inštitúciu. Táto viditeľnosť vstupuje do „pohoršenia“, ktoré 
sprevádza celé dejiny spásy od vyvolenia Abraháma a Izraela až po 
príchod Božej vlády a viaže sa na jediného človeka, konkrétneho 
človeka Ježiša z Nazareta. Pohoršenie z konkrétnosti a z partikulár-
nosti patrí k Cirkvi a k jej univerzálnej misii. Ale keďže Cirkev je 
len sviatosť, má si byť vedomá, že Duch vanie kam chce, aj mimo 
brán Cirkvi a dáva týmto spoločenstvám možnosť prinášať spásu. 
Cirkev musí uznať v radosti a pokore, že Duch je úrodný (plodný) 
aj mimo vlastné štruktúry. V Duchu Svätom jestvuje už dnes – na-
priek rozdeleniam – reálna jednota, ktorá je však ešte nedokonalá. 
Pre ekumenizmus v pneumatologickej optike je dôležité nie odstrá-
niť rozdiely, ale uznať, že Duch tvorí v mnohých spoločenstvách 
ekleziálnu skutočnosť. Avšak ak má ísť o vzájomné uznanie vlast-
nej cirkevnej charizmy, musí ísť aj zo strany iných cirkví o uznanie 
vonkajšej inštitucionálnej podoby Katolíckej cirkvi, ktorá má svoje 
vonkajšie vyjadrenie v Petrovom úrade. Duch vedie k uskutočneniu 
jednoty v mnohosti, čo už v Duchu jestvuje. 
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3. Definícia Cirkvi ako sviatosti Ducha nakoniec znamená, že Cirkev 
je aj „improvizácia Ducha“. Je vlastné Cirkvi, ktorá si je vedomá 
svojho pôvodu v Duchu, odvážiť sa vstúpiť do nepredvídateľné-
ho, do nového, do toho, čo nie je programovateľné (podľa bežných 
schém). Ide o to, nechať sa viesť Duchom Božím (ako definuje sv. 
Pavol povolanie kresťana), čo znamená neviazať sa na plány, prí-
ručky a recepty. To, čo sa vyžaduje je iba konkrétna poslušnosť 
a konkrétna služba. V súčasnej Cirkvi Duch naháňa úzkosť či „kon-
zervatívcom“, alebo aj „progresistom“. Konzervatívcom preto, 
lebo sa spoliehajú na Ducha iba vtedy, keď sa vyjadruje už dávno 
známymi formulami a formami. Progresistom preto, lebo bývajú 
netrpezliví a rezignovaní, keď sa dejiny nehýbu podľa smeru, kto-
rý predpovedali oni, alebo v rytme, ktorý očakávali. Obe skupiny 
nemajú odvahu zakúšať Ducha, pretože jeho konanie nie je vopred 
určené146.

J. Ratzinger v Úvode do kresťanstva konštatuje, že oslabenie učenia 
o Duchu Svätom (spôsobené nesprávnym výkladom článku Verím v Ducha 
Svätého, ktorý treba chápať nie ako učenie o Duchu v Božom vnútri, 
ale o Duchu ako Božej moci v dejinách, čím sa nutne táto náuka musí 
prelínať s vierou v Cirkev) má škodlivý dopad aj na učenie o Cirkvi. A to 
najmä v tom, že Cirkev sa už nechápala pneumaticko-charizmaticky, ale 
výlučne z perspektívy vtelenia, príliš pozemsky a napokon i z perspektívy 
mocenských kategórií svetského myslenia. Preto – vo vernosti vyznaniu 
viery – učenie o Cirkvi musí nájsť svoj východiskový bod v učení 
o Duchu Svätom a o jeho daroch. Prostredníctvom Ducha zostáva Kristus 
prítomný v Cirkvi svojou otvorenosťou, šírkou a slobodou, ktorá síce 
nevylučuje inštitucionálnu formu, ale obmedzuje jej nároky a nedovoľuje, 
aby sa jednoducho stala podobnou svetským inštitúciám. Realitu Cirkvi, 
spoločenstvo svätých a odpustenie hriechov treba chápať ako ovocie 
pôsobenia Ducha Svätého v dejinách. Takto – v duchu kréda – môžeme 
povedať, že Cirkev je pôsobisko Ducha Svätého vo svete147.

146 Por. W. Kasper, G. Sauter, La chiesa luogo dello spirito, 87-97.
147 Por. J. Ratzinger, Úvod do kresťanstva, 269-271.
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Katechizmus Katolíckej cirkvi a Cirkev ako chrám Ducha Svätého

797 „Čím je náš duch, čiže naša duša, pre naše údy, tým je Duch Svätý 
pre Kristove údy, pre Kristovo telo, ktorým je Cirkev.“ „Tomuto Kristov-
mu Duchu treba ako neviditeľnému princípu [základu] pripísať aj to, že sú 
všetky časti tela pospájané tak medzi sebou, ako aj so svojou vznešenou 
Hlavou, lebo on je celý v Hlave, celý v tele, celý v jednotlivých údoch.“ 
Duch Svätý robí z Cirkvi „chrám živého Boha“ (2 Kor 6, 16). „Cirkvi bol 
zverený tento Boží dar... a v ňom je uložené spoločenstvo s Kristom, t. j. 
Duch Svätý, závdavok neporušiteľnosti, posilnenie našej viery a rebrík na 
vystúpenie k Bohu... Lebo kde je Cirkev, tam je Boží Duch. A kde je Boží 
Duch, tam je Cirkev a všetka milosť.“

798 Ducha Svätého „treba považovať za princíp [základ] každej život-
nej a vskutku spásonosnej činnosti vo všetkých častiach tela“. On mnoho-
rakým spôsobom buduje celé telo v láske: prostredníctvom Božieho slova, 
ktoré „má moc budovať“ (Sk 20, 32); prostredníctvom krstu, ktorým utvá-
ra Kristovo telo; prostredníctvom sviatostí, ktoré Kristovým údom dávajú 
vzrast a uzdravujú ich; prostredníctvom milosti udelenej apoštolom, ktorá 
vyniká medzi jeho darmi; prostredníctvom čností, ktoré uschopňujú konať 
dobré skutky; a nakoniec prostredníctvom rozličných osobitných milostí 
(nazývaných „charizmy“), ktorými robí veriacich „schopnými a ochotnými 
podujať sa na rozmanité diela a úlohy užitočné na obnovu a ďalšie budo-
vanie Cirkvi“.

Charizmy

799 Charizmy, či už mimoriadne, alebo jednoduché a skromné, sú mi-
losti Ducha Svätého, ktoré sú priamo alebo nepriamo užitočné Cirkvi, lebo 
sú zamerané na jej budovanie, na dobro ľudí a na potreby sveta.

800 Charizmy má vďačne prijímať nielen ten, kto ich dostáva, ale aj 
všetci členovia Cirkvi. Veď sú obdivuhodným bohatstvom milosti pre 
apoštolskú životnosť (vitalitu) a pre svätosť celého Kristovho tela; pravda, 
ak ide o dary, ktoré skutočne pochádzajú od Ducha Svätého a používajú sa 
spôsobom, ktorý plne zodpovedá jeho autentickým podnetom, čiže v du-
chu lásky, ktorá je pravým kritériom chariziem.

801 V tomto zmysle je vždy potrebné rozoznávanie chariziem. Nijaká 
charizma neoslobodzuje od závislosti od pastierov Cirkvi a podriadenia sa 
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im, lebo im „zvlášť patrí úloha neuhášať Ducha, ale všetko skúmať a držať 
sa toho, čo je dobré“, aby všetky charizmy vo svojej rozmanitosti a vzá-
jomnom dopĺňaní boli „na spoločný úžitok“ (1 Kor 12, 7).

8.5 Cirkev ako sviatosť spásy

Wiedenhofer považuje znovuobjavenie patristickej myšlienky o Cirkvi 
ako sviatosti za znamenie, že Druhý vatikánsky koncil chcel prekonať 
ekleziologický triumfalizmus, klerikalizmus a juridizmus modernej doby. 
Týmto konceptom sa koncil pokúsil odpovedať na otázku vzťahu medzi 
duchovnou (skrytou) a viditeľnou (inštitucionálnou) Cirkvou, ako i na 
vzťah medzi Božím a ľudským konaním. Cirkev, ako skutočnosť, ktorá 
symbolizuje a dosvedčuje spásne Božie konanie v dejinách, má viacero 
aspektov. 

1. Najdôležitejší aspekt je ten, ktorý sa týka vzťahu medzi Božou 
aktivitou a konaním komunity veriacich vo svete a pre svet. Tento 
vzťah medzi Božím kráľovstvom a Cirkvou bol v dejinách Cirkvi 
definovaný rozlične. Niektoré obdobia viac podčiarkovali jednotu 
(medzi Božím kráľovstvom a Cirkvou), iné rozdiely. Cirkevní 
otcovia, stredovekí teológovia a protestantskí reformátori 16. 
storočia inklinovali skôr k identifikácii Cirkvi a Božieho kráľovstva 
(alebo ich videli aspoň vo veľmi úzkom spojení). Dnes – asi dve 
storočia – prevláda tendencia rozlišovať ich a Božie kráľovstvo 
vysvetľovať skôr eschatologicky a Cirkev skôr dejinne. Lumen 
gentium sa tieto dva aspekty snaží držať v spojení. Takto Cirkev 
a Božie kráľovstvo sú identifikované a zároveň odlíšené aj na 
úrovni dejín, aj na úrovni konečného naplnenia. Provizórnosť 
a „nástrojovosť“ Cirkvi je dôležitá tak ako jej identita počínajúceho 
Božieho kráľovstva. Je vhodné pripomenúť, že dialektika medzi 
ukrytosťou a zjavením Boha, ktorá je platná aj pre prítomnosť 
Božieho kráľovstva vo svete, je podmienkou slobodného vzťahu 
medzi človekom a Bohom: len prítomnosť a zároveň symbolické 
ukrytie Stvoriteľa (pod spôsobom znakov) umožňujú slobodu 
stvoreniam, slobodu nasledovať alebo nenasledovať volanie 
Boha zjaveného a ukrytého. Nakoniec táto dialektika nechýba 
ani pri vrcholnom momente dejín zjavenia v Ježišovi Kristovi na 
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kríži. V bezmocnosti kríža sa radikálne zjavuje i zakrýva Božia 
všemohúcnosť. Preto takáto dialektika medzi skrytosťou a zjavením 
nie je cudzia ani Cirkvi a jej dejinám. Dialektika medzi zjavením 
a ukrytím pravdy Božej spásy v znaku, ktorým je Cirkev, je trvalou 
podmienkou slobody viery. Takže sviatostná vízia Cirkvi (Cirkev 
ako nástroj Božieho konania a ako sviatosť Božieho kráľovstva) 
je úzko spojená s osobnou a sociálnou koncepciou viery: Cirkev 
nie je len komunitou ľudí, ktorí boli oslobodení, aby žili slobodne, 
ale je určitým druhom interpretačnej komunity, komunity, ktorá 
uschopnená Duchom dokáže spájať medzi sebou v interpretačnej 
aktivite náboženské znaky. Tento konsenzus je naštrbený vinou 
jednotlivcov i Cirkvi a cirkevných komunít. 

2. Cirkev ako znak Boha na spôsob stvorenia, vykúpenia a konečného 
zavŕšenia. Sviatostnosť Cirkvi je sviatostnosť na spôsob stvorenia, 
vykúpenia a zavŕšenia. Čo pod tým rozumieť? Božia blízkosť 
vlieva človeku život, uzdravuje ho (tvorí), vykupuje ho (spása) 
a zdokonaľuje (zavŕšenie). To zakúša kresťan ako trojičnú aktivitu 
Boha stvoriteľa, vykupiteľa a zdokonaľovateľa. Aj konanie Cirkvi 
je znakom a obrazom plného Božieho konania len vtedy, ak 
predstavuje túto trojičnú formu konania Boha, čiže keď je Cirkev 
aktualizáciou stvorenia (nového stvorenia), ak je pamäťou, ktorá 
sprítomňuje veľké Božie skutky v dejinách a ak je anticipáciou 
prisľúbeného finálneho zavŕšenia. Toto sa deje v kresťanskom 
kulte, v eucharistickom slávení, s ktorým je v zhode aj sociálna 
aktivita (služba svetu) otvorená do budúcnosti plnej nádeje. 

3. Cirkev ako sviatosť spásy medzi Božím poslaním a ľudskou zho-
dou. Medzi zvesťou a cirkevnými inštitúciami jestvuje vzťah. Zvesť 
legitimizuje štruktúry a štruktúry umožňujú trvalosť odovzdávania 
zvesti. Vzťah medzi štruktúrou a zvesťou, či vzťah medzi Božím 
konaním a cirkevnou mediáciou bol viackrát v dejinách spochyb-
ňovaný. Protestanti sa postavili proti autonomizácii cirkevného 
sprostredkovania (spásy). Katolíci reagovali podčiarknutím nut-
nosti a vierohodnosti ekleziálneho znaku. V modernej pluralistickej 
dobe sa daný problém vyostril opäť. V pluralistickej spoločnosti 
politické a náboženské myšlienky sú rovnocenným produktom na 
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trhu myšlienok, kde si každá nárokuje právo na sociálny dopad. 
Zvlášť v prípade Cirkvi, ktorá si nárokuje ako inštitúcia uznanie, 
že ohlasuje Božiu pravdu, je situácia ťažká. Koncil sa snaží od-
povedať práve cez obraz Cirkvi ako „všeobecnej sviatosti spásy“ 
(LG 48; GS 45; SC 5, 26; GS 42; AG 1, 5). Ak sa vezme vážne, že 
Cirkev je sviatosťou, podarí sa vyhnúť dvom extrémom: 1. Identi-
fikácii obrazu (znaku) s realitou, ktorej prítomnosť má obraz (znak) 
sprostredkovať a tým sa vyhne adorácii obrazu – idolatrii; 2. Deš-
trukcii obrazu a znaku, čo berie Božiemu konaniu miesto vo svete 
(obrazoborectvo). Cirkevná inštitúcia a jej sociálny nárok sú nut-
né. Akákoľvek kritika Cirkvi, ktorá by ignorovala tento fakt, končí 
v obrazoborectve. Avšak cirkevné inštitúcie majú ostať na poli zna-
ku a svedectva. Náboženská kritika, ktorá sa valí zo strany súčasné-
ho sveta je často namierená proti ohlasovateľom zvesti. Ak Cirkev 
káže pravdu svetu, má táto pravda platiť aj pre ňu. Cirkev sama 
nemôže byť nikdy pravdou samou, ale má byť je reprezentantkou. 
Preto kedykoľvek sa Cirkev snaží zničiť nepriateľa a chce samu 
seba ospravedlňovať, tak prehráva. Naopak víťazí, keď nabáda ku 
konverzii a obnove Cirkvi samotnej. Cirkev sa dokáže vyhnúť na 
jednej strane nebezpečenstvu sebaadorácie a idolatrie (zbožstvenia 
ekleziálneho znaku a náhrady Božej pravdy pravdou Cirkvi) a na 
druhej strane nebezpečenstvu malej viery v seba až po zrieknutie 
sa samej seba (odmietnutie slúžiť ako znak a svedok Božej pravdy 
a života vo svete), len ak v nasledovaní Ježiša (napodobňovaní jeho 
lásky k hriešnikom a chudobným) a v kultovom slávení jeho seba-
darovania sa nechá neustále pripodobňovať na jeho obraz a jeho 
svedectvo (Rim 8, 29)148. 

Vychádzajúc z Rahnerovskej perspektívy, totiž, že kresťanstvo je Božia 
autokomunikácia z milosti človeku a svetu, Kasper hovorí, že Cirkev je 
reálnym symbolom a prvotnou sviatosťou tejto trojičnej autokomunikácie 
v pravde a v láske. Preto sviatosti Cirkvi nie sú nejakým partikulárnym 
priestorom, ale symbolickým zjavením liturgie sveta149. Túto myšlienku 
prevzal aj Druhý vatikánsky koncil, ktorý následne definoval Cirkev ako 

148 Por. S. Wiedenhofer, Ecclesiologia, 114-120. 
149 W. Kasper, Teologia e chiesa, Brescia 1989, 247-265.
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univerzálnu sviatosť spásy (LG 48, GS 45). Po koncile toto označenie os-
talo nepovšimnuté. Dôraz sa kládol na kategóriu Božieho ľudu. Sviatost-
ná determinácia Cirkvi ostala len v striktne špecializovaných teologických 
kruhoch. 

Vyjadrenia koncilu a ich význam

Koncil na viacerých miestach hovoril o Cirkvi ako sviatosti. Nielen 
Lumen gentium (1, 9, 48), ale aj Sacrosanctum concilium (5 a 26), Gau-
dium et spes (42 a 45), Ad gentes (1 a 5). Pre koncilových otcov nebolo 
označenie Cirkvi ako sviatosti úplne samozrejmé. V prípravných textoch 
koncilových komisií nie je nijaká známka o Cirkvi v tejto sviatostnej per-
spektíve. Návrhy boli úplne v zhode s tradičnou scholastickou teológiou. 
Takýto text bol však koncilovými otcami kritizovaný pre svoj klerikaliz-
mus, triumfalizmus a juridizmus. Viacerí biskupi teda navrhli inú víziu 
Cirkvi, ktorá sa približovala vízii mysterium – sacramentum. Ideovými 
pôvodcami tejto vízie boli M. J. Scheeben, J. H. Oswald, H. de Lubac a na-
koniec K. Rahner, E. Schillebeeckx. Čo z tohto obrazu Cirkvi ako sviatosti 
vyplýva? Čo je v tomto obraze obsiahnuté? 

1. Upresnenie, že Cirkev je univerzálnou sviatosťou spásy je len jedno 
z mnohých. Koncil pozná aj obraz Cirkvi ako „Božieho ľudu“, ale 
používa aj ostatné ako sú: stádo, pole, stavba, chrám, Božia rodina, 
nevesta Kristova, Kristovo telo. Preto by bolo úplne chybné viazať 
katolícku ekleziológiu po koncile len s týmto jediným konceptom. 
Konciloví otcovia popisujú Cirkev cez koncept mysterium a preto 
jej pravda nemôže byť vyčerpávajúco opísaná cez jeden obraz, ale 
je potrebná mnohosť obrazov a konceptov. 

2. Toto určenie Cirkvi ako sviatosti je v koncilových dokumentoch 
umiestnené vždy do kristologického kontextu. To vidíme napríklad 
v SC 5, kde čítame o Ježišovi ako jedinom prostredníkovi medzi 
Bohom a ľuďmi a následne o tom, že zázračná sviatosť celej Cirkvi 
vyšla z Kristovho boku, ktorý spal na kríži. Text Lumen gentium 
hovorí tiež o sviatostnosti Cirkvi v rozprávaní o Ježišovi: Cirkev je 
v Kristovi ako znak a nástroj vnútornej jednoty s Bohom a jednoty 
celého ľudského pokolenia (LG 1). Tiež v LG 9 čítame, že Ježiš 
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Kristus je pôvodca spásy a pôvodca jednoty a pokoja. Cirkev je vi-
diteľným znamením tejto spásy. Nakoniec je to Kristus vzkriesený 
a povýšený, ktorý cez Ducha urobil z Cirkvi univerzálnu sviatosť 
spásy a cez Ducha pokračuje vo svojej aktivite cez Cirkev (LG 48). 
Tieto texty chápu Cirkev nie ako nezávislú skutočnosť, ale ako me-
siac, ktorý nemá iné svetlo, len to, ktoré prichádza z vonka, teda 
od Krista Ježiša a ktoré žiari na svet. V tomto zmysle je prvotnou 
sviatosťou Kristus Ježiš a Cirkev je sviatosťou len v Kristovi, čo 
znamená, že je znakom a nástrojom, ktorý odkazuje mimo seba. 
Cirkev je znak, ktorý odkazuje mimo seba na Krista. A je nástrojom 
v rukách Ježiša Krista, ktorý je pravým subjektom všetkého spásne-
ho diania v Cirkvi. Ak sa chápe Cirkev ako sviatosť v Kristovi, tým 
sa podčiarkuje prvenstvo a nadradenosť Krista nad Cirkvou. Cirkev 
je videná v analógii s tajomstvom Kristovho vtelenia, čo znamená, 
že cez Cirkev ako ľudskú prirodzenosť koná božský Logos, bez 
toho, aby sa však hovorilo o Cirkvi ako predĺžení vtelenia. Analó-
gia je vždy pripodobnením pri nepodobnosti. 

3. Označenie Cirkvi ako univerzálnej sviatosti spásy je tiež vždy vlo-
žené do kontextu eschatologického. Cirkev na zemi je semienkom 
a počiatkom Božieho kráľovstva (LG 5), ona je „Kristovým krá-
ľovstvom tajomne už prítomným“ (LG 3). Cirkev je mesiánsky 
ľud, ktorý napriek tomu, že je malým stádom, predstavuje zárodok 
ľudskosti, nádeje, spásy pre celé ľudské pokolenie (LG 9). Jedno-
ta, pokoj a zmierenie s Bohom a ľudí navzájom, čo priniesol Je-
žiš Kristus, je v Cirkvi už prítomné provizórnym a anticipovaným 
spôsobom. Z dôvodu eschatologickej povahy spásy, ktorú Cirkev 
sviatostne sprítomňuje, musí Cirkev vylúčiť každý ekleziologický 
triumfalizmus. Má byť skôr služobníčkou chudobných, hriešnych 
a prenasledovaných. V tejto službe má byť figúrou Krista služob-
níka, pričom bude príčinou pohoršenia, čo patrí k jej sviatostnosti. 

4. Keď sa hovorí o Cirkvi ako sviatosti, hovorí sa o sviatosti len 
v nevlastnom zmysle slova, pretože nejde o ôsmu sviatosť. Takto 
koncil, keď používa toto označenie, odkazuje na staroveký koncept 
sviatosti, ktorý používala patristika a síce na koncept mysterion, 
ktorý bol preložený do latinčiny ako sacramentum. Mystérium 
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neznamená niečo nepoznateľné alebo záhadné, ale v biblickom 
zmysle je to božská transcendentná a spásna skutočnosť, ktorá sa 
zjavuje viditeľným spôsobom. (Mystérium je Božie rozhodnutie 
ukryté pred očami ľudí, zjavené vo zjavení, ktoré sa udeje na 
konci čias. V podstate ide o večný Boží spásny úmysel.) Pri 
takto poňatej sviatosti ako mystéria je možné povedať, že Cirkev 
vo svojej najhlbšej podstate odhaľuje (i keď nie bez tieňa) túto 
spásu a teda je sviatosťou. Chce sa týmto označením povedať, že 
Cirkev je mnohovrstvová skutočnosť, teda že je v nej prítomné 
viditeľné i ukryté, ľudské i božské, že uprostred nej sa skrýva 
tajomstvo dosiahnuteľné len vierou (LG 8). Tento koncept odmieta 
ritualistickú, naturalistickú a sociologickú koncepciu Cirkvi. 
Súhrnne platí, že koncil použil tento obraz preto, aby prekonali 
ekleziologický triumfalizmus, klerikalizmus, juridizmus, aby sa 
podčiarklo, že tajomstvo Cirkvi ukryté v nej je prístupné len viere, 
že celá pochádza od Krista a je naňho nasmerovaná, hoci z druhej 
strany je nástrojom v službe ľudstva a sveta. 

Takže primárnou sviatosťou je Ježiš Kristus. Cirkev je univerzálnou 
sviatosťou spásy, ktorú Ježiš Kristus uskutočnil. Jednotlivé sviatosti sú vy-
jadrením sviatostnej štruktúry Cirkvi150. 

Katechizmus katolíckej Cirkvi a Cirkev ako všeobecná sviatosť spásy

774 Grécke slovo mysterion bolo preložené do latinčiny dvoma výraz-
mi: mysterium a sacramentum. V ďalšom vysvetľovaní výraz sacramen-
tum (sviatosť) vyjadruje skôr viditeľný znak skrytej skutočnosti spásy, ktorá 
sa označuje výrazom mysterium (tajomstvo). V tomto zmysle je sám Kristus 
tajomstvom spásy: „Niet iného Božieho tajomstva, iba Kristus.“ Spasiteľ-
né dielo jeho svätej a posväcujúcej ľudskej prirodzenosti je sviatosťou spá-
sy, ktorá sa prejavuje a pôsobí vo sviatostiach Cirkvi (Východné cirkvi ich 
volajú aj „svätými tajomstvami“). Sedem sviatostí sú znaky a nástroje (sig-
na et instrumenta), ktorými Duch Svätý šíri milosť Krista, ktorý je Hlavou 
v Cirkvi, ktorá je jeho telom. Cirkev teda obsahuje a udeľuje neviditeľnú 
milosť, ktorej je znakom. V tomto analogickom zmysle sa volá „sviatosťou“.

775 Cirkev je „v Kristovi akoby sviatosťou, čiže znakom a nástrojom 

150 Por. W. Kasper, Teologia e chiesa, 248-265.



128

dôverného zjednotenia s Bohom a jednoty celého ľudského pokolenia“. Prvým 
cieľom Cirkvi je teda byť sviatosťou dôverného zjednotenia ľudí s Bohom. 
Keďže spoločenstvo medzi ľuďmi má korene v zjednotení s Bohom, Cirkev 
je aj sviatosťou jednoty ľudského pokolenia. V nej sa táto jednota už začala, 
lebo zhromažďuje ľudí „zo všetkých národov, kmeňov, plemien a jazykov“ 
(Zjv 7, 9). Cirkev je zároveň „znakom a nástrojom“ plného uskutočnenia 
tejto jednoty, ktorá má ešte len prísť.

776 Ako sviatosť je Cirkev Kristovým nástrojom. V jeho rukách je „ná-
strojom vykúpenia všetkých“, „všeobecnou sviatosťou spásy“, prostred-
níctvom ktorej Kristus „zjavuje a zároveň uskutočňuje tajomstvo Božej 
lásky k ľuďom“. Cirkev „je viditeľným plánom lásky Boha k ľudstvu“, 
ktorý chce, „aby celé ľudské pokolenie utvorilo jeden Boží ľud, splynulo 
v jedno Kristovo telo a bolo vybudované v jeden chrám Ducha Svätého“.

9. Základné formy konania a štruktúry Cirkvi 
9.1 Tri základné funkcie Cirkvi: martyría, leiturghía, diakonía

Tieto základné prejavy Cirkvi majú svoj biblický základ v Sk 2, 42: 
„Vytrvalo sa zúčastňovali na učení apoštolov a na bratskom spoločenstve, 
na lámaní chleba a na modlitbách“. Martyría, leiturghía, diakonía – sú preto 
základnými prejavmi Cirkvi, lebo Cirkev sama je ovocím týchto funkcií: 
Cirkev má úlohu kázať a dosvedčovať slovo pretože ona sama je stvorením 
Božieho Slova; Cirkev má úlohu sláviť kult a sviatosti, pretože ona sama je 
konštituovaná účasťou na eucharistických daroch; Cirkev má úlohu diako-
nie a bratského spoločenstva pretože sa zrodila z Ježišovej služby a služby 
tých, ktorí ho nasledovali. 

Kázanie a svedectvo (martyría) 

Je úlohou Cirkvi, v nadväznosti na poslanie Krista, ohlasovať a dosved-
čovať svetu slovo evanjelia, Božie slovo (Mt 28, 19). Bez kázania a bez 
úlohy kázať nie je spásnej viery (Rim 10, 13). A sprostredkovanie viery 
cez kázanie ide ešte ďalej: bez kázania by nebol nijaký vstup Boha do 
dejín. Starý zákon je Božie slovo, takisto je slovom Izraela; Nový zákon 
je Ježišovo slovo (aj slovo Ducha Svätého) a zároveň je slovom apoštol-
skej komunity. Horlivosť prorokov za Jahveho, vzdelanosť múdrych, dô-
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veryhodnosť kronistov, zbožnosť žalmistov, spravodlivosť zákonodarcov 
a celý proces formácie kánona, i proces tradície v Izraeli, sú prostriedok, 
cez ktorý Jahveho slovo prijalo historickú formu posvätnej knihy. Tak isto 
v Novom zákone je evanjelium kázané, odovzdávané a fixované prostred-
níctvom viery svedkov a apoštolských komunít. Božie slovo je ohlasované 
pod zodpovedným pohľadom cirkevnej komunity a jej viery. Toto je jej 
poslanie a úloha. V týchto špecifických situáciách, v ktorých koná Kristus 
a Duch Svätý, je potrebná úradná reprezentácia a tou je ordinovaná služba. 
Avšak netreba zabudnúť, že misia či už všetkých veriacich, alebo špecific-
ká misia ordinovanej služby vznikajú ako dôsledok predchádzajúcej skúse-
nosti s Božím slovom. 

Kult, sviatosti, modlitba (leiturghía) 

Do poslania a úlohy Cirkvi vstupuje ohlasovanie slova zmierenia v kulte; 
vyprosovať ho modlitbami, za prijaté zmiernie vzdávať vďaky, ako i spe-
čaťovať zmierenie prostredníctvom krstu, (ktorým sa vstupuje do Cirkvi 
ako miesta zmierenia) sláviť v Eucharistii memoriál (spomienku) na smrť 
a vzkriesenie Pána a tým sprítomňovať Božie zmierenie v Kristovi Ježišovi 
a nakoniec privádzať penitenta k aktu cirkevného zmierenia. Aj táto služba 
kultu a sviatostnej aktivity vyžaduje úradnú reprezentáciu. 

Netreba zabudnúť, že toto poslanie je dôsledkom predchádzajúcej skú-
senosti s Božím zmierením uskutočneným Ježišom Kristom. 

Služba láske a spoločenstvu (diakonía)

Do poslania Cirkvi vstupuje úloha starať sa podľa Ježišovho vzoru 
o duchovných a núdznych. Tiež patrí k jej poslaniu organizovať samú seba 
ako bratské spoločenstvo. Aj táto úloha vyžaduje úradnú reprezentáciu, 
službu lásky. 

Netreba však zabúdať, že takáto misia je dôsledok predchádzajúcej skú-
senosti s Božou láskou, ktorá sa stala prítomnou. Je to Božie úsilie umožniť 
nové spolužitie a solidaritu a to tak, že umožňuje cestu oslobodenia a no-
vého spoločenstva151.  

151 S. Wiedenhofer, La Chiesa, Cinisello Balsamo 1994, 128-132.
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 9.2 Charizma a ministérium 

Operatívna jednota Cirkvi, ktorá je komplexná, je štrukturovaná do 
dvoch spôsobov. Dôvod, pre ktorý má byť konanie Cirkvi štrukturované 
dvojdimenzionálne (charizma a služba) spočíva v skutočnosti, že osobný 
a dejinný vzťah s Bohom, ktorý je vzťahom slobody, obsahuje nutnú sym-
bolickú mediáciu, ktorou sa sprostredkúva Božia blízkosť. Sprostredkova-
nie (mediácia) pre iných, ktorá pozostáva z vyvolenia, poslania a služby, je 
viac ako centrálna vo všetkých dejinných podobách Božieho ľudu. Dvoji-
tosť štruktúry je daná dvojitosťou skúseností, ktoré stáli pri zrode Cirkvi: 
paschálna a turíčna. Cirkev sa z jednej strany rodí ako priamy dôsledok 
zjavenia vzkrieseného Krista (a ako dôsledok jestvovania predveľkonočnej 
skupiny Ježišových učeníkov). Z druhej strany sa rodí (v úzkom vzťahu 
s prvou skúsenosťou) zo skúsenosti extaticko-charizmatickej, prostredníc-
tvom eschatologického vyliatia Ducha Svätého, ktorý ustanovil počiatok 
eschatologického hnutia Božej žatvy. Takto novozákonná spásna komunita 
trvalo obsahuje dimenziu kristologickú a dimenziu pneumatologickú, kto-
ré sú medzi sebou úzko prepojené, ale nie úplne identické. Teda môžeme 
hovoriť, že Cirkev je diferencovanou jednotou medzi štruktúrou ministeri-
álnou (služobnou) a štruktúrou charizmatickou. 

Charizmatická štruktúra Cirkvi 

Úvaha o charizmatickej štruktúre Cirkvi sa môže oprieť osobitne o pav-
lovskú teológiu. Termín charisma sa v Písme vyskytuje len u sv. Pavla 
a v textoch, ktoré on inšpiroval (1 Tim 4, 14; 2 Tim 1, 6; 1 Pt 4, 10). Pavol 
tento termín nepoužíva v úzkom zmysle, ale ako milosť alebo dar milosti. 
Preto termín znamená „dar alebo Boží dar“ (Rim 1, 11; 11, 29; 5, 15). Iba 
v 1 Kor 12-14 (a Rim 12, 6) chápe tento termín v novom a úzkom zmys-
le. Týmto spôsobom sa snaží napraviť isté nesprávne interpretácie osobi-
tých extatických prejavov, ktoré sa vyskytovali v entuziastickej komunite 
v Korinte, zvlášť tie, čo boli spojené s glosoláliou. Potom ako predniesol 
a kritizoval skúsenosti korintských pneumatikov a ich vlastné výklady da-
ných javov, Pavol vysvetľuje v 1 Kor 12, 4-31 koncepciu diferencovanej  
pneumatickej dimenzie komunity, ako i úlohu chariziem ako darov Ducha. 
Z tejto konfrontácie vyplýva pravda, že Cirkev vlastní aj istú charizmatickú 
štruktúru, pretože Cirkev je plodom konania Ducha Svätého. 



131

Túto charizmatickú štruktúru je možné popísať na podklade textu 1 Kor 
12, 4-31: 

1. V kresťanskej komunite jestvujú charizmy, čiže pestré dary dané ko-
munite od slobodného a zvrchovaného Božieho Ducha; 

2. Tieto dary sú službou Kristovi, oslávenému Pánovi, s ktorým je Duch 
plne spojený. Duch pochádza od neho: v svojej podstate je to Boh sám, 
ktorý koná v Duchu a v jeho daroch; 

3. Tieto dary Ducha sú súbežne službou pre komunitu a sú dané pre úži-
tok všetkých. Kritériom pre ich posúdenie je dobro a budovanie komunity; 

4. Tieto charizmy sú dané všetkým („Tieto dary nie sú exkluzívne. Kto 
je schopný vysvetľovať Božie slovo, bude mať účasť na rozlišovaní du-
chov a to isté ten, kto má úlohu učiť. Dar vedenia alebo úloha pastiera 
obsahuje aj moc učiť a s tým aj dar chápania a rozumu. Kto je milosrdný, 
je zároveň pohostinný alebo rozdáva almužny... Charizmy sú teda všetko 
iné, len nie špecializácie... Charizmatický prvok preniká celú kresťanskú 
existenciu a nijaký kresťan sa nebude snažiť upnúť na jednu konkrétnu 
charizmu. Takto by blokoval vitalitu a pestrosť Božieho Ducha, ktorý ho 
vedie“)152; 

5. Pretože komunita pozostáva z jednotlivých členov a pretože viera sa 
rozprestiera na celý život, jestvujú nutne rozličné charizmy; 

6. V tejto vzájomnej službe sú potrební všetci členovia a všetky dary, 
zvlášť tie najmenšie (najslabšie). 

Takže v moci mnohých darov milosti Ducha Božieho, ktorý je v kon-
krétnosti Duchom Krista, Cirkev je vybavená veľkou mnohosťou darov, 
služieb, úradov, ktoré vzájomne sú si potrebné a užitočné pre budovanie 
Cirkvi a pre misiu. Cirkev ako subjekt je komplexom (celkom) takýchto 
služieb. 

Služobná štruktúra Cirkvi 

Z druhej strany novozákonné svedectvo potvrdzuje aj ministeriálnu 
štruktúru Cirkvi. Tam, kde sa kladie dôraz na kristologický pôvod Cirkvi 
(v rozprávaniach o zjaveniach Vzkrieseného, v príbehoch povolania uče-
níkov a v úvahách o apoštoláte), tam sa hovorí o tých, ktorí majú účasť na 
poslaní Krista a pokračujú v jeho diele po jeho odchode (apoštoli). Títo sú 

152 H. U. von Balthasar, Carisma. In Tu hai parole di vita eterna, Milano 1992, 214-215.
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charakterizovaní termínmi: vyvolenie, povolanie, poslanie, moc, svedec-
tvo, služba, nasledovanie. 

Pre Pavla je apoštolát službou, ktorá je autorizovaná Kristom, lebo je vy-
konávaná v jeho mene a z jeho poverenia. Ide o esenciálnu štruktúru Cirkvi 
a nazývame ju ministeriálna (služobná) štruktúra. Vychádzajúc z rozprá-
vaní o povolaní a zjavení Krista môžeme túto štruktúru popísať nasledov-
ne: 1. V kresťanskej komunite existujú „služby“ alebo „ministériá“, alebo 
„úrady“ alebo špeciálne „funkcie“, čiže úlohy zverené osláveným Pánom 
vybratým svedkom; 2. Tieto služby majú za úlohu autoritatívne reprezen-
tovať Vzkrieseného; 3. Tieto služby majú zároveň úlohu slúžiť komunite 
a svetu; 4. Služby spočívajú na osobitnom povolaní a výbere, a preto sú 
zverené len niektorým; 5. Komunita a svet potrebujú tieto služby, pretože 
ide o verejné (kultové) zhromaždenie, a preto potrebuje úradné ohlasovanie 
zvesti. 

Charizmatická aj ministeriálna štruktúra patria k sebe a tvoria Cirkev. Oni 
odzrkadľujú vnútornú jednotu osláveného Krista a Ducha Svätého, avšak 
sú zároveň odlišné, čím odzrkadľujú oddelenie Krista a Ducha. Z pohľadu 
jednoty medzi Kristom a Duchom je možné povedať, že všetky konkreti-
zácie ministeriálnej štruktúry sú vo svojej podstate charizmami a zároveň 
všetky konkretizácie charizmatickej štruktúry (charizmy) sú ministériami 
(majú služobný charakter). Aj na samotný apoštolát je možné nazerať pod 
oboma zornými uhlami (pod služobným aj charizmatickým). Z pohľadu 
odlišnosti medzi Kristom a Duchom sú tieto dve štruktúry Cirkvi oddelené 
a preto medzi charizmatickými a ministeriálnymi službami jestvuje v lone 
Cirkvi isté napätie.

O vnútornej jednote medzi charizmou a inštitúciou a o charizmatickom 
charaktere kňazskej služby hovorí J. Ratzinger v štúdii „Cirkevné hnutia 
a ich miesto z teologického hľadiska“ (1998). Autor v úvode štúdie pou-
kazuje na fakt, že to, čo nazývame úrad, alebo inštitúcia je sviatosť (sacra-
mentum ordinis) a teda sa ako inštitúcia len javí. Primárne je tento úrad 
sviatosťou, čo znamená, že je to štrukturálny prvok Cirkvi, ktorú musí Boh 
tvoriť ustavične nanovo. Znamená to teda, že Cirkev ním nenarába auto-
nómne, nejde o niečo, čo tu jednoducho je a ona to usmerňuje vlastnými 
rozhodnutiami. Úrad (inštitúcia) sa uskutočňuje výzvou Boha k vybraným 
ľuďom, čiže spôsobom charizmaticko-pneumatologickým, preto ho možno 
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prijať a žiť jedine na základe stále nového povolania a nezávislého pôso-
benia Ducha. Keďže je to tak, Cirkev nemôže sama od seba ustanovovať 
„funkcionárov“, ale musí čakať na Božie povolanie. Čiže tento úrad nemô-
že vytvárať inštitúcia, ale vyprosuje sa od Boha podľa príkladu samotného 
na vrchu modliaceho sa Ježiša pred vyvolením Dvanástich (Lk 6, 12), ktorý 
následne hovorí: „Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov“ (Mt 9, 
37). Latinská Cirkev tento prísne charizmatický charakter kňazskej služby 
navonok vyzdvihla tým, že kňazstvo spojila s celibátom, ktorý treba chá-
pať ako osobnú charizmu a nie ako osobitosť určitého úradu. Preto nie je 
možné na kňazský stav nazerať len cez jej administratívno-inštitucionál-
nu stránku. Inštitúcie Cirkev potrebuje kvôli mnohorakým formam správy 
a organizovania, avšak tieto nesmú nadobudnúť tvrdú pancierovú formu, 
ktoré by sviatostnú povahu Cirkvi a jej duchovnú podstatu začali ohrozo-
vať153.

Tému služobnej dimenzie Cirkvi rozvíja aj Wiedenhofer. Poukazuje na 
fakt, že nejestvujú spoločenstvá a komunity, ktoré by v istom momente, 
keď dosiahnu určitú veľkosť, diferenciáciu a trvanlivosť, mohli prežiť bez 
inštitúcií. Avšak forma a dôležitosť inštitúcie záleží od typu spoločenstva. 
Skutočnosť, že sa objavil cirkevný úrad, pevne inštitucionalizovaný, patrí 
k riadnemu vývoju Cirkvi. Na západe tento vývin spočíva vo všeobecnosti 
v tom, že charizmatická štruktúra bola naširoko absorbovaná ministeriál-
nou – služobnou štruktúrou a tiež v tom, že služobná štruktúra sa stala tak 
dôležitou (nezávislou), že celá Cirkev sa začala javiť ako začlenená do or-
dinovaného ministéria (sviatosť posvätného stavu, hierarchizácia Cirkvi). 

V čase prvej kresťanskej generácie sú v komunite funkcie len málo dife-
rencované. Rozhodujúcim konajúcim subjektom je predovšetkým apoštol. 
Keďže on nemôže zastávať všetky funkcie a nie vždy môže byť prítomný, 
konštitujú sa v spoločenstve úlohy, služby, úrady a funkcie pre jednotlivé 
úlohy, ktoré sú všetky výrazom charizmatickej štruktúry komunity. Medzi 
týmito sú tiež služobníci riadenia a správy komunity, ktorých hlavnou úlo-
hou je uchovávanie jednoty v komunite a kontinuity v tradícii. To si vyža-
duje stále zreteľnejšiu inštitucionalizáciu. V prvej palestínskej komunite (a 
následne tam, kde bol silnejší židovsko-kresťanský vplyv) vzniká skupina 

153 Por. J. Ratzinger, Cirkevné hnutia a ich miesto z teologického hľadiska, Pápežské 
listy a vatikánske dokumenty 14, Trnava 1998, 9-12.
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„starších“ (Sk 11, 30; 15; 16, 4; 21, 18) podľa židovského vzoru synago-
gálnej rady starších. V priestore etnicko-kresťanskom sa cirkevné spolo-
čenstvo nechalo inšpirovať sektorom bežnej komunitnej administrácie, kde 
mal miesto úrad „episkopa“ (Fil 1, 1). V postpavlovskom období dochádza 
k širokej fúzii medzi konštitúciou pavlovsko-episkopálnou a konštitúciou 
palestínskou, čiže starších. Okolo roku 80 prvého storočia sa obe kolégiá 
vedenia stali veľmi podobnými. V oboch prípadoch išlo o riadiace kolégiá, 
ktorého členovia reprezentovali komunitu navonok pred svetom a zároveň 
sa starali o poriadok vo vnútri komunity. V pastorálnych listoch sa pred-
znamenáva, že episkopálny úrad sa stane monarchickým úradom. Úrad je 
chápaný kristologicky: oslávený Kristus ustanovuje nositeľa úradu. Tento 
je reprezentantom Ježišovho konania v komunite aj pred komunitou. Taký-
to úrad je prenášaný ordináciou, ktorá uschopňuje a zaväzuje vykonávať 
verejnú službu v komunite. 

Takýto úrad s úlohou stabilizovať a podopierať komunitu sa stáva nevy-
hnutným zvlášť preto, lebo sa komunita oddeľuje od židovskej bázy a zá-
roveň má prežiť aj mimo systémov helenistického sveta. Od 2. storočia 
u sv. Ignáca Antiochijského vidíme ako konštitúcia episkopálna a konšti-
túcia presbyterov (starších) sa zlievajú do systému trojitého úradu: biskup-
ský úrad, presbyteri, diakoni. Toto je základná forma katolíckej konštitúcie 
úradu, ktorá charizmatickú štruktúru posunie na druhé miesto. Na zápa-
de – zvlášť kvôli prevládajúcej univerzalistickej ekleziológii – klesá výz-
nam lokálnej cirkvi, pneumatická dimenzia Cirkvi ustupuje do úzadia, čím 
dochádza aj k oddeleniu pôvodného vzťahu medzi úradom (biskupským) 
a lokálnou cirkvou. S tým súvisí aj fakt, že nositeľ úradu (kňaz) je defino-
vaný cez odkaz na Krista a cez „sviatostnú moc“, ktoré sú mu prenesené 
svätením. S autonomizáciou úradu ide ruka v ruke oddelenie od komunity 
a rovnako isté ekleziologické zneváženie laikov. 

Druhý vatikánsky koncil sa nesnažil len obnoviť štrukturálnu rovno-
váhu medzi štruktúrou charizmatickou a služobnou, ale aj vložiť novým 
a zrejmejším spôsobom cirkevnú službu do celku Cirkvi v mnohosti jej 
služieb a úradov. Hierarchia nepredchádza pojednanie o Božom ľude, ale 
nasleduje až po ňom. Laici sú systematicky vyzdvihovaní tým, že šesťkrát 
je spomenuté, že participujú na kráľovskom, kňazskom a prorockom úrade 
Krista (LG 10, 11, 12, 34, 35, 36). Objavuje sa dôležitosť krstu, vďaka 
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ktorému jestvuje pravá rovnosť všetkých veriacich a úzky vzájomný vzťah 
(LG 32). V rámci objavenia rôznosti darov Ducha (LG 4, 7, 12, 13) aj laici 
sú pozývaní ku cirkevnej službe (LG 18, 33; AA 10, 22; AG 15). Špeci-
fickosť a nutnosť ordinovanej služby sú na koncile vyjadrené tak, že úrad 
je na úrovni funkcie (služby) odlišný „esenciálne a nielen stupňom“ od 
kňazstva veriacich (LG 10: Všeobecné kňazstvo veriacich a služobné alebo 
hierarchické kňazstvo, i keď sa líšia od seba podstatne, a nielen stupňom, 
sú na seba navzájom zamerané, keďže jedno i druhé má svojím vlastným 
spôsobom účasť na jedinom Kristovom kňazstve. Lebo vysvätený služob-
ník posvätnou mocou, ktorou je obdarený, stvárňuje a vedie kňazský ľud, 
v Kristovej osobe prináša eucharistickú obetu a v mene všetkého ľudu ju 
predkladá Bohu. Veriaci zase mocou svojho kráľovského kňazstva spolu-
účinkujú na eucharistickej obete, a vykonávajú ho prijímaním sviatostí, 
modlitbou a vzdávaním vďaky, svedectvom svätého života, sebazapiera-
ním a činorodou láskou). Obsahová špecifickosť spočíva v skutočnosti, že 
ordinovaná služba má svoj základ na osobitnom Ježišovom povolaní a jeho 
misii a tiež na osobitnom dare Ducha, ako i v skutočnosti, že služobník 
vykonáva svoj úrad „v osobe“ Krista Ježiša. 

Je to trojitý úrad : 1. služba slova; 2. slávenie kultu s vysluhovaním svia-
tostí; 3. služba jednote a pastorálnej starostlivosti. 

Takýto úrad je štrukturovaný kolegiálne a môže byť vykonávaný len 
v hierarchickom komúniu: kňazský úrad len v kruhu presbytéria pod vede-
ním biskupa, úrad biskupa len v kolégiu biskupov a pod vedením pápeža 
ako hlavy biskupského kolégia (LG 18-29). 

Sumárne platí, že sviatostný úrad v Cirkvi pochopíme správne ak ho vi-
díme v kristologickom kľúči a zároveň v kľúči pneumatologickom a ekle-
ziologickom. Nositeľ úradu koná (predovšetkým v kultovom zhromaždení) 
„in persona Christi“ a tým reprezentuje prostredníctvom zasvätenia a pos-
lania Krista (ktorý je jediný pravý a vlastný konajúci) uprostred komuni-
ty. Zároveň koná „in persona Ecclesiae“, teda ako predsedajúci komunity 
reprezentuje vieru a celú aktivitu komunity, ktorá je naplnená mnohosťou 
darov Ducha Svätého. Len kristologický a pneumatický pohľad umožňuje 
pochopiť služobnú a charizmatickú štruktúru Cirkvi154. 

154 Por. S. Wiedenhofer, Ecclesiologia, 124-128.
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9.3 J. Ratzinger – o podstate kňazského úradu 

Autor vychádza z faktu krízy kňazstva, ktorá sa v celej sile prejavila 
po Druhom vatikánskom koncile, a ktorej súčasťou je aj teologické chá-
panie kňazstva. Symptómami tejto krízy sú veľké počty tých, čo sa vzdali 
kňazského úradu, ale i dramatické zníženie počtu kandidátov kňazstva. Je 
jasné, že mnohým sa táto služba nejaví ako vnútorne istá. Táto neistota 
úradu bola spôsobená pokoncilovým spojením starých reformačných tém 
s poznatkami modernej exegézy, pričom koncil ostal na rovine tradičnej 
náuky Tridentského koncilu a aj keď bola táto náuka viac biblická, predsa 
neposkytla materiál pre nové zdôvodnenie a objasnenie kňazskej služby. 
Námietky, ktoré spôsobili krízu chápania  a prežívania kňazstva boli viace-
ré, väčšinou exegetické: 

1. Rodiaca sa Cirkev nepomenovávala tvoriace sa úrady sakrálnymi, ale 
profánnymi názvami (preto úrad nie je nič posvätné a trvalé, ale dočasné 
a funkcionálne); 

2. Cirkev netvorí tieto úrady v kontinuite s kňazským úradom starého 
Mojžišovho zákona; 

3. Tieto úrady boli dosť dlhú dobu, až do konca prvého storočia, veľmi 
nejasne a málo definované, pričom je možné badať ich rozmanitosť a od-
lišnosť; 

4. Raná Cirkev nespája tieto úrady s kultovou službou: nikde nie sú 
výslovne dávané do spojitosti so slávením Eucharistie, ale skôr so službou 
zvestovania evanjelia a lásky (služba je teda skôr praktickej povahy). 

Toto všetko budí dojem, že úrady neboli chápané sakrálne, ale len 
účelne. S týmito kritickými hlasmi z prostredia exegézy sa spojili teórie 
o kresťanstve ako desakralizácii sveta (Barth, Bonhoeffer), ktoré hovoria, 
že kresťanstvo má areligióznu povahu a teda je základný protiklad medzi 
vierou a náboženstvom. Na potvrdenie tejto tézy sa používa citácia z listu 
Hebrejom (13, 12) o tom, že Ježiš trpel za bránou a preto sme vyzývaní 
vyjsť k nemu. Z toho vyplýva, že nový oltár stojí uprostred sveta, nová 
obeť nie je kultom, ale obyčajnou profánnou smrťou. Len všedná láska 
uprostred profánnosti sveta je bohoslužbou. Tieto myšlienky majú dejinný 
pôvod v hermeneutike 16. storočia v protestantskom prostredí, v ktorom sa 
čítalo Sväté písmo dialektickým spôsobom, čiže vnímal sa protiklad medzi 
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zákonom a prísľubom, kňazom a prorokom, kultom a zasľúbením. Kategó-
rie zákon – kňaz – kult boli hodnotené ako negatívny aspekt dejín spásy, 
pretože privádza človeka k nesprávnej predstave o samospasiteľnosti, kult 
klamne presviedča človeka, že je v istom druhu rovnakého vzťahu s Bo-
hom, nakoniec kňazský úrad je inštitucionálnym výrazom tohto prevráte-
ného vzťahu k Bohu. Podľa protestantov spočíva podstata evanjelia (zvlášť 
u Pavla) v prekonaní zhubnej samospasiteľnosti. Preto nový vzťah k Bohu 
nie je právny, ale stojí na prísľube a milosti a je vyjadrený v osobe proroka, 
ktorý stojí v protiklade ku kňazstvu a kultu. Katolicizmus je teda vnímaný 
tak, že v ňom dochádza k znovunastoleniu kultu, obety a kňazstva podľa 
vzoru Mojžiša a teda ide o negáciu milosti, odpad od evanjelia a od Krista. 
Treba však pripomenúť aj fakt, že v samom luteranizme (i u samotného 
Luthera) bolo vysvätenie za kňaza veľmi rýchlo chápané v istej analógii ku 
sviatosti, čiže nielen ako funkčné rozhodnutie, ktoré je možné kedykoľvek 
odvolať. Nakoniec luteranizmus sám v 20. storočí poznal hnutie, ktoré vy-
tvorilo silnú kultovú tradíciu, čo sa stalo základom pre ekumenický dialóg. 

Dnešnou úlohou je po správnom zadefinovaní vzťahu jednoty medzi 
Starým a Novým zákonom spoznať, čo prináša Nový zákon nového voči 
starému, čím dokážeme pochopiť podstatu kňazstva. Novosťou Nového 
zákona je Kristovo posolstvo, ktoré to čo bolo napĺňa a teda stredom Nové-
ho zákona je osoba Krista. To, čo je nové (vo vzťahu ku Starému zákonu) 
nie sú ani tak myšlienky (idey), ale nová je osoba, čiže Boh, ktorý sa stáva 
človekom. Avšak pri pohľade na Krista treba byť dôsledne biblický, preto-
že aj osoba Krista bola v minulosti skreslená. Liberálna doba vykladala po-
stavu Krista ako toho, kto kladie proti rituálnemu náboženstvu ethos, proti 
kolektívu indivíduum. Je veľkým učiteľom mravnosti, ktorý oslobodzu-
je od kultových a rituálnych povinností a kladie človeka so svojím vlast-
ným svedomím priamo pred Boha. Niekedy boli tieto myšlienky spojené 
aj s marxizmom: Kristus ako revolucionár, ktorý sa stavia na odpor voči 
zotročujúcej moci inštitúcie a v tomto boji umiera. Týmto je predchodcom 
bojovníkov za oslobodenie chudobných s cieľom vybudovať kráľovstvo 
slobodných a rovných ľudí. 

Kristus Biblie je iný. Kristus si robí nárok na to, aby bolo uznané, že 
pochádza priamo od Boha a teda vo svojej osobe konkretizuje Božiu au-
toritu. Zvestuje posolstvo, ktoré sám nevymyslel, ale je poslaný od Otca. 
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Je niekým, „koho učenie nie je jeho učením“ (por. Jn 7, 16). Ježiš teda 
nemá nič vlastné pre seba, okrem Otca. To, čo má, nie je jeho, ale všetko je 
od Otca. Takto je dokonale zjednotený s Otcom. Takto je čírou transparen-
ciou a sprítomnením Boha. Ježiš takisto vytvoril novú podobu Dvanástich 
apoštolov – poverencov. Dáva im svoju moc a ich úrad kladie do úplnej 
podobnosti s jeho vlastným poslaním: „Kto vás prijíma, mňa prijíma“ (Mt 
10, 40). Toto všetko sa deje v kontexte rabínskeho učenia, že „vyslanec 
určitého človeka je ako on sám“. Táto idea je rozvinutá úplne zreteľne u sv. 
Jána: „Ako mňa poslal Otec, tak ja posielam vás“ (13, 20). V spojitosti 
s poslaním apoštolov je potrebné uviesť ešte tvrdenia, že „Syn nemôže 
nič robiť sám od seba“ (Jn 5, 19.30) a ďalšie: „Bezo mňa nemôžete nič 
urobiť“ (Jn 15, 5). Znamená to teda, že apoštoli nemôžu robiť nič z apoš-
tolskej práce len v sile vlastného rozumu, poznania, či vôle. Nič z toho, čo 
robia a konajú („odpúšťam ti hriechy“, „toto je moje telo“), nie je ovocím 
vlastných schopností. Avšak práve v tom „nič“ (čo nemôžu urobiť sami zo 
seba), spočíva ich spoločenstvo s Ježišom, ktorý je rovnako úplne závislý 
od Otca, aj vo svojej existencii, z ktorého vychádza a ku ktorému sa vracia. 
Služba, ktorá je úplným odovzdaním sa inému a zároveň, ktorá je plným 
obdarovaním niečím čo nie je z nás, sa nazýva sviatosťou. Takže keď kňaz-
ské svätenie označujeme za sviatosť, je tým mienené toto: tu nikto neroz-
víja vlastné sily a nadanie, nie je tu niekto dosadený ako funkcionár, nejde 
tu o zamestnanie. Sviatosť znamená, že dávam čo sám nemôžem, konám 
to, čo nepochádza odo mňa, mám posolstvo, ktoré mi odovzdal niekto iný 
a ja ho mám niesť. Preto sa nikto nemôže sám vyhlásiť za kňaza a ani kres-
ťanská obec nemôže svojím rozhodnutím z niekoho vytvoriť kňaza. Len zo 
sviatosti je možné prijať čo je Božie a teda takto vstúpiť do poslania, ktoré 
z človeka vytvorí posla a nástroj niekoho iného. V tomto priľnutí k inému 
a v opustení samého seba človek nachádza zavŕšenie. Ide teda o úplne nový 
druh služby, ktorá sa nedá odvodiť zo Starého zákona, ale je striktne kris-
tologická. 

Úlohu nových služobníkov pochopíme cez vzťah, ktorý má toto služob-
né kňazstvo k všeobecnému kňazstvu. Vzhľadom na skutočnosť, že kresťa-
nia sa krstom stávajú novým Izraelom, novým Božím ľudom, ktorého úlo-
hou je velebenie a oslava Boha uprostred národov, úloha kňazov uprostred 
tohto ľudu spočíva v udržiavaní povedomia v tomto ľude, že sú kňazský 
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ľud, čiže ľud existenciálne nasmerovaný k velebeniu Boha. To hovorí aj sv. 
Pavol, keď popisuje svoje poslanie byť liturgom Ježiša Krista. Cez Krista 
v oveľa dynamickejšej podobe je úlohou kňazskej služby zmeniť celý svet 
na chrám a obetný dar pre Boha, čiže urobiť celý svet súčasťou Kristovho 
tela, aby bol Boh všetko vo všetkom. 

Takto poňaté novozákonné kňazstvo má isté dôsledky pre kňaza v súčas-
nosti. Keďže novozákonné kňazstvo je vybudované kristologicky – človek 
kňaz je začlenený do poslania Ježiša Krista – je pre kňazskú službu nutná 
hlboká osobná väzba na Krista. Kňaz musí poznať Krista zvnútra, má byť 
niekým, kto ho stretol a kto sa ho naučil milovať. Preto musí byť mužom 
modlitby, skutočne duchovný človek. Od Krista sa kňaz učí, že v jeho ži-
vote nezáleží na sebarealizácii a úspechu. Musí sa naučiť, že nebuduje pre 
seba zaujímavý a príjemný život, nevytvára si obec ctiteľov alebo priaz-
nivcov, ale že pôsobí pre iného, o ktorého vlastne ide. Kto koná pre Krista 
vie, že jeden seje a niekto iný žne. Nepotrebuje stále myslieť na seba. Je to 
niekto, kto bez strachu koná svoje dielo, oslobodený, optimistický a stále 
v bezpečí. Z vnútorného spoločenstva s Kristom vyrastá sama láska k ľu-
ďom a vôľa zachrániť ich... Kto miluje, chce poznať. Preto skutočná láska 
ku Kristovi sa prejavuje v túžbe stále lepšie ho poznávať a poznať všetko 
čo k nemu patrí. Prenikanie do viery je učením sa k racionalite viery155.

Mystika kňazstva

O nutnosti väzby kňaza na Krista hovorí aj vízia Márie Sieler: 
„Chcem hľadať nových kňazov, ktorí budú žiť môj život a budú úplne 

premenení na mňa. Jadro kňazského apoštolátu musí pozostávať z neustálej 
osobnej obety nebeskému Otcovi za hriechy ľudí. Každý kňaz má mať účasť na 
tomto každodennom darovaní sa môjmu Otcovi. Chcem premeniť každého kňaza 
na túto obetovanú hostiu. Môj život bude vtedy žiť v nich a oni budú so mnou 
pravou obetou zmierenia. Je to obeta jeho bytia, jeho podstaty zvlášť počas svätej 
omše. Tu ma reprezentuje priamo a tu má byť jedinou obetou spolu so mnou. 
Tu má preniknúť do tajomnej transformácie svojho bytia na môj život. Kňazov 
život má nájsť svoje naplnenie na oltári. Prostredníctvom ich každodennej obety 
samých seba so mnou, ustanovím s nimi tajomnú jednotu, ktorá prenikne stále viac 
celý ich kňazský život a premení ich na mňa. V tejto eucharistickej obete naplním 

155 Por. J. Ratzinger, Církev jako společenství, 70-88. 
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sebou samým ich dušu tak, že ich každodenné povinnosti budú odzrkadľovať môj 
život. Z tejto obety spolu so mnou na oltári vytryskne nový život na jednotlivých 
kňazov, ktorí sa stanú živým prameňom milosti pre duše. V miere v akej budem 
žiť v kňazovi, bude môcť odovzdávať dušiam môj život. Všetci kňazi, ktorí sa 
obetujú so mnou na oltári a budú sa snažiť uskutočňovať tento vnútorný postoj 
v ich kňazskom živote uvidia, ako sa v nich uskutočňuje môj život. Takto chcem 
na všetkých kňazov vyliať nový prúd nového života, ktorým som ja sám a oni 
prebudia v dušiach nový život. Dávam sa k dispozícii všetkým kňazom, aby 
čerpali na oltári zo mňa, aby som ich prijal do seba cez ich obetovanie sa mne, 
aby som ich vrátil sebe samému. Tento prúd nového života zaplaví celú moju 
Cirkev“156.

Teologická meditácia o kňazstve

Stredoveký autor Peter Alfons v dielku Disciplina clericalis radí svojim 
žiakom: „Zachovaj mlčanie dovtedy, kým nie je nutné, aby si prehovoril. 
Neponáhľaj sa s odpoveďou pokiaľ neskončila otázka, ani sa nepokúšaj 
otázku, ktorá v zhromaždení padla zodpovedať, keby si tam uvidel niekoho 
múdrejšieho od seba.  Ani neodpovedaj na otázku, ktorá bola určená nieko-
mu inému, ani nehľadaj chválu za vec, ktorú si nepreskúmal... Odpočiň si 
v pravde, ktorú si buď sám predniesol alebo ti bola predložená“. Obdobie 
seminárnej prípravy je považované za čas zasievania i rastu semena Bo-
žieho slova, ale aj jeho zhromažďovania do sýpok, aby sa v určenom čase 
sýpky otvorili a začali sýtiť tých, ktorí hladujú, veď „z ovocia úst sa každý 
nasýti“ (Prís 18, 20). Pre diakonov a novokňazov ten čas už nastal. Je to 
čas, kedy sa má prelomiť silentium sacrum, aj vo vedomí jedného z novo-
zákonných „beda“: „Beda mi, keby som evanjelium nehlásal“ (1 Kor 9, 16). 
Pre tých, ktorí cítia bázeň pred touto službou, ale zvlášť pre všetkých, čo 
už majú pripravené odpovede aj na otázky, ktoré nikto nebude klásť, je ml-
čanie, čakanie, premýšľanie, kontemplácia, modlitba, spočívanie v pravde, 
liekom a povinným životným štýlom. Veď služba slova a modlitba tvoria 
nerozdielnu dvojicu (por. Sk 6, 4), pretože modlitba plodí slovo (por. Lk 1, 
26-38). Muž z podobenstva, ktorý si po bohatej žatve povedal „Duša, máš 
veľké zásoby na mnohé roky. Odpočívaj, jedz, pi a veselo hoduj!“ (Lk 12, 19), 

156 J. Fiedler, Erneuerung der Kirche, Maria Sieler Leben und Sendung, Stein am Rhein 
1988, 68-69.
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je vyhlásený za blázna. Takýto by bol kazateľ, ktorý by v spoľahnutí sa na 
hojnosť zásob zo seminárnej sýpky, prestal v modlitbe prosiť o každodenný 
chlieb Božieho slova. 
Rady klerikom nám cez slová o mlčaní a rozprávaní, načrtávajú jednu 
z podstatných vlastností fyziognómie kňazského štýlu a tou je požehnáva-
nie. Požehnanie, po latinsky „benedictio“ znamená „bonum dicere“ – dobre 
hovoriť. Francúzska poetka Marie Noël raz napísala: „Keby som mala na 
výber medzi najmocnejším z prorokov a najúbohejším z kňazov – obrátila 
by som sa na kňaza a vypýtala by som si jeho požehnanie“. A naozaj, čo by 
sme si mohli viac želať, veď ako hovorí nemecký kňaz a teológ E. Salmann: 
„Požehnanie je zmyslom náboženstva, je jeho silou a šarmom. Prostredníc-
tvom požehnania sa časy menia na kairos, na príležitosť nájsť stopy Boha... 
Požehnanie umožňuje uniesť hilarotragický charakter bytia a pochopiť 
kresťanské tajomstvo ako umenie spájania neba a zeme, Boha a sveta, hrie-
chu a svätosti, časov a kultúr, prorokov a kňazov“. S čím, ak nie s dobrým 
slovom vteleným do priateľského gesta – čiže s požehnaním, môžeme prísť 
k tým ľuďom, pre ktorých ponuka „sviatosť alebo nič“, znamená väčšinou 
len to druhé? (rozvedení a znovuzosobášení, žijúci „navoľno“, inak orien-
tovaní, marginalizovaní, zakúšajúci Boha ako bolestne neprítomného...)  
Kedy bude naše slovo dobrým? Jedna scéna z Lukášovho evanjelia hovorí 
o zajatí Ježiša v Getsemanskej záhrade. Začína sa tým, že Judáš „sa pri-
blížil k Ježišovi, aby ho pobozkal“ (Lk 22, 47). Nasleduje zbrklá reakcia 
jedného z učeníkov: „Pane, máme udrieť mečom? A jeden z nich zasiahol 
veľkňazovho sluhu a odťal mu pravé ucho“ (Lk 22, 49). Udalosť je ukon-
čená Ježišovou reakciou: „Nechajte to už! I dotkol sa mu ucha a uzdravil 
ho“ (Lk 22, 51). 
Judáš bozkáva Ježiša namiesto toho, aby sa on nechal pobozkať. Ak spolu 
so sv. Bernardom pod bozkom Božím budeme rozumieť „živé a mocné slo-
vo, nielen spojenie pier, ktoré niekedy klamne predstierajú súlad duší, ale 
priamo vliatie radosti, odhalenie tajomstva, akési podivuhodné a svojím 
spôsobom nerozdielne spojenie najvyššieho svetla a osvietenej mysle“, tak 
je zrejmé, že zrada spočíva vo svojvoľnom rozprávaní bez moci, bez rados-
ti, bez poznania tajomstva, bez jednoty s Bohom a bez vnútorného svetla. 
Učeník, ktorý berie meč a odtína ucho je obrazom kazateľa, ktorý správne 
chápe slovo ako „meč Ducha“ (Ef 6, 17), avšak používa ho nesprávne. Nie 
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na rozmotanie spletenca myšlienok a úmyslov sŕdc (por. Hebr 4, 12), nie na 
to, aby rozťal pocity nešťastia a vyhasnutých túžob, ktoré poznamenávajú 
podstatnú časť našej každodennosti, nie na to, aby „hovoril dobre“ o sebe 
samom, o životoch iných a tak, aby viedol ľudí k prijatiu samých seba ako 
požehnania pre svet. Veď „Pán, Jahve, mi dal jazyk učeníka, aby som vedel 
slovom posilniť unaveného“ (Iz 50, 4). O spisovateľovi Petrovi Repkovi, ke-
dysi povedala jeho učiteľka: „Peterko, vy keď napíšete diktát, ako keby kôň 
kopol“. Kiežby podobné slová neplatili o nás. 
Ježiš uzdravuje ucho. On bude vždy naprávať dôsledky našich rozohnených 
slovných útokov, ktoré zvyčajne nemajú víťaza, len plodia niekoľkých „bez-
ušivých“ ľudí, ktorí budú celý život rozprávať ako ich „farár“ obrazne alebo 
doslovne „vyťahal za uši“. Ježiš uzdravuje ucho a aj v tomto geste sa preja-
vuje jeho kňazstvo. Ten, ktorému Otec dal „jazyk učeníka“ a na úsvite jeho 
splodenia od večnosti „prebudil ucho“ (por. Iz 50, 4) už nehovorí slová, ale 
gestom počúvajúcej lásky plným pravdy (1 Jn 3, 18) uzdravuje orgán sluchu, 
aby aj tento robotník  „poslednej dennej hodiny“ mohol počuť Slovo, ktoré 
sa práve vyslovuje v plnosti, a ktoré bude preňho skutočnou mzdou za jeho 
nočnú službu: „Bože odpusť im... Ešte dnes budeš so mnou...“ (Lk 23, 34 a 
43). Toto je jediná cesta k tomu, „aby nás radi počúvali“. V bytostnom sú-
znení Slova s naším slovom sa premení aj „odsúvaná, utrápená, mnohokrát 
komplikovaná a klerikalizovaná homília na príťažlivé jadro eucharistickej 
liturgie“ (D. E. Viganò).
Nevieme presne, čo sa s Malchusom stalo, ale ak zotrval s Ježišom, tak mu 
určite lampášom svietil a mlčky ho sprevádzal v jeho samote. A práve v tom-
to geste sa odhaľuje ďalšia z  kňazských úloh, ktorú spozoroval už citovaný 
benediktínsky mních: „Dnes patrí k aktu viery zdieľanie samoty Boha v tom-
to svete. Je to Boh, ktorý s lampášom hľadá človeka, ktorý by sa oňho ešte za-
ujímal. Ponúknuť mu spoločnosť nie netrpezlivo a nahnevane, ale veľkoryso 
a so zmyslom pre dobrodružstvo, by malo tvoriť súčasť kňazského bytia“157. 

157 Ľ. Hlad, Zachovaj mlčanie. In Gorazd, Nitra 2012, 3-4.
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10. Cirkev a Panna Mária v obnovenej teologickej reflexii
Keďže koncil úvahy o Cirkvi (Lumen gentium) zakončuje úvahou 

o Panne Márii, je vhodné o vzťahu Cirkvi a Márie pouvažovať aj v závere 
našich ekleziologických úvah. I keď pre mnohých je odkaz na Pannu Máriu 
vnímaný len ako signál konca magisteriálnych výstupov, treba povedať, 
že nejde len o výraz zbožnosti autora textu, ale o metodologicko-teologic-
kú nutnosť. Panna Mária je totiž syntézou celého kresťanského tajomstva, 
alebo konkrétnejšie: „istý druh syntézy všetkých predchádzajúcich zjavení 
v Božom ľude“158; je „ikonou celého tajomstva kresťanstva“159; je „kľúč 
ku kresťanskému tajomstvu“160; je „mikrohistóriou spásy“, pretože v nej sa 
stretávajú spôsoby Božieho konania a navyše je v nej príkladná odpoveď 
na Božie zásahy v dejinách spásy161. Ak je teda Mária syntézou kresťan-
ského tajomstva, tak aj tajomstva Cirkvi. Táto myšlienka vzácna cirkev-
ným otcom sa opäť dostala po manualistickej redukcii tajomstva Cirkvi 
na svetlo spolu s obnovnými hnutiami, zvlášť s osobou Huga Rahnera162. 
Práve on prináša to, čo bolo také bežné a drahé prvotnej Cirkvi: „Vidieť 
Cirkev v Márii a Máriu v Cirkvi“163. Mária je „typos Cirkvi, vzor, integrita, 
takmer stručný náčrt všetkého toho, čo sa malo potom rozvinúť v Cirkvi, 
v jej bytí a osude“164. Mária a Cirkev, typos a antitypos sú spojené ako pe-
čať a vosk165. 

Takto je Cirkev, podobne ako Panna Mária Nepoškvrnená (Ecclesia im-
maculata). Je ňou preto, lebo Cirkev sa „vo sviatosti krstu očistila, lebo je 
už teraz na ceste k nezakrytému videniu Boha, lebo je zaplavená Vykupi-
teľovou krvou, lebo (uprostred svojej pozemskej hriešnosti) už teraz stojí 
žiarivo čistá a bez škvrny a vrásky pred Bohom“166. 

158 I. De la Potterie, Maria nel mistero dell’alleanza, Genova 1988, 15.
159 B. Forte, Maria la donna icona del mistero, Cinisello Balsamo 2000, 103.
160 R. Laurentin, Maria chiave del mistero cristiano, Cinisello Balsamo 1996.
161 Por. S. De Fiores, Maria Madre di Gesú, Bologna 1998, 52.
162 Charakteristiku manuálovej mariológie a preklenutie jej redukcií prinášajú následné 

štúdie: S. de Fiores, Maria nella teologia contemporanea, 33-37; Id., Il discorso mario-
logico nella storia della teologia. In E. Peretto (ed.), La Mariologia nell’organizzazione 
delle discipline teologiche, collocazione e metodo, Roma 1992; Atti dell’ VIII Simposio 
Internazionale Mariologico, Roma 1990. 

163 H. Rahner, Mária a Cirkev, Trnava 1997, 12.
164 H. Rahner, Mária a Cirkev, 14.
165 Por. H. Rahner, Mária a Cirkev, 15.
166 Justus z Urgel, PL 67,980A. In H. Rahner, Mária a Cirkev, 25.
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Cirkev je vždy panna. Je – ako korintská Cirkev – panna, zasnúbená je-
dinému mužovi Kristovi (2 Kor 11, 23). Panenstvo Cirkvi spočíva v prvom 
rade v neporušenom zachovávaní vernosti Kristovi – v pravej náuke. Blud 
je strata panenstva, je cudzoložstvo proti snúbencovi. Keď hovoríme, že 
Cirkev je vždy Panna (ako Mária), je to inými slovami vyjadrené učenie 
o neomylnosti Cirkvi, teda že v Cirkvi ako celku nemôže zaniknúť pravé, 
neporušené učenie, ktoré jej zveril Kristus167. Ďalším významom označenia 
Cirkvi ako panny je viera: „Kristus si utvoril svoju Cirkev ako Pannu. Pan-
nou je viera“168. Nakoniec panenstvo Cirkvi je obsiahnuté aj v panenskom 
zasvätení žien a mužov Ženíchovi, Synovi večného panenstva, Ježišovi169. 
Konštitúcia Lumen gentium 64 panenstvo Cirkvi vysvetľuje cez termíny 
vernosť, viera, nádej a láska: „A je aj pannou, ktorá neporušene a čisto za-
chováva vernosť sľúbenú svojmu Ženíchovi; podľa príkladu Matky svojho 
Pána mocou Ducha Svätého panensky stráži neporušenú vieru, pevnú nádej 
a úprimnú lásku“. 

Cirkev je Bohorodička. Cirkev je otcami prvotnej Cirkvi oslavovaná 
ako mystická Bohorodička, ako Panna, nosiaca vo svojom srdci Logos170. 
Tento dogmatizovaný mariánsky titul aplikovaný na Cirkev znamená, že 
„matka Cirkev je skutočne rodička Boha na zemi, keď vo svojej sviatostnej 
moci, prevzatej od Krista, rodí k večnému životu údy toho tela, ktoré je 
celé Kristus“171. Titul Bohorodička odkazuje na plodivú moc a táto plo-
divá sila Cirkvi je vnútorne spätá so sviatosťami. Predovšetkým v krste 
a Eucharistii sa počína, rodí a formuje v nás sám Kristus. Cirkev je veľké 
a rozsiahle materské lono večného rodenia a teda v sviatostnej moci ukrytej 
v lone Cirkvi v nás utvára život podobný Kristovmu172. Sviatostnú interpre-
táciu materstva Cirkvi podáva aj konštitúcia Lumen gentium slovami: „Tak 
aj Cirkev, ktorá rozjíma o Máriinej tajomnej svätosti, nasleduje jej lásku a 
verne plní Otcovu vôľu, stáva sa matkou tým, že verne prijíma Božie slovo: 
lebo ohlasovaním a krstom rodí pre nový, nesmrteľný život deti počaté z 
Ducha Svätého a narodené z Boha“ (LG 64). 

167 Por. H. Rahner, Mária a Cirkev, 33.
168 Augustín, Reč 213, 7, PL 38, 1064. In H. Rahner, Mária a Cirkev, 36.
169 Por. H. Rahner, Mária a Cirkev, 37.
170 Por. H. Rahner, Mária a Cirkev, 43.
171 H. Rahner, Mária a Cirkev, 43.
172 Por. H. Rahner, Mária a Cirkev, 48.
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Materstvo Cirkvi, podobne ako materstvo Márie začína v slobodnom 
„áno“, ktoré bolo podnietené a umožnené Božou milosťou. Obsahom toh-
to rozhodnutia je prijatie nepochopiteľného rozhodnutia večného Otca 
dať nám svojho jednorodeného Syna. Súhlas Panny Márie, je počiatok 
Cirkvi173. Materstvo sa však nevyčerpáva len v duchovnom splodení cez 
krst, ale materstvo sa uskutočňuje aj v raste duchovného života. Tento život 
z krstu sme dostali z materského lona Panny, z Márie a Cirkvi, a preto je 
to aj v duchovnom živote ako v živote pozemského narodenia; „nejestvuje 
nijaký rozvoj a nijaký pohyb v tomto živote, ktorý by nebol v tajuplnom 
pomere k materskému lonu. Naša Matka nás stále takmer znovu rodí, kaž-
dý životný rozvoj, ba celý životný údel je iba v čase a priestore rozprestretá 
realizácia toho, čo raz navždy bolo vložené v zárodkoch nášho života“174. 
Cirkev, tak ako Mária, je ochraňujúcou a vždy zvozurodiacou Matkou náš-
ho života čnosti a duchovného rastu nášho srdca175. Ide o rast v mnohotvár-
nosti života, od hriešnika po svätca, od novopokrsteného až po mystika. 
Duchovný rast srdca je rast Krista od narodenia až po mužnú dospelosť176. 
Táto svätá Matka Cirkev je Matkou všetkej skrytej úprimnej lásky, všetkej 
čnosti, všetkých skrytých konverzií, všetkých mystických výstupov – všet-
kých vecí, ktoré niekde a niekedy v ľudských dejinách uchvátili tvár Boha, 
hoci sa o tom nedozvedel nijaký človek. V jej skrytom lone, v jej pôrod-
ných bolestiach sa rodí a rastie Kristus k svojej sláve na konci časov177. 

Cirkev je mocná žena, ktorá „po prašných cestách všedného dňa, cez 
hory radosti a noci utrpenia“ kráča k smrti, pod Kristov kríž. Cirkev, po-
dobne ako Mária, nasleduje Krista, ktorý s božskou rozhodnosťou kráča 
v ústrety svojej smrti na kríži v Jeruzaleme. Tu sa odhaľuje nová stránka 
tajomstva Cirkvi, žiariacej z Márie a tou je tajomstvo vnútornej sily počas 
pozemského života, jej vernosti a trpezlivosti178.Mocnú ženu Máriu charak-
terizuje tajomstvo Kristovej krvi, ktorú Mária poskytla a ktorú Cirkev svia-
tostne rozdeľuje. Keď Mária prijala materstvo Vykupiteľa, tým prijala jeho 
smrť, ale aj každodenné útrapy, zriekanie sa dieťaťa, pomalé a každodenné 

173 H. Rahner, Mária a Cirkev, 55.
174 H. Rahner, Mária a Cirkev, 74.
175 Por. H. Rahner, Mária a Cirkev, 75.
176 Por. H. Rahner, Mária a Cirkev, 78. 
177 Por. H. Rahner, Mária a Cirkev, 82.
178 Por. H. Rahner, Mária a Cirkev, 84.
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zomieranie, život v skrytosti, vzdanie sa dospelého Ježiša, ústup do zabud-
nutia. Tak je to aj s Cirkvou: jej dejiny sú pochodom k smrti, upadaním 
do zabudnutia, každodennou ustarostenosťou o dieťa. Cirkev je jedným 
slovom Matka. Kdekoľvek sa Cirkev v bolestných dejinách odchýlila od 
ideálu statočnej ženy, už nebola Kristovou matkou179. 

Cirkev je Máriino srdce, ktoré zachováva všetky Ježišove slová a pre-
mýšľa o nich (Lk 2, 51), je prorokyňou, ktorá „objímajúc v duchu božské 
veci, v srdci je zasnúbená s Bohom“180, je svätou nádobou všetkých tajom-
stiev; je miestom, kde prišiel Duch v plnosti, aká je človeku únosná181, je 
Duchom naplnená nádoba (vas spirituale). Duch, viera a láska, sú základné 
slová, ktoré sa spájajú so srdcom Márie a Cirkvi182.

Cirkev je apokalyptická žena (Zjv 1, 2-5) – ktorá „ako Matka vstúpila 
do svojej nebeskej slávy a jednako je ešte na ceste k svojej dokonalosti, 
milostiplná Kráľovná a trpiaca Matka vedno“183. Je zaodetá slnkom, čiže 
Logosom – Synom Otca, ktorý žiari jasnejšie ako slnko184. Je neporušeným 
zástupom svätých, ktorých najväčším pokladom je slnečné rúcho Nového 
zákona – zjavenie večného Slova. Cirkev je Matka, ktorá neprestáva rodiť 
zo svojho srdca Logos cez krst a sviatosti185. Je ženou, ktorá vystupuje 
ako znamenie, pretože v Cirkvi sa toto znamenie denno-denne rodí a tým 
sa uskutočňuje186. Je apokalyptickou ženou, lebo nie je iba krásna, ale aj 
stále ešte pozemská, v bolestiach rodiaca, kričiaca, prenasledovaná dra-
kom, utekajúca na púšť, hľadajúca pomoc, obzerajúca sa za svojím Dieťa-
ťom, vyzdvihnutým na Boží trón. Je ženou, ktorá nohami šliape lesk sveta                                                                                                                                            
                                                                                                                                        .187 
Je ženou trpiacou pôrodné bolesti, ktoré sa vzťahujú na Ducha Svätého, 
s ktorým sú svätí v požehnanom stave a trpia pôrodné bolesti188. 

Cirkev je oslávená – „Keď sa pravda o telesnom vzatí Márie do neba 

179 Por. H. Rahner, Mária a Cirkev, 88-89.
180 Teodot z Ancyry, PG 77, 1395. In H. Rahner, Mária a Cirkev 97.
181 Por. H. Rahner, Mária a Cirkev, 97.
182 Por. H. Rahner, Mária a Cirkev, 102.
183 H. Rahner, Mária a Cirkev, 105.
184 Por. Hypolit, De Antichristso 61, GCS 1, 2, 41. In H. Rahner, Mária a Cirkev, 105.
185 Por. H. Rahner, Mária a Cirkev, 106.
186 Por. H. Rahner, Mária a Cirkev, 108.
187 Por. H. Rahner, Mária a Cirkev, 109-110.
188 Por. Hypolit Rímsky, Koptický fragment in Apoc 12, 5. In H. Rahner, Mária a Cir-

kev, 111.
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slávnostne vyhlásila za súčasť zjaveného pokladu viery, stalo sa to preto, 
lebo Cirkev tým ozrejmuje aj svoje vlastné posledné tajomstvo: na nane-
bovzatí Panny Márie sa totiž ukazuje, čo dostane celá Cirkev, ba čo už 
dostala v oslávenom Ježišovi Kristovi. Čo sa stalo s ľudským telom Ženy, 
ktorá nám dala vteleného Boha, nie je totiž ani natoľko výnimka ako skôr 
anticipované splnenie návratu tela do rajskej slávy, ktorá je celému tajom-
nému Kristovmu telu nielen prisľúbená, ale už udelená“189. Že Cirkev je 
už oslávená, to znamená veľa aj pre duchovný život veriacich: „Na nás sa-
mých sa uskutočňuje v lone ešte neoslávenej a jednako už skrytým svetlom 
zmŕtvychvstania ožiarenej Cirkvi tajomstvo, ktoré každodenne s vierou 
vyznávame: tela zmŕtvych vzkriesenie a život večný. Nám boli dané orlie 
krídla Panny Cirkvi, aby sme skrze učenie Cirkvi unikli diablovi a deň čo 
deň vystupovali k nebeskej vlasti. Stále znovu ako orol máme vystupovať 
do blaženej samoty pokojného a odovzdané zmýšľania“190. 

Mariánska dimenzia Cirkvi v diele H. Urs von Balthasara

Ak je Panna Mária definovaná ako vzor Cirkvi, tak kontemplácia Má-
riinej tváre v evanjeliách nám odhalí nielen mnohosť foriem možností jej 
nasledovania, ale predovšetkým vnútornú podstatu tajomstva Cirkvi. Maj-
strom takejto kontemplácie je H. U. von Balthasar. Tento švajčiarsky teo-
lóg so žiaľom konštatuje, že moderná katolícka teológia stratila to, čo vy-
tvorilo prvé kresťanské tisícročie (do vrcholnej scholastiky), čiže „hlbokú 
ženskosť“ a teda „mariánskosť“ Cirkvi. Avšak bez mariológie kresťanstvo 
riskuje, že sa stane neľudským, teológia sa stane abstraktnou špekuláciou, 
ktorú Boží ľud ani neusleduje, ani nepochopí. Nakoniec Cirkev sa stane 
„funkcionalistická“, čiže továreň na projekty. Preto v duchu koncilu, ktorý 
postavil mariológiu do stredu náuky o Cirkvi, taktiež v duchu cirkevných 
otcov a duchovnej skúsenosti Adrienne von Speyer, píše o „autentickom 
duchu Márie“, ktorého dnešná Cirkev potrebuje. Tento Máriin duch – vy-
chádzajúc z evanjelií a veľkých teológov ako Irenej, Augustín, Anzelm, 
Bernard – spočíva vo viere v Boha, v službe, závislosti, skrytosti a pre-
nášaní života iným. Takto to vyjadruje autor: „Mariánsky prvok skrytým 
spôsobom panuje v Cirkvi, ako žena pri domácom krbe. Ale žena, to nie 

189 H. Rahner, Mária a Cirkev, 116.
190 H. Rahner, Mária a Cirkev, 125.
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je abstraktný princíp, ale konkrétna osoba, z ktorej vyžaruje ženská atmo-
sféra“191. Čo tento duch Márie znamená, to môžeme uchopiť z viacerých 
Balthasarových odkazov. Pre Balthasara je Mária najskôr „vzor/podoba 
cirkevného sprostredkovania“ (figúra ekleziálnej mediácie): 

„Postava Márie nenahrádza postavu Krista, skôr ho zjavuje ako 
vzor a archetyp...; postava Márie nie je oddelená od ostatných kresťanov 
a od ostatných ľudí, pretože ona je vzorom nášho pripodobenia sa Kristovi 
(Rim 8, 29; Fil 3, 10.21); preto život Márie sa má považovať za prototyp 
toho, čo Ars Dei môže vytvoriť z ľudskej matérie, ktorá sa mu nevzpiera... 
V Márii, Panne  –  Matke, sa zviditeľňuje archetyp Cirkvi pripodobnenej 
Kristovi (cristoforme), v ktorej bytie a život znamenajú kresťanskú svä-
tosť. V miere, v ktorej je Cirkev mariánska, je Cirkev čistá, bezprostredne 
rozpoznateľná a čitateľná. V miere, v ktorej človek bude mariánsky (čo 
znamená pripodobnený Kristovi), kresťanstvo bude cez neho podobne roz-
poznateľné a pochopiteľné“192. 

Následne Balthasar vníma Cirkev ako matku, čiže Máriino materstvo 
ako aktívnu účasť na vtelení Krista, vzťahuje aj na Cirkev: „Mária nemôže 
byť matkou hlavy, bez toho, aby bola zároveň matkou tela, ktoré vyplýva 
z konania hlavy; okrem toho, nakoľko je veriaca, ona je údom tela, takže 
sa neoddeľuje od jednoty, ktorú tvorí Peter a apoštoli“193. Podľa autora je 
Mária taktiež „kmeňová (pôvodná) bunka Kristovej Cirkvi“, „sväté jadro“, 
v nej „Cirkev prvýkrát prijíma formu, pretože Mária je miesto, na ktoré 
Syn Otca sa môže znížiť, kde je prijatý vlastnými, kde sa môže sýtiť, rásť, 
prísť na svet“194. Základnými postojmi, ktoré umožnili inkarnáciu boli Má-
riina viera, pohotovosť (ochota) a služba. Tie isté cnosti viery a aktívnej 
pohotovosti majú charakterizovať aj Cirkev, aby bola Kristovou nevestou a 
matkou  veriacich. Takže viera, aktívna pohotovosť a služba, ktoré charak-
terizujú Máriu – Ancilla Domini (Lk 1, 38) a sú ako vlhká hrnčiarska hlina 
v Božích rukách, majú charakterizovať celú Cirkev a každého jednotlivého 
kresťana195. 

191 H. U. von Balthasar, „Il principio mariano“. In Punti fermi, Milano 1972, 119-131.
192 H. U. von Balthasar, Herrlichkeit I, Einsiedeln 1961, 539-541.
193 H. U. von Balthasar, Homo creatus est, Einsiedeln 1986, 382.
194 G. Marchesi, La cristologia trinitaria di Hans Urs von Balthasar, 100; Autor sa od-

voláva na dielo H. U. von Balthasar, Herrlichkeit, 140-146.
195 Por. G. Marchesi, La cristologia trinitaria di Hans Urs von Balthasar, Brescia 2003, 

100.
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Následne Balthasar vzťah Márie a Cirkvi vynáša do výšky, čiže do trojičnej 
perspektívy: „Ako Mária počala Syna prostredníctvom Ducha Svätého, ktorý 
je spoločný Otcovi a Synovi, tak Mária ako prvotný vzor (archetyp) Cirkvi 
má poslanie konať všetko, aby táto trojičná dimenzia sa z Cirkvi a z jej snú-
beneckého tajomstva nevytratila. Mária to robí takým istým spôsobom ako 
Kristus, ktorý jej počas svojej snúbeneckej služby na zemi, neustále pripo-
mínal, že sa treba otvárať jednému a trojičnému životu“196. Takto je Cirkev, 
podobne ako Mária „plnosťou Jedného a trojičného Boha, ktorý sa vylie-
va na stvorenie“.197 Preto Cirkev je „stretnutie“ Boha s človekom a človeka 
s Bohom. Jej úlohou je sprostredkovať pripodobenie človeka Kristovi a cez 
Krista ho priviesť k Otcovi. Takže platí (avšak jasne vylučujúc mienku, že 
Cirkev by bola predĺžením Krista, iba ak na spôsob sviatosti spásy), že „kde 
sú Traja: Otec, Syn a Duch Svätý, tam je Cirkev, ktorá je telom Troch“198. 

Nakoniec Balthasar hovorí o mariánskom ekleziologickom princípe. 
Tento princíp, ktorý oplodňuje celú teologickú reflexiu Balthasara, sa dotý-
ka predovšetkým mužských ekleziálnych subjektov: Petra a Jána, služobní-
kov a laikov. Spomínaný princíp je utváraný Máriiným fiat Božiemu Slovu: 
„Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova“ (Lk 1, 38). Má-
riino fiat je snúbenecké prijatie a neobmedzená pohotovosť voči Bohu a jeho 
všemohúcnosti; je odpoveďou poslušnej lásky na tvárnu a oživujúcu lásku 
Boha. Jej „áno“ je uskutočnený vzor primeranej odpovede a úplného odo-
vzdania sa Božej plnosti. Tento princíp Balthasar ešte konkrétnejšie popisuje 
takto: „Mária je subjektivita, ktorá ženským a receptívnym spôsob, môže 
naplno korešpondovať s mužskou subjektivitou Krista a to prostredníctvom 
Božej milosti a zatienenia Duchom. Cirkev, ktorá vyviera z Krista, nachádza 
v Márii svoj osobný stred a plnú realizáciu svojej ekleziálnej idey. Jej viera, 
ktorá miluje a dúfa, vo svojej ženskej otvorenosti voči božskému ženíchovi, 
božsko-ľudskému, vnútorne korešponduje s mužským princípom vpísaným 
do Cirkvi, ktorým je služba a sviatosť... Ona nie je slovo, ale je primeraná 
odpoveď, ktorú Boh očakáva od stvorenia a ktorú umožňuje svojou milosťou 
prostredníctvom slova“199. Máriino „áno“ oplodnené Duchom Svätým, má 

196 H. U. von Balthasar, Sponsa verbi, Einsiedeln 1971,159.
197 Por. G. Marchesi, La cristologia trinitaria di Hans Urs von Balthasar, 101; H. U. von 

Balthasar, Sponsa Verbi, 159.  
198 Tertulián, De Bapt. 6, CSEL 20, 206. In H. U. von Balthasar, Sponsa verbi, 180.
199 H. U. von Balthasar, Sponsa verbi, 157.
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univerzálny dopad, pretože z tohto áno sa narodil Boží Syn a takisto bola 
splodená Cirkev, ako univerzálna sviatosť spásy a predĺženie výkupného vte-
lenia Krista v čase. Mária je všeobjímajúca podoba (forma) či už „Cirkvi 
lásky“ (holubice), alebo aj „inštitucionálnej Cirkvi“, čiže petrovskej, ako 
aj univerzálneho kňazstva veriacich a celého života Cirkvi... Ako archetyp 
Cirkvi je Panna z Nazareta uskutočnenou formou aj iných modelov a druhov, 
ktoré tvoria konkrétnu „kristologickú štruktúru“: Dvanásti, Peter, Ján, Pavol 
a všetci svätí. Dvanásti reprezentujú nasledovanie Krista zanechajúc všetko, 
aby boli s ním navždy. Peter – prvý medzi nimi – personifikuje službu. Ján 
predstavuje Cirkev lásky v tesnom vzťahu s Petrom, čím sa spája apoštolská 
služba a láska. Pavol je typos, ktorý zjednocuje apoštolskú službu a konkrét-
nu existenciu ako napodobňovanie Krista. Rozvíjajúc túto symboliku „ma-
riánskej Cirkvi“, ktorá je vnútornou formou Cirkvi a nevesta Krista, H. U. 
von Balthasar hovorí: „Mária je bližšie Kristovi ako Peter a apoštoli: kým 
Peter vteluje službu Cirkvi, Mária vteluje všetko (il tutto) Cirkvi. Peter vlád-
ne, Mária je pokorná služobnica, ktorá vyslovuje svoje fiat, ktorá sa necháva 
viesť a usmerňovať samotným Snúbencom; Peter musí vyžadovať posluš-
nosť, Mária je Panna-Nevesta, nádoba poslušnosti, z ktorej zostupuje nielen 
poslušnosť kresťana, ale aj samotná požiadavka Petra. Protiklad medzi Pet-
rom a jeho stádom, medzi hierarchiou a laikátom je prekonaný v Márii, v re-
alite oveľa hlbšej, fundamentálnejšej a spoločnej obom častiam... Poslušnosť 
v Cirkvi nie je nič iné, než láska nevesty“200. 

 Cez kontempláciu Cirkvi v Márii je ekleziológia napojená na prameň stále 
nových a vitálnejších interpretácií a tém, ktoré patria do jednotlivých kapitol 
našich úvah. Cirkev v osobe Márie nachádza jednotiaci feminílny a personál-
ny model; cez obraz Dcéry Siona Cirkev objaví svoje starozákonné korene; 
cez materinskú väzbu Márie a Ježiša sa odhalí kvalita nutnej väzby učeníkov 
(Cirkvi) na Krista; cez mariánsku interpretáciu obrazu Baránkovej nevesty 
sa odhaľuje poslanie Cirkvi v dejinách; cez Máriino telo, ktoré plodí Krista 
je možné rozvinúť ideu Cirkvi ako Kristovho tela; cez Máriu ako silnú ženu, 
matku domu, je možné pochopiť Cirkev ako Boží dom; cez Máriu a obetu jej 
života zavŕšenú pod krížom je možné chápať kňazskú dimenziu Cirkvi a jej 
povolanie trpezlivo smerovať k nebeskému Jeruzalemu; cez Máriu na Turíce 
je možné chápať plnosť darov Ducha – plnosť milosti; cez Máriu a tajomstvo 

200 G. Marchesi, La cristologia trinitaria di Hans Urs von Balthasar, 103-104.
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jej bytia v Božom spásnom pláne je ľahšie vysvetliť skutočnosť, že Cirkev 
je predmetom viery; cez Máriu pochopíme čo je Cirkev v jej trinitárnej re-
lacionalite (ako Mária je vo vzťahu k Otcovi, Synovi a Duchu Svätému); 
cez Máriu plnšie pochopíme, čo je komúnio lásky medzi ľuďmi v Cirkvi, 
aj čo je to pravá komunikácia; cez Máriu – Eucharistickú ženu pochopíme 
eucharistický pôvod Cirkvi ako komúnia; cez Máriu – milosťou obnoveného 
človeka pochopíme Cirkev ako nový Boží ľud v jeho kňazskej, prorockej 
a kráľovskej hodnosti; cez Máriu pochopíme pneumatickú dimenziu Cirkvi, 
čiže účinky Ducha v Cirkvi a cez ňu vo svete; cez Máriu – ikonu celého 
kresťanského tajomstva pochopíme význam Cirkvi ako sviatosti; cez Máriu 
pochopíme vzťah charizmy a služby, kňazstva a laikátu; cez Máriu môžeme 
pochopiť pravý význam liturgie, diakonie, martýrie; cez Máriu pochopíme 
eschatologický údel Cirkvi. 

Preto záver je zároveň začiatkom zrejme nikdy nekončiacej práce, ucho-
vávať tieto slová v srdci a premýšľať o nich (por. Lk 2, 19). K tomu nás nabá-
da aj LG 65: Kým v Preblahoslavenej Panne Cirkev už dosiahla dokonalosť 
bez škvrny a vrásky (porov. Ef 5, 27), veriaci v Krista sa ešte snažia, aby zví-
ťazili nad hriechom a rástli vo svätosti. Preto upierajú zrak na Máriu, ktorá 
žiari celému spoločenstvu vyvolených ako vzor čností. Cirkev na ňu s láskou 
myslí a rozjíma o nej vo svetle Slova, ktoré sa stalo človekom, a tak s posvät-
nou úctou preniká čoraz hlbšie do najväčšieho tajomstva vtelenia a stále viac 
a viac vrastá do podobnosti so svojím Ženíchom. Lebo Mária, úzko spätá s 
dejinami spásy, určitým spôsobom zjednocuje a odzrkadľuje v sebe základné 
pravdy viery, a preto, keď sa o nej káže a keď sa uctieva, privádza veriacich 
k svojmu Synovi a k jeho obete, ako aj k láske k Otcovi. No i Cirkev tým, 
že hľadá Kristovu slávu, stáva sa podobnejšou svojmu vznešenému vzoru, 
pričom neprestajne rastie vo viere, v nádeji a láske a vo všetkom hľadá a plní 
Božiu vôľu. Z toho dôvodu Cirkev pri svojej apoštolskej činnosti právom 
hľadí na tú, ktorá porodila Krista, počatého z Ducha Svätého a narodeného 
z Panny preto, aby sa skrze Cirkev narodil a rástol aj v srdciach veriacich. 
Táto Panna bola vo svojom živote vzorom tej materinskej lásky, ktorou sa 
majú dať preniknúť všetci, ktorí spolupracujú s Cirkvou na jej apoštolskom 
poslaní na znovuzrodení ľudí.
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Záver
Teológ, podobne ako historiograf Cirkvi, je podľa historika a teológa 

Viliama Judáka „podobný cestujúcemu na lodi, ktorý v noci v hustej tme 
pozoruje prednú časť lode v množstve bielej peny; je odkázaný na odrobin-
ky neustále spochybňovaného poznania, ocitá sa pred úlomkami skladačky 
spustošenej na to, aby sa mohla dať dohromady“201. V závere našej cesty si 
uvedomujeme, že tajomstvo Cirkvi naznačené v mnohorakých obrazoch je 
tak veľké, ako je tajomstvo samého  Ducha Svätého a tento „poriadok Du-
cha Svätého je poriadkom Božej slobody a nekonečnosti, takej nepostih-
nuteľnej, že nám nedovolí uzatvoriť sa do kategórií histórie a ľudstva“202. 
Napriek nemožnosti uchopiť celú šírku tohto tajomstva, snažili sme sa kvô-
li sebe aj kvôli iným uprieť zrak na Cirkev. Z takéhoto pohľadu – zvonka 
i zvnútra – sme o Cirkvi mohli povedať, ako veríme, niečo zmysluplné 
a tak vstúpiť do dialógu s človekom postmoderny, ktorého dušu veľmi dob-
re vystihol citovaný autor V. Judák: 

„Jedni Cirkev chvália, iní odmietajú, kritizujú, poukazujú na chyby, kto-
rých sa Cirkev dopúšťala v minulosti i v prítomnosti. Mnohí sa v nej do-
máhajú väčšej demokracie, iní trpia tým, že sa príliš prispôsobila svetským 
požiadavkám, ďalší sa hnevajú, že je ešte od toho veľmi vzdialená. Pre 
väčšinu spočíva problém v tom, že je ustanovizňou ako mnohé iné a že ako 
taká obmedzuje slobodu. Niektorí majú voči nej výhrady preto, lebo čakajú 
od nej – a podotýkam, že právom – viac ako od iných ustanovizní. Často 
tieto túžby nie sú naplnené, alebo aspoň nie tak, ako si to predstavujeme: 
mlčí, kde by mala hovoriť, a hovorí, kde by mala, vraj pre chýbajúcu kom-
petenciu, skôr mlčať. Niektorí radšej ani nemajú proti nej námietky, len aby 
im už dala pokoj. Pre všetkých ostatných, a je ich dosť, je Cirkev mladá 
a plná života, v nej nachádzajú svoju nádej a budúcnosť. Veď kto nechce 
žiť iba sám pre seba, hľadá spoločenstvo, a to tým silnejšie, čím viac sa cíti 
byť oslovený vierou. Vieme, že sa aj pre dnešného človeka stáva veľmi prí-
ťažlivou, že v nej nachádzame naplnenie svojich životných túžob a plánov. 
Veď napriek zlyhaniu ľudského prvku – z poverenia Ježišovho – je nosi-
teľkou nenahraditeľných hodnôt, miestom živej viery a spoľahlivým uka-
zovateľom na ceste k večnosti. Naučíme sa vôbec rozlišovať medzi Božou 

    201 V. Judák, Kristova Cirkev na ceste, Trnava 1998, 8.
    202 V. Judák, Kristova Cirkev na ceste, 8. 
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dokonalosťou a ľudskou slabosťou? V Cirkvi sa totiž stretávame s dvoma 
skutočnosťami: s nestvorenou a stvorenou; s večnou a časnou; Božskou 
a ľudskou. Prvé je posväcujúce, druhé je posvätené. Božský element Cirkvi 
je nezmeniteľný. Ak by bol zmeniteľný, nemal by svet po všetky veky rov-
nakú istotu záchrany“203.

    203 V. Judák, Kristova Cirkev na ceste, 281.
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Modlitba

Milosrdný Bože, ty si roznecoval 
vo svätej Kataríne vrúcnu lásku k tebe, 
keď rozjímala o Kristovom utrpení 
a slúžila tvojej Cirkvi; 
na jej príhovor pomáhaj aj nám 
v osudoch Cirkvi prežívať tajomstvo 
Kristovej smrti a zmŕtvychvstania, 
aby sme sa s ním večne mohli radovať, 
keď sa zjaví vo svojej sláve. 
Lebo on je Boh a s tebou žije a kraľuje 
v jednote s Duchom Svätým 
po všetky veky vekov.
Amen.

(z liturgie hodín na sviatok sv. Kataríny Sienskej)
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