
Z bohatej Lippertovej tvorby 
Kristova Cirkev je prvé kom-
pletné dielo, ktoré vychádza v 
slovenčine. Bolo hodno vybrať 
práve túto prácu, lebo patrí jed-
nak k najskvelejším Lipperto-
vým dielam, jednak tematicky 
spracúva otázku, ktorej aktuál-
nosť netreba vyzdvihovať. 

K téme o Cirkvi približuje 
sa so zámerom ukázať moderné-
mu človekovi veľkosť, význam a 
zástoj tejto vznešenej božej usta-
novizne. Nevôli striktne vedeckú 
metódu, lebo cíti, že takýmto su-
chým postupom vedel by skôr 
odradiť ako získať čitateľa, ale 
približuje sa k téme skôr ako 
psycholog. Lippert, dobrý znalec 
duše moderného človeka, šťastne 
volil takýto postup, lebo mal 
pred očami človeka, ktorý síce 
cíti, že v Cirkvi treba vidieť 
vznešené spoločenstvo, no ťažko 
sa smieruje s nevyhnutnosťou 
podriadenia svojho hrdého postoja 
v spoločenstve Cirkvi. Autor mu 
však triezvo a prístupne dáva 
nazrieť do celej štruktúry Cir-
kvi, ozrejmuje jej význam a tak 
sa mu darí získať sympatie pre 
ňu. Hneď v úvode vyzdvihuje, 
čo znamená Cirkev pre dnešné-
ho človeka, v ďalšom rozvádza 
genetický vývoj názorov na Cir-
kev, analyzuje pojem Cirkvi, jej 
ústavu, právny vývoj a pouka-
zuje na jej hybné sily. V po-
slednej časti vniká do ťažkých 
otázok. Vysvetľuje prítomnosť 
Krista v Cirkvi a ukazuje, ako 
táto prítomnosť podmieňuje pô-
sobnosť Cirkvi. V Lippertovi ako 
by bol v tomto diele prehovoril 
reprezentant moderného ľudstva, 
zápasiaceho a hľadajúceho. 
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Novodobý človek do nedávna ako by sa bol bál plného 
katolicizmu. Obával sa, že zbožnosťou sa stane akousi múmiou 
bez krvi a nasledovne nebude sa môcť zapät do tragického, 
ale aj radostného vývoja dneška. Aj mnohí katolíci, ktorí sa 
hlásili ku katolíckej pospolitosti, mali len vonkajší náter kato-
líctva. Vo vnútri však kŕčovite sa pridržiavali svojho ja, upo-
trebovali len svetské metódy a jedine týmto dôverovali. 

Peter Lippert je ten dejinný činiteT, čo všetko to dôkladne 
otriasol. Smelo ukázal na malosf a nesmyselnosf nevecnej 
askézy. A svojím slovom i písmom, nasýteným krásou, uká-
zal aj na nesmierne dary katolíckeho života. Preboril sa oba-
lom zatvrdnutej všednej reality. Dokázal, že Tudský život len 
katolíckou nábožnosťou môže dosiahnuť vrcholných výkonov. 

Lippert čerpal idey nového náboženského života z obrody 
tomizmu. Ako náuka sv. Tomáša značí priblíženie kresťanskej 
životnej sústavy k prirodzeným hodnotám, tak novodobý to-
mizmus hlása vrúcnejšie a dôraznejšie spojenie katolicizmu so 
súčasnou kultúrou a civilizáciou. 

Preto nemohol Lippert zniesť, aby katolicizmus bol len zá-
ležitosťou kláštorov a kňazského stavu, aby pôsobil len na 
povrch ľudstva, aby prijatý bol plne len niekoľkými biednymi 
a nesamostatnými jednotlivcami, aby bol len hromadou su-
chých a nezáživných téz, udržiavanou len nejakým vonkajším 
kňazským vnucovaním. 

Lippert podľa náuky tomizmu sa stal bádateľom katolíckej 
nábožnosti. Hľadal a nachádzal nesmierne kladné hĺbky kato-
líckeho života. Je len zrejmé, že nemohol to robiť a ani nerobil 
pomocou téz sucho a tupo opakovaných. Svoje bádanie a jeho 
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obsah podáva štýlom jedinečne krásnym a bohatým. Podľa Dr. 
Alojza Wurma (Schônere Zukunft z 20. III. 1939) Lippert svo-
jou prózou patrí medzi nemeckých klasikov. Myšlienkové dielo 
Lippertovo budú však môct úplne vystihnúf a zhodnotiť len bu-
dúce pokolenia. 

Novotomizmom je vysvetliteľný aj Lippertov záujem o no-
vodobý život a znalost tohto života. Lippert — rehoľník sväté-
ho života — jedinečne pozná svet boháčov a chudákov, biedy 
i radosti ľudstva, dno a vrcholce života. A svedectvom i výko-
nom jeho geniality je práve to, že videl a odkrýval také veci, 
o ktorých sa nám len zčľaleka niečo zdá. O veciach, ktoré my 
ani netušíme, písal Lippert úchvatné symfónie. 

Aj za cenu výčitky „hľadanosti" musím povedal, že v Lip-
pertovi vidím akéhosi náboženského Beethovena. Ako Beetho-
ven je úžasne hlboký, čistý, láskavý a nesmierny v hudbe, 
taký je Lippert v náboženskej spisbe. Každý jeho riadok, kaž-
dá jeho myšlienka žije a oblažuje. 

Prítomná Lippertova kniha „Kristova Cirkev" vy-
šla r. 1931. Je vari najveľkolepejšia z Lippertových kníh. Je 
akýmsi nie íažko inštrumentovaným básnickým vzletom. Tým 
viac však vynikajú jednotlivé postrehy o Cirkvi. Tým plyn-
nejšie sa vinie podanie bohatej látky. 

Ako vidno už z obsahu, Lippert chcel touto knihou moder-
nému, t. j. na prírode lipnúcemu človekovi ukázal, rukolapne 
a hmatateľne vysvetlil pôsobnost a význam Cirkvi. Preto aj 
odbočil v nej od obvyklého logicko-teologického postupu a po-
kračuje psychologicky. 

V úvode a v prvej časti opisuje, čo značí Cirkev pre 
dnešného človeka. Ako sa stretávame so zjavom Cirkvi, ako 
sa vyvíjalo poňatie Cirkvi a čo si dnešný človek pod Cirkvou 
predstavuje. 

V druhej časti moderným názvoslovím a modernými po-
chopmi ozrejmuje bytostný pojem Cirkvi, opisuje jej ústavu, 
založenie, právny vývoj a stav, skladbu a hybnú silu. 

V tretej časti skúma mystické bytie Cirkvi. Zas len novo-
dobými lermínami ozrejmuje dejstvovanie Cirkvi. Ako je Kris-
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tus prítomný v Cirkvi, ako život a pôsobenie Cirkvi sú pod-
mienené prítomnosťou živého Krista v Cirkvi. 

Lippert sa ťažko boril o túto knihu o Cirkvi. Modernému 
človeku, ktorý veci chápe slobodne a v strede bytia, ktorý má 
toľko skúseností, ktorý vie vidieť pohnútky a zákulisia, to-
muto človeku ťažko padne zriecť sa svojho postoja, vydať sa 
takrečeno napospas, na milosť a nemilosť ustanovizni veľko-
lepej, často však zaťaženej úzkosťou a ľudskosťou. Lippert, 
znalec moderného človeka a Cirkvi, stavia mosty ponad prie-
pasti napohľad bezodné. 

Knihu o Cirkvi písal Lippert v Ríme, aby pri všetkých jej 
ľudských stránkach tým lepšie a hlbšie precítil božské pôso-
benie v nej. V knihe o Cirkvi nájdeme definitívne takmer rie-
šené všetky tie problémy, s ktorými sa Lippert ako reprezen-
tant moderného človeka tak hrdinsky boril a pre ktoré ho 
milujeme. 

Fr. Skyčák. 



ÚVODOM 

Cirkev, o ktorej hovorí táto kniha, je Cirkev katolícka, 
majúca svoje stredisko v Ríme, Cirkev pápežská. Lebo keď je 
reč o Cirkvi, na túto myslí predovšetkým každý, kto pozná 
kultúrne a náboženské dejiny ľudstva a dejiny jeho terajšieho 
duchovného života. A ona je i stredom všetkých cirkevných 
záujmov, s ktorými sa dnes stretávame, a to tak so strany 
priateľov ako i nepriateľov cirkevnej myšlienky. A táto myš-
lienka je dnes jadrom všetkých náboženských otázok, ktoré 
sa v nás hýbu. Katolíkovi sa stala Cirkev priamo bodom, 
v ktorom sa pretínajú všetky jeho dogmy, v ktorom sa slieva 
všetok jeho náboženský život. Mimo.stojacim tá istá Cirkev 
leží stred cesty, ktorou sa chcú uberaf všetky ich náboženské 
hnutia, i narážajú na ňu alebo sú ňou tlačené a pohýňané. 

Nuž táto Cirkev jestvuje. Ako jestvuje so svojím prata-
jomstvom kozmos, popri ktorom nemožno prejst bez duchov-
ného vyrovnania, tak je to i s Cirkvou. Je dejinná danost, 
ktorá z hĺbky takmer dvoch tisícročí pôsobí na prítomnost 
a i sama je prítomnosfou nepochybnej skutočnosti. Teda cel-
kom neodvisle od hodnotiaceho úsudku, ktorý načim o nej 
vypovedať, a tobôž neodvisle od nálad a smýšľaní srdca i vôle, 
ktorými sa hľadieva na jej jestvovanie, je častou, a to veľmi 
výraznou, mohutne sa uplatňujúcou častou svetskej skutočno-
sti, v ktorej žijeme, a ani jeden človek, otvorený pre skutočno-
sti, nemôže prejst popri nej ľahostajne alebo bez účasti, ak 
sa len nechce úmyselne uzavriet pred značnou častou sku-
točného sveta, ktorý sa nás dotýka. Daný zjav Cirkvi treba 
teda predovšetkým podľa jeho osobitných znakov vidiet a opí-
sat. Zjav Cirkvi — ako ju vidíme my a ako ju za jej trvania 
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videli ľudia všetkých periód. Lebo Cirkev nie je zmeravená, 
nepremeniteľná, vo svojom bytí a vývoji a teda i vo svojom 
zjave v ktoromkoľvek čase zavŕšená danosť, ale je v neustálom 
vzraste. V nej je vari najväčšia sila vývoja a premeny, akú 
len pozorujeme v svete našich skúseností; veď obopína nielen 
všetkú priepastnosf jednej ľúdskej bytosti, ale i priepastnosti 
navŕšené v nedohľadné masy, ktoré jedna druhú prehlbujú 
práve svojím vzájomným vzťahom; lebo kde sú ľudia spojení, 
tam predstavujú nielen sumu svojich jednotlivých skutočností, 
ale celkom novú a oveľa hlbšiu skutočnosť, novú priepasf pod 
svojou osobitnou jestvotou. A preto Cirkev nie je nič menej 
ako veľké a nevyčerpateľné mystérium kultúrneho ľudstva, 
putujúceho ostatnými devätnástimi storočiami. Preto treba opí-
sať Cirkev, ako ju videly minulé časy a ľudia, a ako ju vidíme 
my dnešní ľudia. 

Cirkev bola vždy veľmi pôsobivý zjav, a skúsenosť, 
ktorou ju od jej počiatku videly všetky pokolenia, bola taká 
intenzívna, úchvatná a stvárňujúca, že ju smieme nazvať zá-
žitkom. Odkedy jestvuje Cirkev, jestvuje i ,,cirkevný zážitok" 
jednotlivého človeka a jednotlivých období, mnohotvárny, 
neustále sa meniaci a súčasne jednako jednotný, protismerným 
búrkam citov vystavený, až na dno ducha siahajúci a rozrý-
vajúci zážitok. Vari najmohutnejšie vášne, šľachetné i nízke, 
aké len dodnes skrsly v ľudstve, platily zážitku Cirkvi, súvi-
selv s ním, boly ním podnietené — a v istom smysle i vy-
volané. 

Prvá úloha, ktorú má vykonať predstavenie katolíckej 
Cirkvi, je teda: opísať tento svetodejinný zážitok, ktorý ľud-
stvo od mnohých stáročí, ba i dnes cíti, ako sa v ňom vždy 
znovu dvíha a vyráža pri pohľade na Cirkev, opísať ho v jeho 
mnohotvárnosti, v jeho dejinných premenách a vývoji, v jeho 
dnešnej svojráznosti a nakoľko možno i v jeho hĺbke a mohut-
nosti. Vycítiť treba a zaznačiť tie mnohé záchvevy a otrasy, 
ktoré prúdily dušami pri pohľade na Cirkev a pod jej dotykom, 
udúšané žalmy katakomb a prvých kresťanských bohoslužob-
ných miest i Tedeumy moderných rímskych pútnikov, volania 
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stredovekých svätcov a pastierov, ale i žeravé protesty, aké 
kedy len znely proti tejto Cirkvi. Všetky tie zážitky minulosti 
dodnes nevyhasly, vždy ešte živé a účinné idú i našou prí-
tomnosfou. Čo sv. Chryzostom povedal o Cirkvi, že nikdy 
nezostarne, ale vždy bude mladistvo silná, to platí i o všetkých 
hnutiach, ktoré Cirkev kedykoľvek vzbudila v ľudských du-
šiach. V každom období sú ľudia, ktorí zažívajú Cirkev pra-
kresťansky alebo stredoveko, reformátorskou alebo revolu-
cionárskou vášnivosíou, a všetko to sa križuje s novými vzru-
šeniami, ktoré sa každodenne pridružujú: atmosféra ľudského 
duchovného života je čoraz väčšmi nabitá napätiami, ktoré 
Cirkev vzbudzuje alebo uvoľňuje. 

Každá skúsenosť a tobôž každý zážitok stáva sa predmetom 
nášho vedeckého myslenia, pomocou ktorého umiesťujeme 
zážitok do poradia našich duchovných pochopov a určujeme 
jeho miesto v našom myšlienkovom priestore. Takto povstáva 
druhá úloha našej práce: zachytiť a formulovať zážitok Cirkvi 
aj pojmové, povedať pomocou nášho dejepisného a filozofic-
kého myslenia, čo je Cirkev, ktoré sú podmienky a príčiny jej 
bytia, odkiaľ je a ako trvá, slovom — povedzme to trošku 
smelou rečou našej vedy — rozmýšľaním uchopiť pôvod a 
podstatu Cirkvi. 

Pravda, toto pochopenie sa rozumie vždy len vedecky, má 
len rozsah, preto i hranice nášho vedeckého poznania. Ve-
decké poznanie ľudského ducha je podstatne pojmové. Pojmy 
sú skratkové značky skutočnosti, sú približné formuly, sú ná-
doby, do ktorých sa pokúšame zachytiť nevypovedateľno a 
bezhranično skutočnosti, aby sme ich v tom ohraničení mohli 
obopiať a takrečeno posväzovať, a takto, rozdelené a posväzo-
vané, ľahšie pojať do nášho ducha. Všetko vedecké poznávanie 
je teda vždy aj poznávanie vo formulách; pojímame do seba 
nie skutočnosť samu, aká je, ale akosi pristrihnutú, v akejsi kon-
štrukcii, ktorú sme sami navrhli. A takto teda ani naše deje-
pisné a filozofické a právnické výpovede o Cirkvi nevystihnú 
celú jej skutočnosť; sú len zaokruhľovácie formuly, prierezy 
a línie lešenia, ktorými nanášame jej plynúce a bezhraničné 
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bytie na sieí pevných a vymeranými líniami pospájaných bo-
dov. Túto rozumovo vytvorenú sieť voláme „pojmom Cirkvi"; 
je to dejepisné a sociologické opísanie a formulovanie zjavov 
a zážitkov, ktoré sú nám dané v Cirkvi. 

Tu sa nám však ukáže, že Cirkev má vnútorný a nevy-
hnutný vzfah k dejinnému jestvovaniu a pôsobeniu Ježiša 
Krista natoľko, že bez toho súvisu ju nemožno pochopiť. V reči 
pojmu Cirkvi, ku ktorému dôjdeme, musíme ju označiť za usta-
novizeň, t. j. za prejav vôle, ba za podstatný a najdôležitejší 
prejav vôle, za životné dielo Ježiša Krista. Ked ju teda voláme 
„Kristovou Cirkvou", má to najsamprv dejinný smysel. 

Avšak v Kristovi prišlo osobné zjavenie božie, t. j. ním je 
v rámci sveta našich skúseností dané bytie a účinkovanie bo-
žie, ktoré práve pre jeho božský charakter nemôžeme úplne 
zvládnuť našimi dejepisnými formami myslenia, ako zvládzu-
vame nimi svetskú skutočnosť. Prostriedkami našej dejepisnej 
vedy môžeme zistiť len jeho danosť; v svojej vnútornej pod-
state a priebehu však predstavuje tajomstvo, ku ktorému sa 
konečne musíme blížiť — prekračujúc všetky pochopy — ná-
boženskými činmi poklony a uznania. Tieto náboženské výkony 
shfňame pod meno viery v zjavenie. Takto teda i Cirkev pre 
svoj nevyhnutný vzťah ku Kristovi ukazuje zas novú stranu 
a hĺbku, ku ktorej sa môžeme priblížiť len náboženskou vierou. 
Cirkev je priestor, v ktorom sa dejú tajomstvá božie, a do 
takého priestoru má prístup len viera. Výraz „Kristova Cir-
kev" má teda i náboženský smysel, ktorý nie je ešte daný čisto 
dejepisným zistením jej prvých začiatkov. Cirkev má ešte 
oveľa hlbšie, alebo lepšie povedané celkom iné prúdy, ktorými 
vyviera zo svojho bytostného prameňa nielen v ktoromsi oka-
mihu minulosti, ale každú hodinu všetkých čias. Úplné pred-
stavenie Cirkvi musí teda ako tretiu a najdôležitejšiu, ba pod-
statnú časť obsahovať pohľad na Cirkev ako na „nadprirodze-
nú", za dosahom našich skúseností, ba aj za naším vedeckým 
chápaním ležiacu skutočnosť, ku ktorej sa blížime nábožen-
skou vierou. Táto časť našej práce bude sa teda zapodievai 
s „vierou v Cirkev" ako obsahom a smyslom náboženského 
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vyznávania Cirkvi, bude sa zapodievať s ,,credo in unam 
sanctam catholicam Ecclesiam". 

Tieto tri obrazy poznania Cirkvi, ktoré vznikajú trojakým 
duchovným pohybom: zážitkovou skúsenosťou, vedeckým mys-
lením a náboženskou vierou v zjavenie, musia sa doplňovať; 
Cirkev je taká mnohodimenzionálna skutočnosť, že v jej ce-
losti ju nemôže sám predstaviť ani jeden z týchto obrazov. 
„Zážitok Cirkvi" usiluje sa jemnou prispôsobivosťou, akej je 
schopné len zažívajúce skúsenie, zmocniť sa nesmiernej mno-
horakosti zjavu Cirkvi v čase a priestore. Nemožno ho však 
vliať do pevnej formy, preto si ho treba vždy znovu vybojovať, 
a preto v každej podobe bude len zážitkom jedného bodu dejín, 
jednej hodiny a jedného človeka alebo jedného obdobia. Ale 
je zrejmé, že pojatie takého jednotlivého bodu nemôže úplne 
vystihnúť sekulárnu skutočnosť Cirkvi. Preto sa „pojem Cirkvi" 
poskúša sosbierať cirkevné skúsenosti tisícročí a pokolení do 
širokých a pevných pojmových foriem, ktoré možno ľahko 
prenášať od ducha k duchu a ktoré preto každému priblížia 
výťažok bývalých zážitkov Cirkvi, no priblížia práve len poj-
mový výťažok, nie celú skutočnosť a ani nie zážitky samé. 
Pojmy sú vždy meravé, nehybné, vzorcové a podávajú takre-
čeno len rozdiely veľkosti, merateľné vzdialenosti od pojmu 
k pojmu; Cirkev však je široké prúdenie, neustály vzrast a 
predovšetkým množstvo druhových rozdielov, ktoré nemožno 
redukovať na rozdiely veľkosti, ktoré možno práve len skúsiť 
a zažiť. Preto sa musí každý človek ponad všetko dejepisné 
a filozofické spracovanie cirkevného zjavu usilovať vždy zno-
vu a znovu preboriť sa k intuitívnemu zažitiu a zachyteniu 
cirkevnej jestvoty, k videniu, ktoré hýbe nielen umom, ale 
zachvieva celú osobnosť pri uvedomení nesmiernosti, ktorá je 
v Cirkvi daná a ktorá sa v nej každú chvíľu deje. 

Ale ani toto intuitívne, takmer umelecké zachytenie Cirkvi 
nie je ešte dosť. Pretože Cirkev značí osobný zásah Boha do 
nášho sveta, má hĺbky, ku ktorým sa môžeme priblížiť len ná-
boženskými činmi, len veriac, t. j. modliac sa a klaňajúc, vy-
chádzajúc z náboženskej spojenosti s Bohom. Ked chceme 
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poznal jej ostatné a najvnútornejšie tajomstvo, musíme vstúpiť 
do nej samej, no nie už len hľadiac a mysliac, ale spolužijúc 
a spoluprecitujúc jej tajomstvo, ako čiastočka a ako vlna jej 
veľkého božského prúdu. Pravda, aj takto, vo viere, získame 
len nedokonalé uchopenie Cirkvi. Lebo ani viera v svojej pod-
state nie je videním samej božskej skutočnosti; i vo viere je 
človek len predbežne zachytený touto božskou skutočnostou 
a poddáva sa jej unášaniu. Konečnú nosnosf a vyústenie tohto 
schvátenia tu na zemi ešte nevidíme. No zjavenie božie jed-
nako nám dalo obrazy a podobenstvá svojich tajomstiev, ktoré 
ožarujú naše slová i naše pojmy, stojace za slovami, a ktoré 
prežarujú i záchvevy nášho zážitku, ktorý máme o Cirkvi. 
A takto na základe nášho zážitku Cirkvi a nášho pojmu Cirkvi 
jednako sa môžeme pokúsiť vyznať ľudskými slovami i našu 
vieru v Cirkev, môžeme, modliac sa a zajakajúc, pokúsiť sa vy-
sloviť, ako sa cíti človek, zachytený náboženskou skutočno-
stou Cirkvi vo viere v Cirkev, človek, ktorý i sám je spolu-
žijúcou čiastkou v nej, ba v svojej drobuškej, jednako však 
celok tajnostne obsahujúcej čiastočke je samou Cirkvou. 





PRVÁ HLAVA 

Zjav Cirkvi 

Medzi nespočetnými zjavmi, útvarmi a priebehmi ľudského 
spoločenského života s hľadiska nápadnej svojráznosti na vyni-
kajúcom, ba prvom mieste stojí katolícka Cirkev. Najbližšie 
a prvé, čo vidíme hľadiac na ňu, je jedinečná rozsiahlosť jej 
bytia, veľkosť jej stavby, ktorú nemožno porovnať s nijakým 
iným sociálnym útvarom. Nie bez opodstatnenia postavila svoj 
centrálny chrám a názorný symbol seba samej, baziliku sv. Pe-
tra v Ríme, ako najväčší zpomedzi všetkých pozemských ko-
stolov; ale ako sa tu ani tým najgeniálnejším staviteľom nepo-
darilo priblížiť bezprostrednému vedomiu skutočnú veľkosť 
stavby, spraviť ju zážitkom prvej hodiny, tak i pri pohľade na 
Cirkev načim uvažovať, keď chceme dôjsť k skutočnému po-
znaniu, ba k zážitku jej nepochopiteľnej priestrannosti. 

Katolícka Cirkev je už i číselne najrozsiahlejšia spoloč-
nosť, akú svet doteraz videl. Ani jeden štátny sväzok jednotnej 
štruktúry nemohol sa s ňou nikdy čo len približne merať vzhľa-
dom na rozsah. Pritom však treba si dobre uvedomiť, najmä 
vzhľadom na niektoré východné náboženské vyznania, že Cir-
kev predstavuje nie vari len spoločné sberné meno, v ktorom 
sa stretávajú najrozmanitejšie ľudské a náboženské postoje 
a útvary, ale je pevnou skladbou s veľmi presnou a nepreme-
niteľnou štruktúrou; teda že príslušnosť k nej je ozaj makateľ-
ným a merateľným sociálnym určením, takže možno viest 
ostrú hraničnú čiaru medzi jej členmi a mimostojacimi, hranič-
nú čiaru, ktorá je práve taká ostrá ako napr. línia, označujúca 
príslušnosť k istej rodine alebo k istému štátu. Ďalej si treba 
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uvedomiť, že ostrosť tejto hraničnej čiary nie je spôsobená 
vari geografickými rozdielmi alebo krvnou či národnou prí-
buznosťou, alebo dajakými inými telesnými znakmi, ale spočí-
va v priestore čisté duchovnom. Ba táto hraničná čiara v svo-
jom priebehu je s konečnou platnosťou určená len a len du-
chovnými postojmi, stavmi vedomia a nevedomými rozpolo-
ženiami duše, prejavujúcimi sa, pravda, i viditeľnými znakmi. 
No vieme, ako ťažko možno viesť v duševnom priestore ostré 
hraničné čiary. A Cirkvi sa jednako podarilo s čisto duchov-
nými určeniami vyhraničiť a ohraničiť nesmierny počet ľudí, 
počet oveľa väčší, aký bol kedy vyhraničený fyzickými alebo 
telesnými znakmi. 

A túto obsiahlu veľkosť získala Cirkev nie vari len jedno-
duchým prikladaním látky; jej veľkosť spočíva na výboji, na 
vnútornej rozpínavosti jej najvýš životného a cieľmi preplne-
ného bytia. Ved práve preto ťahá ostré, sebaudržaniu slúžiace 
hraničné čiary proti mimoležiacim priestorom, lebo je tak mo-
hutne naplnená svojou jestvotou a vôľou k jestvote. Spoločno-
sti s takým silným sebavedomím, odmietajúce a nepripúšťajúce 
všetko to, čo nie je príbuzné ich podstate, sú vždy naplnené 
neúnavnou vôľou vzrastu a rozšírenia, snahou po svetovej 
platnosti. Cirkvi sa dostala táto svetová platnosť nie náhodnou 
priazňou osudu, ale ako výsledok jej smelého priznávania sa 
k sebe samej a jej húževnatej vôle po uplatnení. Jej veľkosť 
je teda vnútorná: je ovocím a výrazom jej sily k veľkosti. 

Lenže taký organický, zvnútra idúci vzrast silou vlastnej 
vôle potrebuje dlhý čas, a len málo organizmov ľudského spo-
lužitia má naporúdzi dostatok časových možností; či preto, 
že ich životná sila priskoro starne, či preto, že predčasne pod-
ľahnú vonkajším protivenstvám. Katolícka Cirkev ako by mala 
k službám neobmedzenú plnosť času. Nijaká rodina, nijaký 
štát, nijaký národný sväz nášho dnešného západného kultúr-
neho sveta ani približne nesiaha k časom antickej stredomor-
skej kultúry, do čias prvých rímskych cisárov, do čias, keď 
stredná a severná Európa stála ešte na preddejinnom, primi-
tívnom stupni a pokrytá bola pralesmi v smysle geografickom 
i kultúrnom. 
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V súvise s veľkosťou tejto cirkevnej spoločnosti pozoru-
jeme jeden z najpodivuhodnejších nám známych zjavov. Ľud-
ské sväzy veľmi chytro starnú; práve s ich veľkosťou rastie 
i nebezpečenstvo a pravdepodobnosť rozkladu, v najpracnej-
šom prípade rozdelenia na rovnorodé sväzy. No katolícka Cir-
kev ani pri svojom rozsahu nezažila rozklad; stojí i dnes, ako 
stála v každom čase od svojho počiatku. Ba nezažila ani rozde-
lenie. Pravda, stratila časti, a to veľké časti. Ale tie odpŕsknuv-
šie časti boly vždy iného rozdajú ako pôvodný celok. Ani po 
takýchto odčesnutiach nikdy nebolo viacero katolíckych cir-
kví. A ona zostala tým, čím bola; i pri strate rozsiahlych územ-
ných čiastok nestratilo sa nič z jej individuálnej podstaty. 

Ako v priestore nebolo viacero katolíckych cirkví popri 
sebe, tak isto ich nebolo viacero ani v čase za sebou. Cirkev 
prvých desaťročí po Ježišovej smrti, žijúca ešte v semitskom 
myšlienkovom a citovom svete Matúšovho evanjelia, bola tá 
istá ako Cirkev na prelome prvého storočia, keď začínala ho-
voriť po grécky a živiť sa gréckymi filozofiami. A je tá istá ako 
Cirkev rímskych katakomb a obdobia mučeníkov, tá istá ako 
Cirkev pokonštantínovského stredoveku, ktorá sa stáva dedič-
kou rímskeho práva a — na dlhé stáročia prebúdza k novému 
životu i rímsku moc nad svetom. A táto Cirkev, ktorá pretrva-
la zánik rímskej ríše, videla sostupovať do hrobu i stredovek; 
bola Cirkvou gotiky a scholastickej vedy, a práve tak je i po-
tridentskou Cirkvou mramorového baroka; Cirkvou, ktorá 
v moderných priemyselných mestách buduje betónové stavby 
a súčasne láskyplne zachováva a opatruje starodávne obrady, 
reči a formy kresťanského Východu. 

Bolo by povrchné, keby sme chceli toto tak nepredstavi-
teľne dlho trvajúce jestvovanie vysvetľovať len vonkajšími 
prispeniami alebo okolnosťami. Pravda, Cirkev sa veľmi chy-
tro naučila znať a ceniť význam materiálnych dobier, hojne ich 
mala, usilovala sa ich mať i bránila ich ako svoje posvätné 
imanie. Ale skúsenosť učí, že imanie pre každý ľudský sväz 
značí nielen pomoc, ale i nebezpečenstvo, a niekedy veru ne-
bezpečenstvo najväčšie. Aj Cirkev bola vystavená tomuto ne-
bezpečenstvu; ba svetská snaha za imaním bola vari najväčším 
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nebezpečenstvom, ktorému mala odolávať; a odolala mu, i keď 
ho vždy nepremohla. Cirkev vedela postaviť do svojich služieb 
i hmotnú moc. V časoch, keď politická moc v podobe kniežac-
kej a dynastickej moci bola ešte rozhodujúcou a všeobecne 
platnou, usilovala sa nakloniť si túto moc, a to často s naj-
väčšími obetami ešte i svojho náboženského fondu. Ale zo vše-
tkých snáh sa jej vari práve táto podarila najmenej. Jej dejiny 
v každom desaťročí, nielen v každom storočí, sú naplnené naj-
zaťatejšou borbou proti brutálnej presile a ľubovôli politických 
vladárov. Nemožno veru povedať, že sa v jestvovaní udržala 
pomocou vonkajšej politickej moci. A nie v najmenšej miere 
vyvolala proti sebe nepriateľstvo svetských veličín práve svo-
jím zakročením za slabých a potláčaných. Ozaj nemožno po-, 
vedať, že by sa vždy bola pridala k silnejšej strane. A dnes, 
keď súbor svetskej moci predstavuje už nie moc politická, ale 
hospodárska, imanie a rozhodovanie o priemyselných výrob-
ných prostriedkoch, táto svetská, skutočná to svetová moc, je 
úplne mimo dosahu cirkevného upotrebenia. Dnes je Cirkev 
celkom bezbranná, nielen vojensky a politicky, ale i priemy-
selne — a jednako žije. 

Ani ostatné ciele Cirkvi nie sú také, že by bez ďalšieho 
vysvetlily jej dlhé trvanie. Veľa pravdy je vo vete, že hlad 
a pud po slasti sú tým všemocným bičom, čo ženie ľudstvo 
a sháňa ho dovedna. Ale tento prostriedok súdržnosti Cirkvi 
neslúžil. Nebolo obdobia, že by nebola od svojich vyznavačov, 
od svojich obrancov, od svojich služobníkov a kňazov žiadala 
obety, a to ťažké obety životného pôžitku a pohodlnosti. A keď 
i nie vo všetkých jednotlivých údoch, tak aspoň v svojej ce-
losti a predovšetkým v svojom najhlbšom svedomí, ktoré nikdy 
nebolo úplne bez slova, jednako len bojovala za duchovné 
proti hmotnému, za večné proti časnému, za mravné proti zvie-
raciemu, za božské proti priľudskému; a ako i dnes stojí mo-
hutne a účinne, hoci väčšina jej požiadaviek je v ostrej protive 
s duchom moderného ľudstva mimo Cirkvi, tak obstála po vše-
tky časy veruže nie ústupkami ľudskej biednosti, ale skôr 
v protive so všetkými hlasmi a pudmi hĺbok. Nuž zaiste je 
v nej vnútorná a svojrázna sila jestvovania, ktorá nie je síce 
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neodvislá od vonkajších pomoci a podmienok, ktorá však 
v svojej podstate je nekonečne viac a celkom iného rodzaja 
než mechanika vitálnych pudov. 

Spoločnosť s takou existenčnou silou nebýva nikdy bez 
hlbokosiahajúcej účinnosti. A takto i katolícka Cirkev, zodpo-
vedne svojej veľkosti, je vskutku najvplyvnejším spolčením 
ľudí, aké len dejiny poznajú. A najväčšia, rozhodujúca časť 
jej vplyvu je v duchovnom priestore. Politické a hospodárske 
účinky, ktoré vychádzaly z nej, čo aké boly za istý čas sveto-
dejinne významné, najmä tie prvšie, sa priamo strácajú v po-
rovnaní s jej plodnosťou v duchovnom. A v tomto súvise naj-
silnejšou a najhlbšie siahajúcou javí sa najmä jej účinnosť ná-
boženská. Táto Cirkev stvorila vlastne kresťanskú pospolitosť, 
ona sama nastálo uviedla kresťanstvo tak v Európe ako aj v 
iných dieloch sveta. Ona spravila spoločným imaním dnešného 
kultúrneho ľudstva vieru v jedného osobného Boha, vo večný 
život, ba i vieru v etiku lásky a nezištného slúženia. A ona sama 
zachránila v búrkach a vlnobití stáročí i vieru vo vlastné kre-
sťanské tajomstvá Bohočloveka a jeho vykupiteľského diela. 
Najviac odolnosti a trvácnosti má kresťanská viera ešte i dnes 
práve v srdciach katolíckych vyznavačov. 

S touto náboženskou pôsobnosťou spájala sa od prvopo-
čiatku pôsobnosť kultúrna, najmä v oblasti ľudovýchovy a ve-
deckého i umeleckého života. A hoci tento druh činnosti Cir-
kev nemala v úmysle ako cieľ prvý alebo samostatný, jednako 
bol zahrnutý v jej všeobecnom cieli: viesť svojich vyznavačov 
a národy vôbec k výške kresťanského poznania a žitia; výška 
táto predpokladá totižto aj určité duchovné a kultúrne dvíha-
nie a stvárňovanie ľudskej bytnosti. A preto Cirkev nielenže 
bezprostredne a s vlastnou rukou tvorila kultúrne hodnoty — 
najväčšie pamätnosti aj sveta moderného sú pozostatky a 
pomníky starej cirkevnej kultúry —, ale otvorila najmä ostatné 
žriedla a najpotrebnejšie podmienky kultúrneho vývoja vôbec. 
Tak svojím náboženským životom, ktorý vdýchla do širokých 
vrstiev, ako i vodcovským duchom, ktorého vedela prebudiť 
a upotrebiť v svojich najnadanejších vyznavačoch, mohla to-
tižto vytvoriť takú otvorenosť, ohybnosť a svetovú istotu vo 
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všeobecnom ľudovom a duchovnom živote katolíckeho kre-
sťanstva, že v tomto duševnom rozpoložení našiel priestor i pod-
klad aj čisto svetský kultúrny život a kultúrna tvorba. Nielen 
náboženské umenie stredoveku, ale i novodobá kultúra, ktorá 
sa od čias renesancie stavia čiastočne nepriateľsky proti Cir-
kvi, bola možná len v duchovnom svete, ktorý Cirkev stároč-
nou prácou vybudovala. 

Celá hĺbka a šírka cirkevnej pôsobnosti objaví sa nám na-
jmä tak, keď sa zas rozpamätáme na rozsiahlosť Cirkvi v prie-
store a čase, ako na činiteľa jej pôsobenia. Práve najväčšie 
a najtrvácnejšie účinky potrebujú k svojmu rozvoju a dozretiu 
aj najviac času, potrebujú aj istý geografický priestor, široké 
súvislosti, do ktorých môžu byť umiestené; Cirkev mala pod-
klad, priestor i čas naporúdzi v rozmeroch svetových. Mala 
neporovnateľnú stvárňujúcu silu starej tradície, ktorá sa vôbec 
nikdy nezlomila, a jednako sa nemusela pridržiavať len toho, 
čo bolo, lebo isto vedela, že jej je celá budúcnosť. 

V šírke priestoru a času, ktorú mala Cirkev naporúdzi, a 
vo väčšej pravdepodobnosti, podmienenej tou šírkou, že na-
stanú i stretnutia s významnými a svojráznymi, veľkými osob-
nosťami, nemôže sa natrvalo udržať nič nezdravého, nepri-
rodzeného a nepravdivého. Dobročinné zákony prírodné, ak 
len majú dostatočnú možnosť pôsobnosti, to všetko samy od 
seba vylúčia. Svetové dejiny sú vskutku i predbežným súdom 
sveta. Preto nad jestvovaním a účinkovaním katolíckej Cirkvi 
po všetky časy, ešte i v rokoch búrlivého a zmäteného rúcania 
alebo ukrutného pustošenia svätýň, vznáša sa široko-ďaleko 
viditeľný pôvab krásy čisto ľudskej, príjemnej zdravosti, ob-
jektívnej formy a umiernenosti, svetlo duševnej jemnosti a kul-
túry v jej jednotlivých dietkach a v jej kláštorných spoloč-
nostiach, a to najmä v hodinách ich prvého radostného vzrastu 
a kvitnutia. A tento pôvab opravdivej krásy a zdravosti zas 
zpiatočným účinkom pomáhal posilňovať a prehlbovať účinko-
vania všeobecnej Cirkvi. 

Dojem krásy, zdravia a formy v zjave Cirkvi by nebol 
možný, keby sa nebol smel v nej uplatniť bez ukrátenia a pre-
javiť nezahalene aj prvok čisto ľudský. Katolícka Cirkev teore-
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tícky v celom rozsahu uznala čistú, silnú, prirodzenú ľudskosť 
a zachovala ju i v praxi pomerne velmi verne, kým všetky 
odčesnutia a zvláštne formy chápania kresťanstva už povstá-
valy z istých ľudských jednostranností a viedly k jednostran-
nému a extrémnemu vývoju. Cirkev uskutočnila ozaj smelú 
radu apoštola Pavla: „Všetko skúmajte a najlepšie si podržte." 
(1 Sol. 5, 51.) Cirkev v priebehu svojho dlhého života skúsila 
nielen všetky chápania, spôsoby a smery, možné v kresťan-
skom svete myšlienky a činu, ale do dosahu svojej pozornosti 
vtiahla i všetky možnosti profánneho života od výšok duchov-
nej kultúry až po každodenné potreby opatery tela, a previedla 
uvážený a rozhodný výber — hoci niekedy i po dlhšom kolí-
saní —; jedno odmietla inštinktom sebazachovania, iné prijala 
silou mohutného hladu, ktorým si živá bytosť so všetkých 
strán sbiera potravu. V obidvoch prejavoch života, v odmieta-
ní i prijímaní, ukázala sa Cirkev priamo panovačnou, raz nepo-
chopiteľne širokou, raz nesmieriteľne úzkou a uzavretou, ale 
obidvoma týmito postojmi vo všeobecnosti len získala. Aj od-
mietaním, ktorým nepripustila k sebe nepriateľské alebo živo-
tu cudzie, i odporom, na ktorý pritom narazila — a stavály 
sa jej do cesty neustále výbuchy najdivšej vášne —, všetkým 
tým konečne len získala na ozajstnej šírke ľudskosti. Veď vždy 
vedela jemne vycítiť, čo je na škodu národom a ľudstvu a tým 
i jej samej, a vývoj dal jej za pravdu, i keď často len po po-
2voľnom uplatnení sa vysiatych zárodkov. Všetko, čo odmiet-
la, zaniklo konečne pre dajakú jednostrannosť, nemiernosť, 
neživotnosť, pre Cirkev nebolo teda skutočnou stratou. Tak 
sa stalo so všetkými gnostickými, spiritualistickými a puritán-
skymi, ale i naturalistickými hnutiami, ku ktorým musela 
v priebehu svojich dejín zaujať stanovisko. 

Pravda, skúsenosť učí, a sama Cirkev tiež hojne prispela 
k tejto skúsenosti, že ani v Cirkvi sa nemôže úplne vyčerpať 
a uskutočniť celá hlboká možnosť ľudskej bytosti. A j v nej 
má ľudský rozvoj hranice, a preto i Cirkev musí byť doplňo-
vaná a podporovaná inými ľudskými a svetskými silami, i keď 
jej zástupcom a správcom táto potrebnosť nebola vždy zrejmá. 
Lebo prirodzene a podľa čisto psychologických zákonov musí 
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byť i v Cirkvi — ako sväze Iudí — sklon, ktorý chce uplatniť 
len seba a bez ohladu na iné skutočnosti zatlačiť svoje okolie 
v svete alebo ho vsať do seba. Takto sa musela stáročia boriť 
s vážnym pokušením, aby úplne vtelila do seba svetský štát. 
Konečne predsa len premohla toto pokušenie, pravda, z veľkej 
časti pomocou odporu, ktorým sa proti nej postavil sám štát, 
ale i z vlastného zdravého životného citu. Napätie medzi sve-
tovými mocnosťami a zpiatočné účinky svetských odborov ži-
vota, ktoié sa stály najmä v novoveku takými silnými a citeľ-
nými, ukázaly sa okrem toho natoľko plodnými a povzbudzu-
júcimi, že novoveká Cirkev sa mohla i z tejto skúsenosti 
a nielen z uváženia svojho náboženského poslania poučiť, na-
koľko potrebuje tohto súpera; ale i ľudstvo sa naučilo, že práve 
v tomto protismernom napätí vládnucich síl spočíva jeho slobo-
da a jeho útočište pred nebezpečným objatím so strany dakto-
rej samovládnej moci. A j najoduševnenejší priateľ štátu alebo 
Cirkvi môže sa dnes, po toľkých bolestných skúsenostiach de-
jín, zo srdca tešiť, že nežije v svete, v ktorom vládne len štát 
alebo len Cirkev. 

Ale ľudský prvok všade, i v Cirkvi, stáva sa ľahko prilud-
ským. Cirkev poznala všetky veľké vášne, ktoré skŕsajú v ľud-
skej bytosti a prehrmievajú dušou jednotlivca i spoločnosti. 
Pravda, najnehodnejši z jej správcov, pápežov a prelátov, jej 
boli natisnutí, ba nanútení vonkajšou silou rázu politického} 
ale tento nátlak zvonku nebol by býval taký úspešný, keby ne-
bol býval i v samej Cirkvi podporovaný úpadkom takého isté-
ho smeru. Strašné pudy egoizmu, túžby po peniazoch, pano-
vačnosti a smyselnosti účinkovaly i v ľuďoch, ktorí tvorili a 
viedli Cirkev, a veruže neboly to vždy vyššie sily svedomia, 
pôsobiaceho v Cirkvi, čo ich premohly. Takto vidíme dejiny 
tejto Cirkvi ako javisko strašných, ba čiastočne i odporných 
a divých bojov, v ktorých ako by sa boli rozzúrili všetci dé-
moni hlbočín. Okolo múrov Cirkvi hrmely temravy a búrky 
a temné tône sa prevalily po jej hradbách. I to patrí k dejin-
nému zjavu Cirkvi, k pôsobivému a otriasajúcemu celkovému 
obrazu jej bytia. 

Keď sa teraz pýtame, čo boly hlavné opory a najmocnejšie 
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sily tohto bytia a účinkovania, nakoľko sú viditeľné navonok 
a patria preto k zjavu Cirkvi, nachádzame dve, ktoré sa pred-
stavujú zvláštnou nápadnosťou: pápežstvo a svätých. Cirkev 
vlastne len týmto dvom činiteľom vďačí za to, že hrala sveto-
dejinnú úlohu. Jej pápežovia, porovnaní s ostatnými biskupmi 
a tobôž s nižším kňažstvom a svetom laikov, vykonávali takú 
mimoriadnu moc, a to i v prvých storočiach, že už vtedy by 
bolo bývalo možné právom menovať Cirkev Cirkvou pápež-
skou. A jej svätí! Ten dlhý a žiariaci rad náboženských gé-
niov, v ktorých spočívala taká neobyčajná sila a plodnosť! Oni 
sú vlastne jediní ľudia svetových dejín, ktorí skutočne i ďalej 
žijú v dejinách, ktorí sú zachovaní nielen v mŕtvych pomní-
koch alebo literárnych zobrazeniach svetových dejín, ale žijú 
v srdciach ľudských ako vskutku nezabudnuteľní ľudia pre tú 
lásku a úctu, ktorá sa im preukazuje a ktorá sa nezmenšuje ni-
jakým, čo ako dlhým trvaním. 

Tieto dve hlavné sily, ktoré vidíme účinkovať v dejinnom 
zjave Cirkvi, sú však jedinečne rozmanité, ba protichodné. 
Jedna sa vzťahuje na vonkajšiu organizáciu a vyplýva z ab-
solútne monarchickej vládnej formy v Cirkvi. Druhá je dôka-
zom jej bohatého zvnútornenia. Jedna je konzervatívna sila, 
ktorá zaisťuje súdržnosť Cirkvi, chráni pred pominutím a mi-
nulosťou jej spoločenskú štruktúru a tým i jej sociálnu iden-
titu. Druhá je tvorivá a najvýš pokroková, ba výslovne pokro-
ková sila v Cirkvi, ktorá umožňuje v Cirkvi vyklíčiť vždy no-
vej prítomnosti a budúcnosti. Pápežstvo čnie do viditeľného 
sveta dejín ako vrchol organizačného umenia, ktoré sa môže, 
pravda, uplatniť len v takom útvare, ako je Cirkev; v svätých 
sa zjavuje transcendentný svet, ktorý stojí za Cirkvou; v nich 
vyvierajú večné žriedla jej náboženskej hlbky. Pápežstvo je 
triumf systému, neosobného princípu, úradu, ktorý silou svojej 
idey vysoko prevyšuje i tú najmohutnejšiu osobnosť; svätí sú 
víťazstvo osobného, jednorazového, víťazstvo prúdiacej osob-
nosti, ktorú nemožno vyčerpať nijakou formulou, nijakým prin-
cípom, nijakým systémom. 

Veľa bude treba povedať ešte o postavení osobnosti v ka-
tolíckej Cirkvi. Čosi z toho je i vo formule: katolícky človek 
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je viazaný človek. Ale tým ani približne nie je povedané vše-
tko. To vysvitá už i z čisto dejepisného zistenia, že v katolíc-
kom priestore sa mohlo vyvinúť a vyžiť také mimoriadne 
množstvo ozaj originálnych osobností, tvorivých ľudí, priekop-
níckych a oslobodzujúcich duchov. Z toho vidno, že pri vše-
tkej viazanosti musí mať v nej vhodnú živnú pôdu i to, čo zna-
čí slobodu a samostatnosť, svojráznosť a pôvodnosť osobnosti. 

Toto v Cirkvi uskutočnené neporovnateľné sdruženie prin-
cípu a osoby, úradu a duše, objektívneho systému a subjektív-
nej slobody, teda síl, medzi ktorými je protiva, ba i protireče-
nie, posilňuje všeobecný dojem, že táto Cirkev je obdarená 
celkom svojráznou a jedinečnou rozpínavosťou a vlohou k veľ-
kosti, ktorá v odbore duchovných možností je ešte väčšia a 
nápadnejšia než jej geografická a Sasová rozsiahlosť. Zasluhuje 
si vskutku meno, ktoré čoraz s väčšou určitosťou jej dejinné-
mu zjavu uznaly i samé dejiny, meno, ktorým možno vari naj-
kratšie formulovať podobu jej zjavu: je katolícka, t. j. veľká, 
všeobsiahla, svetová Cirkev. 



DRUHÁ HLAVA 

Dejinný vývoj zážitku Cirkvi 

Zjav Cirkvi i pri všetkej stálosti základných foriem je ne-
clozerne bohatý, mnohotvárny a premenlivý. Jej vonkajšia roz-
siahlosť v priestore a v čase, jej vnútorné dimenzie, ktoré sú 
tolkoraké, korkoraké sú možnosti kresťanského myslenia a ži-
tia v nevyčerpateľnej ľudskej duši, jej neprestajný vzrast a tok 
dejinami, ktoré sú také bez konca ako neustále znovuzrodenia, 
premeny a pominuteľnosti ľudskej bytosti, všetko to spôsobu-
je, že Cirkev nikdy nemožno zachytiť v jednom jedinom oka-
mihu súčasne so všetkých strán, ba ani jej vonkajšie strany 
nemožno vidieť súčasne a všetky naraz. A preto dojem, ktorý 
spôsobuje jej zjav, nikdy nemožno zhustiť do zážitku jednej 
hodiny, ani vtedy nie, keby to bol zážitok najhlbší a najžera-
vejší. A čo nie je možné jednotlivému človekovi, to nie je dané 
ani nijakému času a nijakému pokoleniu; lebo i tieto sú ešte 
úzke a obmedzené vzhľadom na časové a vecné vzdialenosti, 
ktoré treba v Cirkvi prejsť. Preto každá duša a každý čas ne-
vyhnutne budú mať svoju osobitnú postať, s ktorej vidia Cir-
kev; zodpovedne svojmu vývoju a svojej duševnej vnímavosti 
uvidia Cirkev svojráznym spôsobom, stvárnia si a budú mať 
svoj vlastný obraz Cirkvi a svoj vlastný zážitok Cirkvi. Ked 
shmieme dlhšie časové obdobia, vtedy celkom jasne vidíme 
rozdielnosť týchto rozmanitých vízií Cirkvi; vidíme, ako sa vy-
víjajú a rozžarujú a zas zhasínajú. Tieto obrazy Cirkvi sa, 
pravda, jeden druhému neprotivia, nevylučujú sa navzájom, 
ved sú konečne obrazmi tej istej skutočnosti; ani nie sú cel-
kom ostro oddelené jeden od druhého, ale ich obrysy skôr 
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splývajú jeden s druhým, a každý jednotlivý obraz akosi na 
samom spodku skrýva i všetky ostatné. No jednako zostáva 
pravdou, že spôsob, ako videly a zaživaly Cirkev jednotlivé 
časové obdobia, bol vždy čímsi vlastným a osobitným a vari 
i jednorazovým, čo sa nikdy nevráti tak isto, v tej istej podo-
be a farbe. 

Prvotné kresťanstvo, asi do konca prenasledovaní so stra-
ny rímskej štátnej moci, stálo s jednej strany ešte pod dojmom 
blízkosti a sviežosti rozpomienok na apoštolov, clivokrásnych 
čias počiatku, s druhej strany vedelo a zažívalo každodenne, 
že je v ostrej a súčasne víťaznej protive proti pohanskému 
okolnému svetu. Ešte sa vznášal nad ním ako by závan prvotnej 
dôvernosti kruhu Ježišových učeníkov, čosi z pobolievajúcej 
radosti poslednej večere, spoluúčasti s Ježišom na lámaní chle-
ba; a okrem toho vždy bolo ešte cítiť v ňom čosi z vospolnosti 
s národom božím v modlitbe pri známych žalmoch, ktoré si za-
chovalo z jeruzalemského chrámu. A takto v stredisku pra-
kresťanského zážitku stála myšlienka na „kráľovstvo božie", 
ktoré po dlhom a vrúcnom vyčkávaní vyvoleného národa ko-
nečne prišlo a stalo sa viditeľným, bezpochybne splňujúc pred-
povede Písma. A tohto kráľovstva božieho účastníkmi stali sa 
učeníci a veriaci Ježišovi; boli v ňom shromaždeni ako zástup 
Bohom vyvolených a posvätených, boli teda novým národom 
božím, ktorému znely prisľúbenia, národom, ktorému patrilo 
splnenie Starého zákona, teda čas a súčasne i večnosť. Boli 
národom dietok božích, teda aj medzi sebou príbuzní, bratia 
a sestry v Pánovi, jeden druhému blizki a navzájom spojení, 
bez akejkoľvek deliacej hranice pôvodu, sociálneho stavu ale-
bo zákona. Lebo jediným zákonom, pod ktorým stáli, bola vie-
ra a láska, a v tom boli všetci zajedno. 

Viera, v ktorej žili títo kresťania, bola nie vari len vybled-
nuté presvedčenie, alebo daleký, nevdačne počúvaný impera-
tív, ale bezprostredný a oblažujúci zážitok. Videli ešte, ako 
srší a žiari z každého mučeníka viera v Krista, v jedného ži-
vého Boha, ktorý je nad všetkými bohmi, viera v život večný. 
A mučeníkom bol takmer každý biskup a každý pápež; mu-
čeníkmi sa stali ich najmilší ľudia, ich bratia a sestry, ich mat-
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ky, ich deti. Styk so svätými sa stal každodenným a každo-
denne nanovo vzblkajúcim zážitkom. Preto i láska, ktorú pe-
stovali, vzbudzovala zážitok vzájomnej spiatosti a splynutia, 
ktoré robily z mnohých „ j e d n o srdce a j e d n u dušu" (Skut. 
ap. 4, 32), zážitok zohrievajúceho prúdu vzájomnej priazne a 
vzájomného napomáhania, ktorý šumel vo všetkých ich spo-
ločenských formách. Protiva k okolnému svetu, nepriateľstvo, 
ktoré s tej strany skusovali, len prispely, aby precítili tak 
svoju opustenosť v tomto svete ako i svoju silu jednotnosti 
a somknutosti, a tak aby sa vedomie spolupatričnosti tým 
väčšmi posilnilo. 

„Agape", „sväz lásky", v ktorom boli sjednotení, v tých 
časoch Cirkvi bol im teda nielen čosi mimo nich alebo nad 
nimi, ale oni sami boli Cirkvou ako národ boží, ako súrodenci 
v blaženom detinstve božom. Pravda, ich spoločnosť bola už 
organizovaná, a to nielen vo všeobecných obrysoch, ale do 
najmenších podrobností. Ich sväz lásky mal „predstavenú", 
cirkev v Ríme, ako ju volá Ignác z Antiochie výrazom, ktorý 
sa stal klasickým. A jednotlivé obce boly tiež spracované or-
ganizácie, vedené presbytermi, ktorým na čele stál predstave-
ný alebo biskup, ako ho už včas menovali. Vedenie každej ob-
ce bolo nielen náboženské, týkajúce sa veci náuky a kultu, ale 
i sociálne, ba upotrebovalo už i technické prostriedky kance-
lárskej služby. Starostlivosť o chudobných vo veľkých me-
stách, najmä v Ríme, bola rozdelená podľa mestských okresov 
a obvodov, a ešte i hrobári, ktorí usnuvším bratom a sestrám 
chystali hroby v podzemných, vtedy všeobecne obľúbených 
pohrebištiach, v cemetriach, miestach usnuvších, ako ich kres-
ťania radi menovali, ešte i títo hrobári tvorili v cirkevnej obci 
zriadený spolok alebo bratstvo. V technike, správe, úradníctve 
nebolo teda už ani vtedy nedostatku. No tieto veci nežily ako 
také vo vedomí. Co kresťania v tom videli a cítili, bola len 
„administratio" v doslovnom smysle, „napomáhanie", vzájom-
né „posluhovanie ', rozmanité síce podľa povolania a charizmy, 
ktoré jednotlivec dostal, ale predsa jedno v spojenosti jed-
ného tela. A tomuto telu každý mal čím poslúžiť, či uzdravova-
ním alebo náukou alebo správou alebo vnuknutým napomína-
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nim pod vplyvom Ducha alebo opatrovaním chorých (1. Kor. 
12, 28 nasl.). 

Pravda, tento zážitok Cirkvi ako ,,sväzu lásky", „národa 
božieho", nebol rovnako silný vo všetkých údoch obcí; už 
vtedy bolo, a to s postupujúcim časom a so vzrastajúcim poč-
tom vždy viac „más", ktoré boly len voľne spojené s Cirkvou, 
v ktorých nikdy nebolo prakresťanského zážitku, alebo v kto-
rých už bol vybledol a odkvitol. Ale kto tento zážitok ešte mal, 
ten videl „Cirkev božiu", ako ju Pavol najradšej menúval, 
v podstate takou, akou ju opisujú Pavlove listy a spisy apo-
logétov. Cím väčšmi sa vtedy priblížila duša k Cirkvi, čím hlb-
šie sa ponorila do života obce, tým silnejším sa stával v nej 
zážitok Cirkvi vo formách a v žiari veľkého sväzu lásky vše-
tkých vyvolených a posvätených. 

Ale už vtedy sa množily príznaky, že radostná a v láske 
ponorená pospolitosť národa božieho nosí v sebe aj iné mož-
nosti a stránky. Jestvovala odbojná obec (v Korinte), proti kto-
rej odznieť muselo mocenské slovo rímskeho biskupa, a to ešte 
pred koncom 1. storočia, ani nie 40 rokov po smrti Petrovej. 
Boly už pohoršenia, ktoré maly za následok vylúčenie z Cirkvi 
— a to už za dní sv. Pavla. Boli veľmi nebezpeční bludári a 
kacíri už v 2. storočí, ktorí sa somkli v prvé veľké nebezpe-
čenstvo, ktoré hrozilo duchovnému životu Cirkvi, v hnutie 
gnostické. Ba boiy i proticirkvi pozoruhodného rozsahu a 
vplyvu, ako Marcionova „cirkev" okolo polovice 2. storočia. 
Vtedy, za borby proti rozvratným silám vo vlastnom vnútri, 
ktoré vedomie vospolnosti a sila lásky samy už nevedely zvlád-
nuť, ako v diaľke vzblkajúci lesk zažiaril lúč autoritatívneho 
rázu, lúč sily k duchovnému viazaniu; a Učiteľove slová o plnej 
moci viazať a rozväzovať začaly sa plniť veľmi jednoznačným 
a makateľným obsahom. No boly to jednako poznatky, ktoré 
celkom vedomými a jasnými maly sa stať po dlhom vývoji 
až v budúcnosti. 

Vstupom cézarov do Cirkvi a vstupom biskupov do cisár-
skych palácov s jednej strany, a vzrastajúcou bezmocnosťou 
politických nositeľov úradov v rozkladajúcej sa rímskej ríši 
s druhej strany dostáva sa v Cirkvi vždy väčšmi do popredia 
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povolanie a sila k vedeniu a k vládnucej starostlivosti o ľud, 
a to i vo veciach celkom svetských. Rímski biskupi sa opätov-
ne dokázali jedinými vskutku silnými strážcami poriadku a zá-
chrancami pred prenikajúcimi barbarmi v búrkach čias od 5. 
do 7. storočia. Bez Leva I. a najmä bez Gregora I. bol by sa Rím 
stal obeťou chaosu, alebo lepšie: títo dvaja mužovia značili do-
časné víťazstvo nad vzrastajúcim chaosom. 

V týchto a niektorých iných hlavných pastieroch rímskej 
obce prebudilo sa prvý raz vedomie možného vedenia sveta, 
nielen v čisto duchovných veciach, ale vo všetkých veciach, 
ktoré by mohly slúžiť uspokojeniu sveta, tomu, čo volali „pax 
christiana". A podobne ako v Ríme bolo aj inde. Biskupi zasadli 
na sudcovské stolce a dávali zákony, ba v kritických časoch 
brali do svojich rúk i svetské opraty a podržali ich v svojich 
rukách i proti námietkam cisárov a ich zástupcov. A nebolo to 
na škodu ľudu. Títo kňazi sa dokázali mohutnejšími kniežat-
mi, vládcami a pánmi, ako boli slabošskí nástupcovia bývalých 
imperátorov. A keď rímska ríša na Západe klesla do hrobu 
v sprievode neslýchaného a nepochopiteľného úpadku všetké-
ho svetského poriadku a zriadenia, vtedy v obraze všeobec* 
ného rozkladu rysovala sa Cirkev ako jediná trvanlivá a ne-
rozvrátiteľná moc. Ona stála na siedmich vŕškoch, stála vidi-
teľná nad všetky vrchy ako mesto pevne zbudované, ako 
súhrn poriadku a útočište pred hrôzami spustošenia. 

Vtedy to bolo, že Augustín povedal slovo o Civitas Dei. 
Podľa jeho myšlienky bola to neviditeľná a nepoškvrnená po-
spolitosť všetkých dobrých, všetkých dietok svetla. Ale ľudia 
vždy túžobne hľadia za zviditeľnením neviditeľná, a i sám 
Augustín videl Mesto božie, sostúpivšie na zem, v boji s Me-
stom tohto sveta, s Mestom temnôt. Spoločnosť všetkých svä-
tých musela mať teda na tejto zemi svoj predbežný stupeň a 
svoje zjavenie — a tým mohla byť len Cirkev. Ona je nám 
zemským pútnikom tá „civitas Dei", štát boží, štát teokratický. 
Z biedy a túžby mohutne sa prebárajúca predstava našla tu 
svoj symbolický výraz. A nemožno vôbec opísať, koľko naj-
smelších snov, žiarivých nádejí, zúfalých volaní o pomoc obra-
calo sa po stáročia k tejto Cirkvi a pripínalo sa k nej v obraze 
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božieho štátu. Čoraz väčšmi a väčšmi javila sa ako ozajstná 
nástupnička starého Impéria, splňovala sen sjednotenia ľud-
stva, ktorý bol tak trpko sklamaný zánikom Ríše; od nej sa 
čakalo usporiadanie všetkých zemských vzťahov, uspokojenie 
ľudstva pod vládou Boha, ktorý sa stal viditeľným v svojom 
zástupcovi na zemi. Bolo to ozaj grandiózne, keď kedy-vtedy, 
a to ani nie tak veľmi zriedka, táto veľká idea zjavila sa ste-
lesnená i vo veľkom nositeľovi. Vtedy žiarila z takýchto ľudí, 
ako boli obidvaja veľkí Gregorovia, taká prevaha a taká sme-
losť a taká dôslednosť duchovná, že musela strhujúce pôsobiť 
na náboženskú a politickú fantáziu kresťanstva. Vieme poroz-
umieť, ako v takých časoch myšlienka a nádej hnaly k činom 
a symbolom svetodejinných dôsledkov a ako zas tieto činy 
a symboly zpiatočne pôsobily povzbudzujúco na myšlienku: 
civitas Dei. Obnovenie rímskeho cisárstva vo franských krá-
ľoch korunujúcou, teda vládu nad svetom udeľujúcou rukou 
pápežovou — to bol symbol, v ktorom sa ako v zlatej nádobe 
slievaly najžiarivejšie vízie a myšlienkami nabité teórie, ktoré 
potom cez dlhé stáročia až do začiatku 14. storočia maly zrej-
mú platnosť a ktoré sa tak hlboko vtlačily do ducha pápežov 
i kresťanstva, že aj po Bonifácovi VIII. sa na ne dlho neza-
budlo. Dva boly meče, dva nástroje vlády nad svetom, a obi-
dva maly byť Cirkvi naporúdzi, jeden bezprostredne, druhý 
rukami toho, ktorý bol povinnosťou viazaný chrániť a podpo-
rovať Cirkev, rukami Cirkvou korunovaného cisára. Cirkev ne-
mohla iné ani spraviť, ako nárokovať si najvyššiu moc na zemi, 
a bolo len zrejmé, že i zemský mocnári boli jej poddaní, na-
koľko to pokladala za potrebné pre svoj vznešený cieľ. Ona 
bola v zemskom priestore štátom Najvyššieho, v ktorom sám 
Boh je kráľom, bola strediskom národov, záštitou všeobecného 
pokoja a blahobytu. Preto sa zdalo bezpodmienečne potreb-
ným, aby i pastier Cirkvi, zástupca boží, bol svetským knieža-
ťom, čo malo byť symbolom a zaistením jeho najvyššej moci 
aj nad zemskými kráľovstvami. Vtedy začali sa títo skutoční 
vládcovia sveta ozdobovať trojitou korunou, na znak, že vše-
tka plnosť moci, duchovná i svetská, je shrnutá v končiari 
tiary a odtiaľ sa rozlieva na ostatných nositeľov božskej autori-
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ty. A to, čo pri prvom korunovaní cisára na Vianoce r. 800 
bolo bezprostredne videnou skutočnosťou, to potom cirkevné 
myslenie vybudovalo dlhou a usilovnou prácou v pevný sys-
tém: v teórie o pápežovej právomoci aj nad svetskou ríšou, 
o moci pápežovho slova, ktoré tvorí a sosadzuje i kráľov, ktori 
pod jeho účinkom vystupujú na tróny svojich kráľovství a zas 
sostupujú s nich. 

Toto bol teda cirkevný zážitok stredoveku: smelý sen o do-
konalom sjednotení celého ľudstva pod jedným žezlom. A tým-
to žezlom bola vlastná moc Boha, viditeľne vložená do ruky 
jeho zástupcu na zemi, najvyššej hlavy Cirkvi. Sjednotenie, 
ktoré videli takto uskutočnené a ktoré sa usilovali čím doko-
nalejšie vybudovať, začínalo sa na duchovnom poli, vychá-
dzalo od idey a shora. Dnes vidíme, že sa zas objavuje tušenie 
všeobecného sjednotenia ľudstva, no nie dobrovoľného, jasa-
vého, odovzdaného podriadenia sa ustanovizni s božským ve-
dením, ale podriadenia vynúteného; sjednotenia nie duchov-
ného, ale hospodárskeho, finančného; sjednotenia v jedinom 
nedozernom hospodárskom systéme, v ktorom všetci sú robot-
níkmi, v ktorom všetci prijímajú prácu, prijímajú chlieb. Po-
dľa buly „Unam sanctam", ktorá začiatkom 14. storočia pred-
stavovala teoreticky výraz stredovekého zážitku Cirkvi, boli 
všetci ľudia sjednotení ako ctitelia boží a príjemcovia spásy, 
sjednotení v idei jedného spoločného Pána na nebi a jeho zá-
stupcu na zemi, a dobrá, ktoré táto vláda udeľovala, boly dob-
rá večnej spásy a k tomu potrebné časné predpoklady na zemi, 
„pax christiana". 

Táto vízia stredovekej Cirkvi práve tak nevyhasla, ako ni-
kdy celkom nezanikol sladký a blažiaci prakresťanský záži-
tok vospolnosti. Zmenila sa, nie však sama v sebe, ale v svo-
jom praktickom upotrebení na zmenené svetské pomery. Prav-
da, pápežský štátik, ktorý popri nespočetných talianskych štá-
tikoch a medzi nimi živoril od návratu z Avignonu do r. 1870, 
bol len úbohým pozostatkom a nedokonalým podobenstvom 
toho, čo sa kedysi chcelo dosiahnuť, za čím sa usilovaly veľké 
duše Gregora VII. a Inocenta III., k čomu sa ešte raz vypla váš-
nivá prirodzenosť Bonifáca VIII. Koruna Impérium Romanum 
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navždy klesla do prachu a nikdy ju nezodvihne ruka nijakého 
pápeža, lebo ona ľudstvu už ani ako symbol nič neznačí. Čas, 
ked kniežatá vládly národom, sa končí, nezadržateľne sa kon-
čí, a takto postupne stratila smysel i stará otázka kánonistov 
a štátoprávnikov o nadvláde Cirkvi nad kniežatmi a kráľmi. 
No vždy budú akési vlády, pod ktorými stoja národy v štát-
nych sväzkoch, či je to parlament alebo riaditeľstvo banky; 
či si túto vládu vysiela sám národ, alebo či je to medzinárodná 
vláda, diktatúra svetového hospodárstva a jeho usmerňovate-
ľov; a či vtedy bude Cirkev vedená takým ľnocentom III. ale-
bo takým Piom X., ona jednako nikdy nepripustí, žeby tie vlá-
dy boly úplne neodvislé od vplyvu a vôle Cirkvi. Vždy bude 
žiadať, aby sa nestavaly ľudstvu prekážkou na ceste k večnej 
spáse, ale aby ho podporovaly, a preto aj o nich bude znieť 
až do najvzdialenejšej budúcnosti hrdé záverečné slovo buly 
„Unam sanctam": „Vyhlasujeme, vravíme, určujeme a ohlasu-
jeme, že podriadenosť pod rímskeho pápeža je každému ľud-
skému stvoreniu potrebná k spáse." 

Začiatkom nového veku, ktorý sa nejedným náznakom 
hlásil už v 13. storočí, začalo sa rozpadúvať aj dovtedy dosia-
hnuté sjednotenie ľudstva. Popri Svätej Ríši Rímskej Národa 
Nemeckého tvorily sa sebavedomé národné štáty, a ich neod-
vislosť voči rímskemu cisárstvu sa logicky obrátila aj proti naj-
vyššiemu vrcholu všetkej autority, pod ktorou žilo i samo to-
to cisárstvo, proti tiare pápežstva. Tieto národné štáty, v 
prvom rade Francúzsko, po prvé otriasly dovtedy nepochyb-
nou vierou vo viazanosť všetkých národov pod jednou autori-
tou a tým i vierou v túto autoritu samu. Otras tento šíril sa od 
kráľov a ich ministrov k šľachte a mestám, k právnikom a ko-
nečne ku každému jednotlivcovi v ľude. k indivíduu. Začalo 
sa oslobodzovanie indivídua, odvolávanie sa na vlastný ná-
hľad, na vlastné svedomie, na vlastnú osobnosť, ako sa to ne-
skôr volalo. Toto prebudivšie sa vedomie osobnej platnosti a 
vlastnej osobnej hodnoty uvoľnilo prirodzene v indivíduu mo-
hutné sily, pravda, i sily neviazané. Všeobecný pocit sily stup-
ňovaly ďalej mohutne i smelé objaviteľské cesty, ktorými sa 
hocktoré indivíduum mohlo odrazu stať herosom, a geogra-
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f-cké a v následkoch i duchovné rozšírenie obzoru v tomto ob-
dobí objavov. Stredoveký svet so svojím hierarchickým a sta-
vovským členením i viazaním, ako i so svojimi skutočnými 
neporiadkami a nedokonalosťami, prichodil ľuďom teraz pria-
mo smiešne nedokonalým v porovnaní so skutočným svetom 
a jeho nepredstaviteľne širokými priestormi. Sebavedomie bo-
lo potom ešte umele zveličené márnomyseľnosťou humanistov, 
ktorí len tak hádzali okolo seba pohanskými slovami a gestami. 
A takto rýchle sa blížil čas praktického i teoretického indivi-
dualizmu. Jeho najkrajnejšie zahrotenie pripravovalo sa vte-
dy, keď novodobý človek nezastal ani pred náboženským po-
daním a keď v reformácii roztrhnutá bola i cirkevná jednota 
kresťanstva. Prví reformátori, najmä Luther a Kalvín, boli síce 
ešte autoritatívne viazaní, celkom stredoveko rozmýšľajúci ľu-
dia, ktorí chceli zahatiť len „svetské" mocenské nároky Cirkvi 
a tým i jej posvetárčenie. No kniežackej moci, pripravenej už 
na najkrajnejšiu neodvislosť, dali tým do ruky chýbajúce ešte 
teoretické zdôvodnenie, a tieto svetské moci potom vášnivým 
zpiatočným nárazom vlastného oslobodenia napadly a otriasly 
aj náboženskú autoritu starej Cirkvi, duchovné viazanosti mi-
nulosti. Luther sa najmä v prvých rokoch veľa natrpel pre ten-
to vývoj. Kniežatá, bažiace po moci a peniazoch, otázky cir-
kevnej disciplíny a v konečnom dôsledku i otázky vierouky 
upotrebily na to, aby navždy odtrhly svoje národy od nábo-
ženského spoločenstva Cirkvi. Týmto boly tieto národy aj vo 
veciach svedomia postavené pod zemepánov („Cia je zem, ten 
je i pánom viery"), a keďže táto autorita bola prikrehká, ko-
nečne len pod vlastné svedomie. Reformátorské vyznania ne-
vyhnutne musely dôjsť časom k odmietnutiu každej vonkajšej 
autority v náboženských veciach, k neobmedzenému indivi-
dualizmu. 

Proti tomuto vzmáhajúcemu sa rozbitiu všetkej autority 
na náboženskom a duchovnom poli musela Cirkev čoraz 
väčšmi zdôrazňovať viazanosť človeka božským zákonom zja-
venia a zákonom Cirkvi. Takto sa stalo, že ľudia reformácie 
i protireformácie, že celé obdobie ukrutných náboženských bo-
jov, ju čoraz väčšmi a väčšmi videli — v láske i nenávisti — 
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ako nepoddajnú zástupníčku náboženskej autority, nesmieri-
teľnú nositeľku božských nárokov. Pravda, Cirkev vždy bola 
tým. Ale celý dosah cirkevných požiadaviek si ľudstvo až vte-
dy uvedomilo. Ba chcelo by sa takmer povedať, že táto nos-
nosť v celom svojom rozsahu a v svojej základnej významno-
sti sa i samej Cirkvi a jej vládcom až vtedy celkom ozrejmila. 
Všeobsažná plná moc Cirkvi mala v časoch germánskej sveto-
vlády silne politický prízvuk; ved v svojom vlastnom nábo-
žensko-duchovnom priestore takmer ani nepotrebovala prízvu-
kovania. Teraz však politické stvárnenie cirkevnej moci bolo 
zatlačené nedohľadne ďaleko; nedalo sa ani len myslieť na to, 
žeby sa v tomto smere mohlo pokračovať. A konečne nevidelo 
sa to ani takým dôležitým a nástojčivým v porovnaní s otra-
sením v stredisku, v duchovnom živote, v svedomí, vo viere 
a v náboženskej poslušnosti. 

V tom čase začal ostro a jasne vstupovať do vedomia aj 
rozdiel medzi „učiacou" a „počúvajúcou" Cirkvou. A učiaca 
Cirkev dodnes stojí v centre zážitku Cirkvi. Dodnes je Cirkev 
ľuďom v prvom rade orgánom autority, náboženskej učiacej 
a vedúcej moci. Ak antický kresťan, ba i stredoveký kresťan 
mal ešte jasné vedomie, že sám je Cirkvou a že ako čiastočka 
kresťanstva pomáha ju tvoriť, tak katolík novoveku sa cíti pre-
dovšetkým poddaným, príslušníkom, služobníkom, pravda, sú-
časne i dieťaťom Cirkvi. Kým staré kresťanstvo cítilo, že ono 
samo a nedelené je „nevestou", čakajúcou na ženícha (Zjav. 
21, 9 nasl.), už stredoveký človek začal rozlišovať medzi pastie-
rom a stádom, a najmä v novoveku sa myslieva, že Cirkev 
jestvuje podstatne v svojom pastierskom úrade, je „matkou 
veriacich", t. j. autoritou vôbec, zjemnenou, pravda, skrze du-
chovnosť. 

Vo všeobecnom nebezpečenstve najvnútornejšieho roz-
trhnutia cirkevnej jednoty začala Cirkev od strediska a s naj-
väčšou energiou somkýňať všetky svoje sily. Pápežstvo od sa-
mého počiatku, už v časoch rímskych prenasledovaní, keď 
každá obec v svojom bytí takmer celkom sa opierala len o se-
ba a svojho biskupa, jednako neustále a neodvratne pracova-
lo natom, aby pritiahlo všetky kresťanské obce do okruhu svo-
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jej činnej a obsiahlej starostlivosti. „Totižto my musíme mat 
viac horlivosti za kresťanskú vieru, než majú všetci iní; my 
nesieme ťarchu všetkých obťažených", písal pápež Siricius 
r. 385. A všetky tie námahy neochably tobôž v čase plnozvuč-
ného formulovania pápežskej plnomoci. Gregor VII. o mohutný 
krok urýchlil tento proces centralizácie, a za Inocenta III. sa 
dielo toto videlo na horizonte stredoveku už zavŕšeným. Teraz 
však, v búrkach nového veku, zas všetko bolo ohrozené, a po-
silnenie centrálnej moci nejavilo sa už len ako politický alebo 
teoretický nárok pápežov, ale priamo ako životná potreba 
Cirkvi. Nielen spojenie biskupov s Rímom, ale i centralizácia 
podriadených plných moci a ich nositeľov boly posilnené 
v miere, akú by doteraz neboli mali ani za možnú. A tento 
proces zjavne nie je ešte dodnes zavŕšený. 

Dôsledná pôsobnosť individualizmu nevyhnutne viedla 
k subjektivizmu, ktorý všetky veci, ešte i bytie vlastného „ja", 
meria nie podľa objektívnej skutočnosti, ale podľa vedomost-
ného stavu mysliaceho alebo i len cítiaceho subjektu; myslím, 
teda som. Táto veta dostala taký smysel, že skutočnosť bytia 
siaha len dotiaľ, kam siaha myšlienka. To však značí nielen 
zrieknutie sa primátu vyššieho bytia, autority, ale primátu by-
tia vôbec. Nadišlo obdobie historizmu a psychologizmu, ktoré 
nevyhnutne vedú k najkrajnejšiemu relativizmu: dané sú nám 
len večne premenlivé a protichodné stavy vedomia, z ktorých 
každý má rovnakú hodnotu, to jest, absolútne hovoriac, vôbec 
nijakú. Bolo zrejmé a dôsledné, že Cirkev autority stala sa te-
raz i zástupníčkou objektivity, bytia neodvislého od stavu ve-
domia, skutočnosti platnej pred všetkým myslením. A to je 
ostatný obraz, v ktorom ľudstvo zážitkovo vidí Cirkev, cirkev-
ný obraz prítomnosti. Nám, dnešným ľudom, priateľom i nepria-
teľom Cirkvi, je Cirkev zástupníčkou objektívneho nábožen-
stva a vôbec objektívnej skutočnosti, danej Bohom, základným 
to bytím, pred všetkým myslením. Pod dojmom tohto nároku 
stojí tak hlboké, vášnivé nepriateľstvo, ako i najvrúcnejšia 
sympatia dnešného duchovného sveta voči Cirkvi. Subjekt, 
vedomie jednotlivca, čo ako vypäté a žeravé, nemá v tejto 
Cirkvi podstatného značenia. Sviatostné prostriedky spásy 
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účinkujú neodvisle od vedomostného stavu vysluhovatelovho 
a prijímajúceho. Strediskom cirkevného kultu je objektívny 
čin Kristov, a jeho hodnota nie je odvislá od podnetov, ktoré 
prúdia z neho na návštevníkov bohoslužieb. Cirkevné právo 
je čímsi celkom neosobným a čimsi, čo sa celkom zoskutočnilo. 
Nikde nestojí len na papieri — predbieha i najmenšie zvyšky 
subjektívneho cítenia. Takto teda zažívame dnes Cirkev ako 
najsilnejšiu duchovnú moc, ktorá pôsobí na nás z objektívne-
ho sveta, nádherne povznesená nad náš subjekt. Je nám du-
chovnou a náboženskou skutočnosťou vôbec, ktorá je síce 
často nepríjemná a stojí nám v ceste, ktorá však jednako je. 
ktorá je čímsi, nielen čímsi mysleným a predstavovaným, ale 
skutočným bytím. 

Z tejto skutočnosti žiari taký mohutný dojem, vzbudzujúci 
obdiv a súčasne i uspokojenie, že tu spočíva i sila moderného 
zážitku Cirkvi. Široko ďaleko v svete moderného duchovného 
života sa prebudil dnes nový smysel a nová prístupnosť voči 
Cirkvi, a to práve pre jej objektívnu tvrdosť. Preto i toto nové 
hnutie cirkevnosti smeruje so záľubou k sviatostiam, liturgii, 
mníšstvu, cirkevnému právu, hieratickému umeniu Cirkvi, 
k všetkému, čo jej ruka vhodila ako balvan do bezodnosti na-
šich vedomostných stavov. Nosná sila, ktorá vyplýva z tohto 
vyplnenia ničoty a prázdnoty, vystupuje až do nášho vedo-
mia ako pocit hrdosti a sily: dnešné cítenie Cirkvi, vystupňo-
vané takmer až k výške prakresťanského zážitku vospolnosti, 
je najkratšie a najúplnejšie shrnuté vo vedomí a istote, ktoré 
žijú dnes v každom katolíkovi: S m e l 



TRETIA HLAVA 

Cirkev prítomnosti 

Svojský ráz cirkevného zážitku prítomnosti vyplýva z ne-
odolateľného dojmu objektívnej skutočnosti, ktorá sa nám prí-
vráva z Cirkvi, ktorá je daná už samým bytím Cirkvi, ktorá sa 
uplatňuje v ohlášaní náuky a v celej náboženskej bytosti 
Cirkvi a odtial panovačnou svojmocnosťou preráža aj do náš-
ho myslenia a chcenia. Vidíme Cirkev ako vpád objektívna. 
Tento obzvláštny ráz nášho dnešného zážitku Cirkvi nás upo-
zorňuje na isté vlastnosti Cirkvi, ktoré síce vždy jestvovaly, 
ktoré však my teraz takmer prekvapení vidíme na nej a zaží-
vame. Sú to vlastnosti, ktoré nám umožňujú obzvláštnou mie-
rou precítiť jej skutočnosť a ktoré sú nám dôležité práve pod 
zorným uhlom objektívna, keďže sa stretávajú práve s našou 
obavou pred objektívnom alebo i s našou túžbou po objektív-
nej skutočnosti. 

Skutočnosť Cirkvi je v prvom rade skutočnosť duchov-
ná a jednako i vnútrosvetská. My sme neustále vystavení 
pokušeniu, aby sme zatlačili duchovno za všetku pozemskú 
skúsenosť, obliekajúc ho do abstraktných formúl, do ktorých 
však vždy skrývame tajný predpoklad, že to, čo označujeme 
za veci duchovné alebo hodnoty, jednako sú vlastne len pra-
divá myšlienok. Preto sme i vždy náklonní hovoriť o „katoli-
cizme v tejto abstraktnej forme, ako o čírom myšlienkovom 
systéme. Ale Cirkev už i svojím jestvovaním nám ukazuje, že 
je viac než „katolicizmus", že spočíva síce na systéme, alebo 
že je v nej systém, ale že jednako práve tak dobre a pevne je 
zakotvená v bytí ako hociktorý iný zjav sveta, ako napr. pri-
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rodný úkaz alebo štát alebo národ, ktoré sa nikdy neopovažu-
jeme označiť menom systému. 

Okrem toho Cirkev, hoci je duchovnou mocou, jednako je 
skutočnou, viditeľnou, telesnou a má celú prirodzenú, spokoj-
nú viditeľnosť tela, ktoré sa nemusí natískať, aby ho ľudia 
zbadali. Ani Cirkev si nerobí reklámu. V porovnaní s tým ne-
smiernym hukom, ktorým sa vychvaľujú a natískajú v našom 
veľkomestskom živote toľké veci, ktoré majú v sebe veľmi 
málo skutočnosti, je Cirkev priamo mlčanlivá. A jednako ju 
bezprestania vidíme, neustále stojí v ceste našich očí a našich 
nôh. I proti Cirkvi bola vyskúšaná tá najsmrtonosnejšia zbraň, 
aká len jestvuje proti ľuďom a ľudským ustanovizniam i die-
lam, totižto umlčiavanie, ale daromné. Neustále ju musíme vi-
dieť a hovoriť o nej. Jej chrámy, pomníky to jej minulosti, jej 
charitatívna činnosť, jej boje a víťazstvá, účinky jej boho-
služieb a jej sviatkov, vyplňujú všetky cesty a priestory 
našej dnešnej kultúry. Ba i vtedy, keď úmyselne stiahne svoju 
liturgiu do skrytých dolín a osamotených kláštorských kosto-
lov, i vtedy žiari čosi z toho po celom kraji, takže tie doliny 
sa o krátky čas stávajú cieľom cestovania a kláštorské kostoly 
pútnickými miestami. Nie úmyselný osvetľovací efekt, ale jed-
noducho skutočnosť, vnútorná krása, tajnostná plnosť spôso-
bujú, že jej kult je taký viditeľný, že nemožno nevšímavo 
prejsť popri ňom. Tu je nielen maľovaná stena, ktorá predsta-
vuje farby a priestory a posunky, ale je tu stelesnené čosi sku-
točného. 

Viditeľnosť Cirkvi je vlastne skôr hmatateľnosťou. Skladá 
sa z účinkov, ktoré prúdia na všetky strany z jej bytia a účin-
kujú r.a všetky naše pozorovacie orgány. Je skalou, ktorá leží 
stred našej cesty; či sa potkneme o ňu, alebo či sa stáva pod-
kladom nášho kroku — vždy je citeľná. Aktivita, otvorenosť 
a odhodlanosť Cirkvi v novšom čase podivuhodne vzrástly. 
V celom rozsahu nášho moderného života nieto ničoho, čo by 
ju nezaujímalo, čo by neskúšala a o čom by sa nevyslovila, 
aby to alebo prijala, alebo odstavila s cesty. Všetko zaťahuje 
pred svoj pohľad: našu vedeckú a umeleckú kultúru, otázky 
nášho sociálneho života, naše hospodárske účinkovanie, našu 
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techniku a našu prácu, naše hry a našu telesnú kultúru, o vše-
tkom má čo povedať, či slovo protestu a vášnivého odopretia, 
alebo slovo povzbudenia a uznania, radosti i pomoci. 

V čase, keď život a jeho hnutia sú tak mimoriadne dife-
rencované, tak rozložené, aj stanovisko k tomu všetkému, ak 
sa vôbec nájde odvaha zaujať ho, nebude smieť byť všeobec-
né, ale bude musieť vidieť všetky jemné odtienky, všetky so-
tva zbadateľné rozdiely: rozdiely medzi športom a športom, 
medzi tancom a tancom, medzi láskou a láskou, medzi vojnou 
a vojnou. Často sú to celkom jemné, temer nebadateľné od-
chýlky, s ktorými sa však jednako musí rátať; lebo po krátkom 
alebo dlhšom čase môžu viesť k značným rozdielom smeru, 
k poblúdeniam nedozernej nosnosti. A stanovisko sa musí za-
ujať rýchlosťou tou istou, akou sa všetky tie nespočetné prúdy 
a vlny tvoria a zas rozplývajú, aby sa objavily v inej podobe. 
Tu musí byt nápomocná už istá inštinktívna istota, ktorá ne-
potrebuje najprv dlhých, obšírnych skúmaní. Cirkev zaiste má 
tento inštinkt schválenia alebo odopretia, spolupráce alebo 
zdržanlivosti. Nemožno, pravda, povedať, že by sa nikdy ne-
oneskorila. Jej školy, jej učenci už v minulosti niekedy celé 
stáročia zaostali za vývojom. Ešte i dnes sa môže stať, že sa 
pridlho snaží udržať postať už stratenú. Ale ešte i v takom 
prípade možno zbadať, že myšlienky a teórie, systémy a sna-
ženia, ktoré rozhodne odmieta alebo odsudzuje, aspoň v tej 
forme alebo i v tomto čase nie sú celkom namieste, že skrý-
vajú v sebe dajaký prvok nebezpečenstva, vášne, nemúdrosti 
ba i nepravdivosti, od ktorého musia byť očistené prv, než Cir-
kev v neskoršom čase uzná ich platnosť. S druhej strany mož-
no podľa všetkých doterajších skúseností už predom isto ve-
dieť, že hnutia, ktoré Cirkev bezpodmienečne a radostne schva-
ľuje, ba nesie a podporuje, majú hodnotu pre budúcnosť, skrý-
vajú v sebe čosi živého a pravého. 

Odvaha a smelosť, ktorou Cirkev zaujíma stanovisko k o-
tázkam dnešného života, sú možné len na základe výnimočne 
silného povedomia sily a trvania. A dnešná Cirkev toto pove-
domie skutočne má v takej miere, ako nikdy dosiaľ. Vie, že 
takmer dvetisíc rokov víťazne obstála v nebezpečenstvách 
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hrozivej veľkosti, a cíti, že nebezpečenstvá v tejto forme jej 
už nemôžu škodiť ani v budúcnosti. Takto teda dorástla po-
stupne k takej výške vlastného povedomia sily, že i s nalieha-
vými požiadavkami chvíle a kritickými polohami okamihu za-
podieva sa s pokojom, ktorý umožňuje vlastnenie všetkých 
budúcich čias. A takto pri všetkej svojej otvorenosti voči sku-
točnosti jednako nepodlieha chvatu a úzkostlivému shonu. 
Nad jej postupom a jej opatreniami vznáša sa spokojnosť a vy-
rovnanosť, ktoré tak zvláštne pôsobia práve na nás dnešných 
ľudí. Vzhľadom na dnešný centralizmus v Cirkvi myslelo sa 
dakedy na nebezpečenstvá, ktoré by musely nastať od menej-
cenného, tobôž nehodného nositeľa pápežskej hodnosti. V sku-
točnosti však tieto nebezpečenstvá dnes ani zďaleka nie sú 
toľké ako kedysi. Cirkev je dnes aj v svojich centrálnych vlád-
nych a správnych orgánoch taká pevná, že ani nehodný pápež 
by tu nemohol zmeniť nič podstatného. Škodil by zaiste ne-
smierne, ale už i podľa čisto ľudského rátania podľahol by na-
pokon kuriálnemu systému. 

Hoci Cirkev je priestorová, ba telesná skutočnosť, jedna-
ko má i tú zvláštnu transcendenciu, akú má nejeden zjav náš-
ho telesného sveta a ktorú sme sa naučili vidieť vlastne až my 
moderní ľudia, a to práve pre tajnostnosť a nepochopiteľnosť, 
ktorou sa táto transcendencia vyznačuje a ktorou sa vymyká 
všetkým našim pojmovým meraniam a vysvetľovacím poku-
som. Je to akýsi druh zásvetia, ktoré dáva veciam isté poza-
die, isté zakorenenie, istú hĺbku, ktoré ležia za bezprostred-
nou telesnosťou, ktoré nemôžeme celkom previdieť svojimi 
vonkajšími smyslami a svojou predstavivosťou, ktoré však 
jednako patria do sveta našich skúseností, ba do sveta našich 
zážitkov, a to v miere najväčšej. A práve tieto transcendentné 
skutočnosti najväčšmi podnecujú a vzrušujú naše zážitky, 
stvárňujú ich a zúrodňujú. Takým transcendentným zážitkom 
je zážitok „ty", zážitok cudzej a jednako úzko s nami spätej 
osobnosti. Okrem toho zážitok lásky, duševnej dobroprajnosti 
v milujúcom človekovi, a predovšetkým sám život, zážitok ži-
vého. Náš bezprostredný a nepremožiteľný, ba sladký zážitok 
zistil už dávno predtým, než by sa bola veda opovážila uznal 
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svojráznosť živého, že jestvuje žijúce: v rastlinách, vo zviera-
tách. A najsilnejším dojmom, aký len vôbec jestvuje v našom 
svete, je neporovnateľná skúsenosť, v ktorej sa nám predsta-
vuje telo ako živé, v ktorej zisťujeme teplý, tlkotajúci život 
alebo í jeho zničenie, jeho unikanie — v zážitku smrti. Dnes 
to všetko cítime tak silne práve preto, lebo tu tak mohutne, 
tak hmatateľne predstupuje pred nás objektívno, ktoré spočíva 
za všetkými našimi myšlienkami, za všetkými našimi stavmi 
vedomia a nekonečne ich prevyšuje a presahuje. Neslýchanou 
intenzitou cítime vlnenie, mohutné i strašné vlnenie, ktorým 
sa valí naším svetom život v svojich prílivoch i odlivoch, 
v svojich vzdúvajúcich sa a upadajúcich vlnách, v svojom ne-
únavnom boji o sebazáchovu, v svojej zázračnej istote cieľa. 
Keď kdekoľvek zistíme čosi živého, náš záujem je tým najsil-
nejšie vzbudený. 

A práve takouto skúsenosťou, skúsenosťou života a žijú-
ceho, je náš moderný zážitok Cirkvi. Cítime Cirkev ako naj-
výš živú. Živými voláme tie telá, v ktorých celok vládne nad 
časťami, v ktorých teda až časti prinášajú celok a ho uskutoč-
ňujú. Telá, v ktorých je celok prítomný vo všetkých častiach, 
ktoré účinkujú ako celok, ktoré samy si dávajú svoje časti, 
vyberajúc látky a prijímajúc ich alebo odmietajúc podľa suve-
rénnej vôle celku, ktorým sú. Dosť je, keď si čo i len týmito 
niekoľkými slovami sprítomnime, čo je život, a hneď sme na-
plnení dojmom mohutného života, ktorý sa zjavuje v Cirkvi. 
Jej časti putujú cez ňu a ona zostáva vždy tým istým celkom. 
Sama si berie látky, ktoré potrebuje k svojej výstavbe, sama si 
ich stvárňuje do formy, ktorú si chce dať z tajomného svojho 
stredu, a buduje si orgány, ktoré jej slúžia. A pri všetkej hor-
livej činnosti skúšania, výberu a prijímania Cirkev si jednako 
zachovala tak verne svoju osobitnú formu, svoju vnútornú 
štruktúru, ako ani jedna iná živá bytosť. Prijala do seba také 
množstvá svetskej látky, ľudí a ľudskostí, politických a sociál-
nych myšlienok a zjavov, kultúrnych hodnôt, filozofických a 
náboženských inšpirácií a intuícií, hnutí a prejavov citov, teórií 
a skutočnej činnosti, že jej telo sa mohlo rozrásť na svetovú 
rozsiahlosť, a v tomto vzraste i sama sa menila. Ale všetky jej 
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premeny boly len rozvojom podľa formového zákona, prebý-
vajúceho v jej celku a vo všetkých jej častiach. Pri všetkom 
prisvojovaní cudzej látky a pri všetkom vývoji nových častí 
svojho tela zostala jednako vždy tou istou. 

To je ten najsilnejší dojem, ktorý máme dnes o Cirkvi: je 
tým, čím chce byť, a opovažuje sa byť tým, nedbajúc o nepria-
teľskú protivu, ktorá vládne v okolitom svete. Vplyvy zvonku 
ju netisnú dopredu a nestvárňujú ju, ale vplyvy zvonku ju ani 
nezastrašujú a nevyrušujú z rovnováhy. Je a zostane, je svoj-
rázna, je stvárnená, účinkuje — a to všetko sama zo seba, tak, 
ako to v svojom najvnútornejšom vnútri chce. To je život. 
A práve preto je beznádejná i každá snaha, ktorá by jej zvon-
ku chcela dávať formu alebo obmedziť ju na istú podobu. Vše-
tky pokusy stvárňovania zvonku, ktoré sa menúvaly reformou 
v akomkoľvek smysle — stroskotaly. Jediné, čo jednotlivec — 
a takvmi jednotlivcami v porovnaní s jej dejinami sú aj celé 
národy — jediné, čo jednotlivec môže spraviť, je toto: stať si 
do prúdu jej vnútorného vývoja a ponoriť sa v ňom, dať sa ňou 
schvátiť a ako drobný stavebný kamienčok dať sa podľa jej 
vlastného vnútorného zákona položiť na to miesto, ktoré ona 
určí. Človek môže len ako ňou schvátený atom prispieť k vý-
stavbe a tvaru jej nesmierneho tela a jej krásy, ktorá tu stojí 
a len seba poslúcha sťa horstvo, sťa prúdiace more, sťa rastúci 
strom sekulárnej mohutnosti. 

A takto Cirkev plodí zas život — čo je vari najnepodvrá-
titeľnejším dôkazom prítomnosti života. Látkam, ktoré vstupu-
jú do nej, dáva život v novom a vyššom smysle, ako ho maly 
prv. Oživuje v svojom smysle drobunký atom jednotlivého 
človeka, ktorý jej patrí, i široko rozvetvené konáre pokolení 
a národov, ktoré z nej pučia. Zvláštne je to: na prvý pohľad 
všetko na nej sa vidí ako by v nepohnutom a meravom pokoji, 
vidí sa vždy tým istým a nezmeneným z jedného tisícročia do 
druhého. Jej dogmy v podstate hlásali už apoštolovia a stvár-
ňovaly ich prastaré koncily, ktoré nám prichodia už temer 
predhistorickými; a jednako nie je dovolené presunúť ľubovol-
ne ani len tieto formulovania. Jej cirkevné právo zaváňa stá-
ročiami; v svojej veľkej mase obsahuje predpisy alebo aspoň 
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zásady, podľa ktorých sa zaobchádzalo už s Konštantínom a je-
ho ríšskymi úradníkmi, ktorými sa spravovalo už duchoven-
stvo tých starých rímskych bazilík, ktoré dnes spočívajú hlbo-
ko pod úrovňou zeme. Jej bohoslužobné obrady sú po celom 
svete usporiadané podľa rímskych miestnych zvykov, ktoré 
platily už pred vykopaním katakomb, alebo ktoré zaviedol či 
prijal daktorý pápež v temných a zmätených časoch gótskych 
búrok a vlády Langobardov. Všetko na nej vidí sa teda nepo-
hyblivom, a jednako v týchto nemo stojacich zjavoch je ne-
ustálé, neprerušené vlnenie a vývoj a vedenie. V jej dogmatic-
kých náukách, v jej právnom živote a v jej bohoslužobných ob-
radoch i sviatkoch je jednotný a nikdy neumlkajúci vývoj. 
'A hlavne: ešte aj z tých zmeravených vecí neustále srší život 
a schvacuje duše. Jej dogmy, alebo niektoré z jej dogiem sa 
každodenne stávajú pre mnohé milióny ľudí všemocným, mo-
hutným zážitkom, ktorý určuje a stvárňuje ich život, nesie ho 
a strhuje. Jej bohoslužba, ktorá obsahuje napohľad toľko za-
staralých zvykov a ponáša sa na staré kamenné tabule, ktoré 
vykopávame z prepadnutých vrstiev, vždy znovu a každoden-
ne ovláda svojím pôvabom celú cirkevnú pospolitosť a naplňu-
je duše, dáva povolania, posilňuje tvoriacich a trpiacich; ba 
ešte i jej právo, ktoré je napohľad najdalej od života a zážitku, 
ktoré objíma jej kmeň ako tvrdá kôra, a objíma ho takmer až 
bolestne tvrdo, ešte i tie právne predpisy a ich splnenie sa vždy 
znovu živo prijímajú a slúžia životu. Vedia udržať živým a 
ostražitým svedomie nespočetne mnohých ľudí, vedia — a to 
je ešte viac — niesť živé hnutia a obdariť ich temer nepominu-
teľnosťou. Pomyslíme si len na tú mohutnú, život udržujúcu 
a život usmerňujúcu silu, ktorá vyžaruje zo zákonodarstva 
pre náboženské rehole alebo z ustanovení pre misijnú činnosť. 
A ked sa táto kôra, ktorá sa vidí takou zmeravenou a zdreve-
netou, prerazí a preinačí, stáva sa to silou žijúcich výhonkov, 
a tá istá kôra sa potom prispôsobuje ich vzrastu a rozkonáre-
niu, obopne ich a tým i nesie a udržiava v spojení so životným 
stredom celého stromu. 

Tento nevyčerpateľný, nikdy nestarnúci, ba čoraz mohut-
nejšie sa prejavujúci život muselo obrovské telo Cirkvi kedysi 
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obdržať. I keby dejepisne nebolo možné riešiť otázku pôvodu 
Cirkvi, už sám dojem najvyššej životnosti Cirkvi by musel 
stačiť, aby sme na jej začiatku mohli tušiť nesmierny popud 
shora, ktorý vyšiel od kohosi živého, od kohosi, čo nosil v se-
be život pre tisícročia, čo celé ľudstvo mohol naplniť životom. 
A keď nosil v sebe taký bohatý a silný život, popud, ktorý dal, 
nemohol sa mu len takrečeno mimovoľne vyklznúť. Musel ve-
dieť, čo tým stvoril, a musel to i chcieť. A keď — ako sa vidí 
— nenarobil o tom veľa reči, nezmrhal o tom veľa slov, nuž 
mohlo sa to stať len preto, lebo mal iné prostriedky účinkova-
nia a tvorenia ako hovorenie, lebo už samo jeho bytie a jeho 
vôľa boly tvorivé, lebo bol presvedčený o svojej životoplod-
nej moci a pokladal za prirodzené, že i jeho najslabšie hnutia 
musia sčeriť vlny života, ktoré sa pohrnú do všetkých tisíc-
ročí budúcnosti. A takto v mohutnej vlne života, ktorá v Cir-
kvi prichádza k nám a dotýka sa nás, cítime i prvého hýbate-
ľa, ktorý ju sčeril; preto je to, že táto Cirkev tak neodolateľne 
upomína ľudstvo, najmä moderné ľudstvo, na Krista, ako tvorí 
Cirkev. I sám Kristov obraz je prifarbený naším dnešným zá-
žitkom Cirkvi; vidíme ho dnes vari jasnejšie než predošlé ča-
sy ako nekonečne živého, silného, chcejúceho a svetom hýba-
júceho. Zážitok dnešnej Cirkvi umožňuje nám cítiť blízkeho 
a živého Krista takým spôsobom a tak silne, ako by sme ho 
nemohli nikdy cítiť len z dejepisných pamiatok a z napísaných 
rozpomienok. Človek, ktorý stojí pod živým popudom Cirkvi, 
skusuje a poznáva Krista celkom iným spôsobom ako ten, čo 
skúma len literatúru evanjelií; vie o ňom náboženským, osob-
ným spôsobom. 

Lebo my, dnešní ľudia, skusujeme a zažívame konečne aj 
skutočnosť Cirkvi ako skutočnosť náboženskú, ba ako nábo-
ženskú skutočnosť vôbec. Politický prvok ustupuje dnes cel-
kom do pozadia; a je príznačné, že práve v našich dňoch sa pá-
pežstvo formálne a dobrovoľne utiahlo na nepatrnosť, len sym-
bolicky účinkujúcu nepatrnosť politického imania. Pochopilo, 
že hodina politickej moci, ktorá záleží v imaní zemí alebo 
v armádach, vôbec a celkom pominula. Zato však tým čistej-
šie sa rysuje náboženský charakter Cirkvi. A Cirkev vskutku 
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má náboženský charakter, je plná náboženským životom, po 
okraj plná, vrchovaté plná; je ako priestor, presýtený nábo-
ženskými zárodkami. To je práve to, čo prekvapuje dnešného 
pozorovateľa. Lebo náboženský život je podstatne vnútorný 
a podstatne individuálny a preto nekonečne jemný a plachý. 
Ako by bol ďaleko alebo ako by sa odťahoval od všetkej or-
ganizovanosti, od všetkého, čo zaváňa úradnosťou, od všetkých 
štatútov a paragrafov. Preto by sme ani netušili, že v takom 
nesmiernom aparáte, aký predstavuje Cirkev, náboženstvo nie-
len že jestvuje, ale je v nej ako vyvierajúci, zúrodnený a zú-
rodňujúci život. A jednako je to tak. Život, ktorý Cirkev vždy 
znovu udeľuje jednotlivcom a ktorý sa tak spontánne prejavu-
je, je ozaj náboženský. Lebo sú to vlny lásky, ktoré sa valia 
sem a ta medzi Bohom a dušou. A nie sú to vari len náladovité 
náboženské vzrušenia; je to účinný život poznávania a chce-
nia, život, ktorý presahuje aj do sféry stvárňovmia sveta. Co 
v Cirkvi najsilnejšie pôsobilo a tobôž dnes tak pôsobí, to 
boly čisto náboženské popudy a hnutia, ktoré presiakly jej 
prístupných vyznavačov, ktoré vystúpily i z jej cirkevného 
priestoru a zalietly do duší, ktoré boly ešte ďaleko od nej, 
takže i v týchto dušiach sa odrazu prebudilo a rozkvitlo čosi, 
čo je zvnútornením a súčasne mohutným činom. Cirkev pôso-
bila najsilnejšie svojimi svätými, a to boli predsa čisto nábo-
ženskí ľudia. Všetko ostatné, čo ešte bolo v nich napr. z vedy 
alebo z organizačného umenia, alebo čo sa im z toho nedostá-
valo, to všetko malo len nepatrný význam pri tom zapaľujú-
com účinkovaní, ktoré vychádzalo z ich modlitby, z ich spoje-
nia s Bohom, z ich lásky ku Kristovi. A táto zbožnosť sa pre-
budila a živila práve v lone Cirkvi a v jej priestore, alebo Cir-
kev bola i nástrojom, ktorý im sprostredkoval živý a život 
vzbudzujúci dotyk s tajnostným skrytým prameňom života. 
Zdá sa, ako by náboženstvo v úplnej slobode a celej plnosti 
bolo možné až v Cirkvi, ako by každý vrúcny styk s ňou stá-
val sa sám od seba náboženstvom. Preto ju aj vždy najsilnej-
šie zaživali práve náboženskí ľudia. A čím čistejšia a silnejšia 
bola zbožnosť daktorého človeka, tým bližšie stál k Cirkvi. 

Cirkev je zjavne náboženská sila a prameň, žijúci pôvodne 
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a z vlastných prostriedkov. Toto je vari najvýznamnejšia sku-
točnosť v našom dnešnom zážitku Cirkvi. Lebo stretávame sa 
tu s čímsi jedinečným, čo sa ináč neobjavuje nikde v celom 
rozsahu našich skúseností. Ľudské kultúrne dejiny ukazujú to-
tižto, že na seba ponechané ľudstvo časom s postupujúcim v ý -
vojom alebo i s postupujúcou civilizáciou nestáva sa vari ná-
boženskejším alebo mravnejším, ale naopak, ide v ústrety ko-
nečnému stavu úplnej beznáboženskosti a z toho vyplývajúcej 
odmravnenosti, v ktorom sa napokon celá jeho kultúra takre-
čeno sama zruší. Tento vývoj od počiatku kresťanskej éry mô-
žeme vybadať už i z tých obranných opatrení, ktoré previedla 
Cirkev proti postupujúcej beznáboženskosti. V jej náukových 
rozhodnutiach proti hnutiam nepriateľským kresťanstvu a ná-
boženstvu sa odzrkadľuje beh samých týchto hnutí. 

V najprvších časoch mladého kresťanstva, v časoch veľ-
kého prelomu, stál náboženský a vôbec duchovný záujem sve-
ta tak vysoko, že Cirkev mohla javisko svojho myslenia i svo-
jich bojov preložiť na výšku vnútrobožských tajomství, mysté-
rií, z ktorých sa kresťanstvo vlastne zrodilo, tajomství božské-
ho synovstva Ježiša Krista a jeho vzťahu k Otcovi a Duchu 
svätému. A takto boly tieto prvé stáročia takmer až po zánik 
antickej kultúry vyplnené prácou, smerujúcou k zachovaniu 
nadprírody, viery v najsvätejšiu Trojicu, vo vtelenie Syna Bo-
žieho, v charakter milosti v kresťanstve. V zmätkoch, ktoré 
priniesol zánik starého sveta a búrlivý vstup nových národov 
do dejín, hlas učiteľského stolca rímskeho sa odmlčal na viac 
než jedno storočie, od polovice 9. až za polovicu 10. storočia. 
Ale s upevnením nového germánskeho sveta znovu sa započal 
vlastný duchovný boj, no na rovine podstatne nižšej, na rovi-
ne človeka, kam sostúpilo nadprirodzeno. Započal sa pokus 
vymknúť sa kňazskému vedeniu Cirkvi, a to nárokmi na kňaz-
skú moc, vyhlásenými i laikmi, a potom popieraním samej 
kňazskej moci. Takto sa vlastný stredovek vyznačuje bojom 
o sviatosti, v ktorých sa najzjavnejšie ukazuje kňazské vede-
nie. Bola to doba odporu proti albigencom a valdencom až 
k obranným bojom proti Wiclefovi a Husovi a reformátorom 
16. storočia. Lebo ešte i títo patria do tej periódy. Reformácia 
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vlastne nebola iné, než vzoprenie sa proti ľudskému sprostred-
kovaniu božskej milosti a vykúpenia, ako je to základným zá-
konom v katolíckej Cirkvi. Reformátorské škriepky o pochope 
vykúpenia, ospravedlnenia, dedičného hriechu maly vlastne 
na mysli tento základný zákon a slúžily cieľu, vylúčiť ľudské, 
kňazské sprostredkovanie. Preto ten veľký hnev proti všetké-
mu „kňažúrstvu", ktorý sa prejavoval vo vtedajších polemic-
kých spisoch. Ale zrušením kňazského povýšenia nad stav lai-
kov kleslo všetko na rovnakú prirodzenú úroveň číreho člo-
večenstva. Nadprirodzeno celkom zmizlo a otvorila sa celkom 
voľná cesta útokom proti všetkému cirkevnému bytiu a každej 
cirkevnej viazanosti. Lebo veď na základe všeobecnej a vo 
všetkých rovnakej ľudskej prírody napokon každé viazanie 
ľudskou autoritou je neoprávnené. A tak prišiel čas oslobode-
nia jednotlivca zpod všetkých viazaností akejkoľvek autority. 
Dokázalo sa, že ani prirodzené upevnenie života nemôže byt 
zachované, iba ak v nadprirodzených mystériách a normách; 
keďže tieto odpadly, došla prítomnosť k popieraniu a rozlože-
niu všetkých náboženských noriem a všetkých etických hra-
níc minulosti. Bojište, na ktorom Cirkev dnes stojí, je takto 
preložené na rovinu celkom prírodnú. Od počiatku osvieten-
stva, od obdobia teoretického materializmu a od náporu naj-
hroznejšej sudby, aká len mohla zastihnúť ľudstvo na zemi, t. 
j. socializmu v extrémnej boľševickej forme, bojuje sa ďalej 
nie už o pratajomstvá kresťanského zjavenia, ale o vieru v du-
chovno vôbec, o vieru v božské, duševné, dobré a mravné. 
Preto sa začína dnes na všetkých líniách tá najhorlivejšia cir-
kevná práca v záujme zachránenia rodinného života, zachova-
nia pohlavnej čistoty, plnenia najzákladnejšej sociálnej spra-
vodlivosti, zachovania činnej viery v osobného Boha, v jest-
vovanie a nadradenosť duchovných hodnôt, v právo jednotli-
vej osobnosti vo vnútornom i vonkajšom živote, tak v svedo-
mí ako i v živote hospodárskom. Cirkev musí brať teraz pod 
ochranu svojho bývalého nepriateľa, totižto oslobodenú osob-
nosť, na seba postavené indivíduum, proti hroziacemu potla-
čeniu všetkého osobného a individuálneho v nesmiernom, vše-
tko rozomieľajúcom stroji práce a hospodárstva. 
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Cirkev je dnes vskutku ostatným útočišťom národov pred 
ostatnou, najhroznejšou hrôzou. A už teraz je predbehnuté a 
prevýšené to, čo ešte Lev XIII. chváli na Cirkvi: „Všetko, čo 
v štátnom živote najväčšmi napomáha spoločné blaho, čo ob-
medzuje zhubnú Iubovôlu kniežat, čo prekáža centrálnej štát-
nej moci v prielome do slobody obcí a domov, čo pomáha za-
chovať hodnosť a osobnosť človeka a rovnoprávnosť všetkých 
občanov, to všetko podlá svedectva dejín katolícka Cirkev ale-
bo zaviedla alebo neustále podporovala a ochraňovala." 

Na jednej strane vidíme teda v dvoch tisícročiach nastavšie 
sošmyknutie sa ľudstva od nevyčistenej síce, ale jednako veľ-
mi živej a pre kresťanské zjavenie veľmi vnímavej religiozity 
antického kultúrneho sveta k úplnému popieraniu všetkého 
náboženského, ba všetkého duchovného i prirodzene-krásneho 
a kultivovaného. A na strane druhej pozorujeme, že v celom 
tom dlhom časovom priestore Cirkev je jediná moc, ktorá sa 
postavila proti tomuto úpadku, ktorá v okruhu svojho vplyvu 
ešte i dnes nielenže prekáža tomuto upadávaniu, ale aj udržu-
je na zázračnej výške náboženského života tých ľudí, ktorí sa 
jej oddajú. Nepodlieha teda zjavne zákonu váhy, podľa kto-
rého v duchovnom živote ľudstva je sklon k upadúvaniu; ba 
má i silu k vzostupu, podobne asi, ako keď v živej bytosti bý-
va látka povznášaná proti strhovaniu mechanických síl. 

Cirkev, a len ona, nosí v sebe teda pôvodnú, nevypožiča-
nú náboženskú silu. Je v našom svete stelesnením samého ná-
boženského života. Takto vidíme Cirkev prítomnosti a sme 
dojatí; a preto stojí dnes Cirkev v stredisku náboženského ži-
vota vôbec, ba takrečeno i sama sa stala predmetom našej 
náboženskej zbožnosti. Neopísateľná je sila, páľa, čistá vášeň, 
ktorou hľadia dnes k Cirkvi všetky náboženské duše. A kým 
nedôjdu k úplnému porozumeniu Cirkvi, trápieva ich najsvä-
tejšia a najkrajšia pochybnosť, aká len môže naplniť ľudskú 
dušu: pochybnosť, či vari Cirkev ozaj nestojí medzi Bohom 
a človekom, V tých však, ktorí už nepotrebujú tejto pochyb-
nosti, ktorí sa už mohli oddať Cirkvi, v tých je nevysloviteľné 
vlnenie duševných nálad a vzruchov, ktoré všetky smerujú 
k tejto Cirkvi: viery a lásky, hrdosti a zármutku, nádeje a trp-

50 



kosti. I tá najmenšia nedostatočnosť a zlyhanie jej Iudí a diel 
spôsobujú im duševné muky. V dušiach všetkých tých, čo žijú 
v duchovnom okruhu príťažlivosti tejto Cirkvi, je vír mohut-
ných otrasov, ktorý sa stáva čoraz mohutnejším súbežne so 
vzrastajúcou silou dnešných protivenství. Katolícky smysel 
vždy býval posilnený prenasledovaniami, ktoré Cirkev podstú-
pila: nesmiernym rozsahom nepriatelstva, nenávisti, pokry-
tectva a surovej sprostosti, ktorými sa proti nej postupovalo 
a ešte i dnes postupuje. Ale všetko minulé prevýši satanizmus, 
ktorý sa postaví proti nej v blízkej už možno budúcnosti. 
A takto čoraz väčšmi rozkvitne to, čoho v tej forme nebolo 
v staroveku ani v časoch stredovekých: kult úcty voči Cirkvi 
samej. Pravdu bude mať a vždy väčšmi bude mať pravdu tento 
kult so svojou hymnou na Cirkev: Požehnaná nech je, tá jedi-
ná, ktorá prichádza k nám v mene Pánovom, v mene ducha a 
slobody, v mene života a lásky, v mene kráľovstva nebeského 
— i v mene královstva tuzemskéhol 



DRUHÁ Č A S Ť 

Pojem Cirkvi 



PRVÁ HLAVA 

Ústava Cirkvi 

Keď duchovne usporiadame a do racionálnych kategórií 
nášho myslenia vradíme všetky rozmanité a bohaté skúsenosti, 
ktoré nám plynú z cirkevných dejín devätnástich storočí a 
z prítomnosti, cirkevne a nábožensky tak silne zvlnenej, a kto-
ré pôsobia na nás silou zážitku, získame „pojem", vedeckú de-
finíciu Cirkvi. 

Cirkev ako trváci sväz ludí treba skúmať predovšetkým 
pojmami našich sociálnych vied, našej náuky o spoločnosti, 
ktorými vedecky opisujeme a podľa rozmanitých foriem uspo-
radúvame spolužitie ľudí. A tak najsamprv načim povedať, že 
Cirkev predstavuje ú č e l o v ý s v ä z . V celej svojej pod-
state, výstavbe a pôsobnosti a teda aj v príčinách, ktorým sa 
vďačí za svoje jestvovanie, je určená konkrétnou účelovou 
myšlienkou, ktorá presahuje jej vlastnú jestvotu a ktorej ona 
sama slúži ako prostriedok. Cirkev nie je samosvojím cieľom. 
Ani v rade hodnôt nie je teda ostatnou danosťou, a svoju 
zvláštnu a podstatnú hodnotu získava len skrze účel, ktorému 
slúži, a skrze rozsah služby a oddanosti, ktorým sa venuje 
svojmu životnému účelu. Pravda, o tomto účele možno sa do-
zvedieť len od nej samej, tento účel musí žiť v jej vedomí, 
musí sa prejavovať v jej skutkoch. Účelom, ktorý je Cirkvi 
daný a ktorý stojí za ňou, je splnenie životnej úlohy Ježiša 
Krista. Táto životná úloha, ako ju videl sám Ježiš * jeho uče-
níci a ako ju vidí Cirkev i dnes, je „vztýčenie vôle božej me-
dzi národami" ako sa vraví v piesni o Služobníkovi božom 
u Izaiáša (lz. 42, 1—8). Táto vôľa božia smeruje k vyslobode-
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niu. osvieteniu, vykúpeniu Iudstva, zmietajúceho sa v duchov-
ných putách. Keď sa toto vykúpenie uskutočni, všetci budú 
dietkami božími a vstúpia so svojou Hlavou a so svojím Uči-
teľom do hĺbok božského života, takže potom bude „Boh vše-
tko vo všetkých" (1. Kor. 15, 28). Životná úloha Kristova pri-
chádza teda z tajomství plánov božích, zachycuje a vydobýva 
Iudstvo, ktoré sedí v temnotách a v tôni smrti, a vedie ho do 
hibočín božskej blaženosti: je teda súčasne transcendentná 
i vnútrosvetská. To je účel, ktorý vidí Cirkev pred sebou: za-
vŕšiť alebo pomôcť zavŕšiť toto dielo Ježiša Krista v každej jed-
notlivej duši, zachovať ovocie vykupiteľského života a utrpe-
nia Kristovho a darovať ho ľuďom, naplniť ich vedomie a du-
ševný priestor pretekajúcim životom pravdy a milosti, ktorý 
priniesol Kristus. „Večný pastier a biskup našich duší", tak. 
vyhlasuje vatikánsky koncil, „rozhodol, že zbuduje svätú Cir-
kev, aby skrze ňu na všetky časy zaistil spasiteľné dielo vy-
kúpenia ; v Cirkvi, ktorá je takrečeno domom živého Boha, 
majú byť veriaci spojení sväzkom tej istej viery a tej istej 
lásky." 

Ak chceme porozumieť Cirkev, musíme si čo najlepšie ob-
jasniť tento účel, odvodený z povolania a poslania Kristovho, 
v jeho smysle a v prostriedkoch jeho uskutočnenia. Cirkev 
totižto vylučuje tým zo svojich úmyslov všetko, čo je cudzie 
tomuto poslaniu Kristovmu, tobôž, čo je proti nemu. Ale s dru-
hej strany zahŕňa všetko, čo môže tomuto ostatnému účelu 
slúžiť v ovplyvňovaní ľudí, vo vedení ich myšlienok a ich vôle, 
vo výchove ich života. A z toho vyplýva to svojrázne spojenie 
svetskosti a nadsvetskosti, ktoré od začiatku charakterizovalo 
účinkovanie Cirkvi. Jej ostatný účel siaha ďaleko za všetky 
pozemské deje a skúsenosti, ale prostriedky jeho splnenia, te-
da jej bližšie účely, sú v pozemskom svete a čase, a sú tak 
mnohoraké ako všetky nespočetné sily, ktoré môžu ovplyvňo-
vať duševný vývoj človeka. 

Všetky účelové sväzy sú vždy a nevyhnutne organizácia-
mi, t. j. sú členené. Jednotliví účastníci takej spoločnosti majú 
plniť v celku, ku ktorému patria, rozmanité čiastočné funkcie. 
Bezprostredné určenie a najbližšia úloha každého jednotlivé-
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ho člena nie je u všetkých tá istá. Organizované spoločností 
sa práve tým najväčšmi líšia od všetkých takzv. čistých spo-
ločností, ako je napr. priateľstvo. V takejto čistej spoločnosti 
vládne len rozdiel medzi ja a ty. V organizovanej spoločnosti 
však sú medzi účastníkmi aj iné rozdiely, a to neosobné, urče-
né práve účelom, ktorému spojenie slúži. Pre svoj účel, ktorý 
leží za ňou, i Cirkev je teda nevyhnutne spoločnosťou organi-
zovanou, a to v miere veľmi nápadnej. Jej rozčlenenie je nie-
len mnohoraké, ale i krajne presné a zjavné; vecné, neosobné 
vzťahy medzi jej jednotlivými členmi a skupinami členov svo-
jou viditeľnosťou a citeľnosťou hodne prevyšujú vzťahy osob-
né, ktoré, pravda, tiež jestvujú, a to práve tak nevyhnutne 
a podstatne ako i vzťahy neosobné. 

V Cirkvi už na prvý pohľad možno vidieť dvojité člene-
nie, rozdelenie údov na dve skupiny. No nie je ľahké, označiť 
tieto skupiny jedným slovom. Obyčajne sa rozoznávajú ako 
„učiaca" a „počúvajúca" Cirkev. Slová učiť a počúvať nevy-
jadrujú síce celý rozsah jestvujúceho rozdielu, lebo obidve 
skupiny okrem toho majú aj iné práve tak dôležité funkcie; 
no jednako sú príznačné pre napätie, ba pre hlbokú priepasť, 
ktorá leží medzi týmito dvoma skupinami: jedna skupina má 
dávať, druhá prijímať; jedna má plnú moc ohľadom duchovného 
určovania a usmerňovania, druhá je podriadená tejto plnej mo-
ci, musí sa dať duchovne viesť a určovať, ak chce vyplniť svo-
je miesto. Rozčlenenie Cirkvi na učiacu a počúvajúcu mohlo 
by však vzbudiť tú falošnú predstavu, ako by jedny údy len 
učily a druhé len počúvaly. V skutočnosti sú katolíci, ktorí pa-
tria k učiacej Cirkvi, súčasne vždy aj údmi Cirkvi počúvajú-
cej. A počúvajúce údy sú v istom stupni a smysle čiastkou 
učiacej Cirkvi; už svojím vradením do všeobecnej viery Cir-
kvi sú aj účastníkmi jej učiteľského úradu, nositeľmi jej ma-
gisterium cotidianum, prúdu duchovných presvedčení, deň čo 
deň plynúceho z Cirkvi, ktorý ovplyvňuje ľudstvo. Teda pre 
úplnú jasnosť je vari najvýstižnejšie, keď základné rozčlenenie 
Cirkvi označíme takto: všetky údy Cirkvi možno vidieť pod 
dvojakým zorným uhlom: ako „splnomocnencov" a „nesplno-
mocnencov." Každý úd má isté plné moci za istých podmienok 
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a v rozsahu presne vymedzenom, a každý úd je súčasne i pod-
riadený plným mociam, ktoré iné údy vykonávajú na ňom. 

Pravda, miera plných moci je nesmierne rozmanité veľká, 
a preto sa spomínaný rozdiel medzi splnomocnencami a ne-
splnomocnencami prejavuje i navonok. V Cirkvi sú údy, ktoré 
obsiahlosťou svojich plných moci sú priamo vyznačené a nimi 
tak viditeľne obdarené, že majú v Cirkvi aj viditeľne vyšší 
stupeň, kým plné moci iných — sem patrí prevažná väčšina 
veriacich — majú len mizivý rozsah a neprejavujú sa nikdy 
alebo len takmer nebadateľne. Celou obsiahlosťou plných mo-
ci, aké v katolíckej Cirkvi vôbec len sú, vystrojené údy sú 
biskupi a na ich čele biskup rímskej obce, pápež. Na nich sa 
obyčajne myslieva, ked sa hovorí o učiacej Cirkvi. Ale i v tej-
to vyznačenej skupine, v tomto najvyššom cirkevnom stupni, 
sú plné moci rozdelené rozmanitým spôsobom a v rozmanitom 
rozsahu. Súhrn všetkých vôbec jestvujúcich plných moci, a to 
spôsobom nepodmieneným a celkom neodvislým, spočíva vý-
lučne v rímskom biskupovi. Podmieneným spôsobom spočíva 
súhrn plných moci nad celou Cirkvou i v biskupoch ostatných 
obcí, nie však nakoľko sú jednotlivé osoby, ale len v ich or-
ganickej spojenosti medzi sebou a s rímskou hlavou. Biskupi 
sú teda nositeľmi aj celocirkevných plných moci len natoľko, 
nakoľko tvoria jednotný, svojou hlavou korunovaný sbor. Na-
proti tomu plná moc, potrebná k vedeniu vlastnej obce, bis-
kupstva, spočíva v celej svojej plnosti aj v každom biskupovi 
osobitne. 

Autentické formulovanie tohto rozdelenia plných moci dal 
vatikánsky koncil: „Kristus chcel, aby v jeho Cirkvi boli až 
do konca sveta pastieri a učitelia. Ale aby tento episkopát bol 
jednotný a nedelený a aby skrze kňazov medzi sebou spoje-
ných udržané bolo v jednote viery a vospolnosti i celé množ-
stvo veriacich, postavil svätého Petra na čelo ostatných apoš-
tolov a založil tak trváci princíp a viditeľný základ tejto dvoji-
tej jednoty (viery a vospolnosti)." „Učíme teda a vyhlasujeme, 
že rímska obec je podľa nariadenia Pánovho prvá a najvyš-
šia nositeľka riadnej moci nad všetkými ostatnými cirkevný-
mi obcami, a že táto vládna moc rímskeho biskupa, ktorá je 
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biskupská moc v pravom smysle slova, je bezprostredná. 
Voči nej majú hlavní pastieri a veriaci akéhokoľvek obradu 
a akéhokoľvek stupňa, tak jednotliví ako i v svojej celosti, 
povinnosť hierarchickej podriadenosti a opravdivej poslušno-
sti, nielen vo veciach, ktoré sa týkajú viery a mravov, ale aj 
v otázkach, ktoré majú vzťah k spravovaniu a vedeniu Cirkvi, 
rozšírenej po celej zemi." „Sudcovské rozhodnutie rímskeho 
stolca, nad ktorého autoritu niet vyššej, nikto nemôže vyhlá-
siť za neplatné a nikomu nepatrí súdiť o ňom. Preto bludný je 
náhľad, že proti rozhodnutiu rímskeho pápeža by sa bolo mož-
no odvolať k všeobecnému snemu ako k inštancii pápežovi 
nadriadenej." „Táto moc pápežova nie je na újmu tej riadnej 
a bezprostrednej biskupskej právomoci, ktorou biskupi, posta-
vení Duchom svätým, nastúpili na miesto apoštolov, a ako 
ozajstní pastieri pasú a vedú každý jeden sebe sverené stádo; 
ba najvyšší a všeobecný pastier túto ich moc potvrdzuje, po-
silňuje a chráni." 

Cirkevná ústava je teda aristokratická, nakoľko najvyššiu 
plnosť moci má viacčlenný sbor, a súčasne je absolútne mo-
narchická, nakoľko tento sbor má svoju plnosť moci len 
v spojení s jediným nositeľom moci, ktorý má v ňom vedúce 
miesto a ktorý aj sám v sebe, bez sboru biskupov, sústreďuje 
v sebe všetku plnosť celocirkevných plných moci. Už jeden 
z pápežov starých čias, Kornélius, stavia okolo polovice 3. sto-
ročia túto monarchickú ústavu Cirkvi na jeden stupeň s mo-
noteizmom kresťanského náboženstva. Ako píše r. 252. sväté-
mu Cypriánovi, biskupovi z Kartága, museli mu istí biskupi, 
vracajúci sa k cirkevnej jednote, vyhlásiť, že „jeden je Boh 
a jeden Pán, Kristus, v ktorého veríme, a jeden Duch svätý a — 
že biskupom nad celou katolíckou Cirkvou môže byť len je-
den". 

Táto monarchická hlava Cirkvi má však svoju plnosť mo-
ci nielen výlučne, aie i najsamprv pred všetkými údmi Cirkvi. 
Totižto jestvuje dvojaká možnosť, dvojaká cesta, ktorou sa 
v istej organizácii dostane vedúca moc k svojim nositeľom, ces-
ta zdola nahor, alebo cesta shora nadol. Dnešné demokratické 
myslenie rado dáva ísť autorite v našich svetských, občian-
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skych spoločnostiach, predovšetkým v štáte, zdola nahor, z po-
spolitosti, v ktorej má pôvodne spočívať, na nositeľov, ktorých 
pospolitosť označí. Podľa toho chápania majú vladári svoju 
moc, ktorá, pravda, konečne je chcená samým Bohom a na zá-
klade božskej vôle je záväzná pre poddaných, bezprostredne 
od ľudu, ktorému sú predstavení dajakou právnou formou po-
volania. Preto sú ľudu, pospolitosti zodpovední za upotrebova-
nie svojej moci, a pospolitosť im ju môže zasa odňať, keď práv-
ne usporiadaným spôsobom označí iných za jej nositeľov. 

Toto chápanie sa nijako nedá upotrebiť na katolícku Cir-
kev. Boly síce isté, hoci i len ojedinelé pokusy (tak najmä na 
sneme kostnicko-baselskom), ktoré pápežskú plnú moc chcely 
predstaviť ako odvislú od biskupov, shromaždených na kon-
cile. Teda podľa toho úradné úkony pápežov by potrebovaly 
k svojej platnosti výslovný alebo mlčky daný súhlas celého 
episkopátu. Podľa toho by bol pápež v svojom úrade vôbec i 
v platnosti svojho postavenia odvislý od koncilu, ktorý by ho 
mohol sosadiť a musel by ho potvrdiť. Ale pápežovia tieto 
usnesenia kostnicko-baselské nikdy neuznali, ba výslovne ich 
zamietli, a celá Cirkev i vtedy, ako vždy, nasledovala rozsu-
dok Ríma a nevšimla si ich. Takto je teraz pre všetku budúc-
nosť celkom vylúčené, aby kto mohol zastávať v Cirkvi také 
chápanie. A toto chápanie sa skutočne i protiví najvnútornej-
šiemu štrukturálnemu zákonu cirkevnej ústavy, podľa ktorej 
všetka moc cirkevná ide shora nadol, daná je od Boha bezpro-
stredne rímskemu biskupovi a s rímskym biskupom spojené-
mu všeobecnému episkopátu, a odtiaľ potom ďalej sostupuje 
do podriadených orgánov cirkevnej služby. Ba isté plné moci, 
totižto kňazské moci, dostávajú aj nižšie cirkevné hodnostné 
stupne, totižto kňazskí pomocníci biskupov, bezprostredne a 
priamo od Boha v sviatosti posvätenia kňazského. Kňazov svä-
tiaci biskup je len vedúcim nástrojom tohto bezprostredne od 
Boha vychádzajúceho prúdu svätých právomocí. Ale ani v je-
dinom prípade nevystupuje cirkevná plná moc z nižšieho stup-
ňa k stupňu vyššie postavenému, od pospolitosti veriacich ku 
kléru, od shromaždenia kléru k biskupovi, od koncilu biskupov 
k pápežovi. Pravda, voľba vyšších nositeľov autority, označenie 
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osôb, je v istých okolnostiach vecou podriadených miest alebo 
sborov. Predovšetkým označenie najvyššieho nositeľa úradu, 
pápeža, stávalo sa temei od samého začiatku (len Peter údajne 
sám označil svojho nástupcu) touto cestou, voľbou, ktorú vy-
konáva sbor biskupov a kňazov, ba i laikov. Ale označenie no-
siteľa úradu neznačí aj jeho obdarenie mocou jeho úradu: to ro-
bí bezprostredne sám Boh. Teda ústava Cirkvi je nielen monar-
chická, ale i „hierarchická", ako to vraví cirkevná reč. To zna-
čí, že všetky moci v Cirkvi idú shora nadol, od Boha na jeho 
ľudských splnomocnencov a odtiaľ na podriadených nositeľov 
úradov, takže všetci nositelia úradov v Cirkvi majú svoju moc 
pôvodne, t. j. pred cirkevnou vospolnosťou. 

Cirkev z vedomia tohto najvnútornejšieho formálneho zá-
kona s nepoddajnou pevnosťou a takmer žiarlivou ostražito-
sťou potlačila každý pokus spodku, aby sa pokladal za sídlo 
a prameň cirkevnej moci. V tomto smysle je pre seba a zo svo-
jej podstaty celkom antidemokratická, nie však pre iné svet-
ské spoločnosti, veď pripúšťa všetky ich ústavy, či sú demo-
kratické alebo absolutistické. Pre seba však uznáva len plat-
nosť hierarchickej a monarchickej ústavy. Preto je vždy po-
mýlené, keď s hlasnými požiadavkami smerom nahor vystu-
pujú v Cirkvi dajaký podriadený sbor alebo osobnosť alebo 
veriaci daktorej celej krajiny alebo i celého sveta, ako by si 
chceli protestmi alebo proklamáciami alebo adresami nároko-
vať nejaké právo voči cirkevnému vedeniu. Výsledok bude 
vždy opačný, totižto úplné a bezpodmienečné odmietnutie ich 
požiadavky. Taký je totižto základný zákon cirkevnej ústavy, 
ktorý vypovedal už prvý Bonifác na pápežskom tróne r. 422.: 
„O čom sme raz rozhodli, o tom nemožno ešte raz rokovať. 
Lebo nikdy nebolo dovolené, aby sa znovu rokovalo o tom, 
čo apoštolská stolica už rozhodla." Tento základný zákon mož-
no smysluplne vypovedať i takto: O čom raz rozhodlo najvyš-
šie miesto, to podriadené miesta nemôžu spraviť zas otáznym. 
Už štvrtý nástupca sv. Petra na biskupskom stolci rímskom, 
prvý Klement, pozná okolo r. 96 toto pravidlo všetkej cirkev-
nej správy, že nikto nemôže z vlastnej plnej moci prekročiť 
smerom nahor stupeň, na ktorom stojí v cirkevnom celku: 
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„Najvyšší veľkňaz má určené svoje úradné oprávnenie, kňazi 
majú svoje určité miesta, leviti svoju vlastnú službu a laik ie 
viazaný pravidlami, ktoré sú platné pre laikov. Preto nikomu 
z nás nedovoľuje svedomie, aby vykročil z okruhu, ktorý mu 
je určený jeho úradným miestom." 

I keď Cirkev tak prísne a neporušene chráni svoju hierar-
chickú ústavu, jednako nie je odmietavá alebo neprístupná 
voči každému vplyvu, ktorý sa vari ozve zdola, so strany ľudu, 
ba i laického elementu. Práve naopak: podporuje a obľahčuje 
spoluprácu laických kruhov, ba dnes, v období „Katolíckej ak-
cie", priamo sa uchádza o túto spoluprácu. Pravda, táto spolu-
práci musí byť činnosť organická, s porozumením sa včleňujú-
ca do cirkevnej hierarchie. V takomto prípade je taká spoiu-
oráca, ako učia dejiny, niekedy tak plodná, ako často nie je 
ani účinkovanie kňazské. I najväčší pápežovia a práve oni po-
čúvali na hlas ľudu a na hlas dietok ľudu, ak len mal tento 
hlas ten svojrázny, nezaznateľný tón svätosti. 

V rozdelení cirkevných plných moci na celkom určité oso-
by a kruhy osôb spočíva vlastne viditeľnosť Cirkvi, jej vidi-
teľnosť ako organizácie, ako rozčleneného účelového sväzu. 
Teda rozdelenie plných moci musí sa dať v každom jednotli-
vom prípade zistiť, musí byť uskutočnené viditeľným, t. j. práv-
ne uchopiteľným spôsobom. To však značí, že povolanie cir-
kevných nositeľov úradov nemôže byť čisto vnútorným, du-
chovným, neviditeľným priebehom, ale musí sa stať spôsobom, 
ktorý svojou nepochybnosťou odôvodňuje skutočný právny 
nárok. No keďže podľa skúsenosti Boh už neoznačuje nijakého 
nositeľa cirkevného úradu viditeľným a právnym spôsobom, 
musí byť toto ustanovenie vecou Cirkvi a jej správcov. Z toho 
nasleduje, že v Cirkvi nikto si nemôže nárokovať cirkevný 
úrad odvolávajúc sa na bezprostredné vnuknutie božie, na pri-
jatie Ducha alebo na akékoľvek vnútorné hlasy. Keďže pria-
me božské označenie nositeľa úradu je fakticky vylúčené, tým 
je znemožnené subjektu, jednotlivcovi a jeho subjektívnemu 
zvnútorneniu aj to, aby sa sám označil. Ako postupuje cirkev-
ná moc vždy a nevyhnutne shora nadol, tak isto postupuje aj 
zvonku dovnútra. Je nemysliteľné, žeby niektorý človek pre 
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svoje osobné vnútorné kvality, stavy alebo sily mal v Cirkvi 
riadne úradné oprávnenie alebo si ho mohol čo i len nároko-
vať. Ani najžiarivejšie charizmy, dary zázračného účinkova-
nia a videnia, ani najrýdzejšia svätosť, ani najvyššie prirodze-
né nadanie a schopnosť nie sú v očiach Cirkvi právnym pod-
kladom pre akékoľvek úradné oprávnenia. 

Z toho všetkého vyplýva ústavný pojem Cirkvi: Cirkev 
je hierarchicky vybudovaná organizácia kresťanov pod vede-
ním rímskeho pápeža a biskupov s ním spojených. 



DRUHÁ HLAVA 

Založenie Cirkvi 

Cirkevná ústava je výrazom účelovej myšlienky a účelo-
vej vôle, ktorá ovláda Cirkev. I stavia sa dalej otázka, v akom 
vzájomnom príčinnom súvise sú tieto dve veličiny. Zrodila sa 
ústava Cirkvi z jej účelovej myšlienky? Ci jestvujúca cirkev-
ná forma si určila istý účel bytia, ktorému by mohla slúžiť ako 
vhodný nástroj? Tak ako keď napr. človek určí sebe a svojmu 
životu istý účel jestvovania, ktorý je primeraný jeho silám 
a jeho účinnej vôli? Otázka teda znie: Ako povstala Cirkev 
s určitosťou svojho účelu a so svojím cieľuprimeraným uspo-
riadaním? Ako si môžeme pojmové a dejinne objasniť jej pô-
vod a vari i jej založenie, ak také jestvuje? 

Mysliteľné je totižto, že istý spoločenský útvar splynie 
jednoducho zo síl a látok času a priestoru, ako sa tvoria napr. 
v ovzduší dažďové kvapky, ak sú priaznivé podmienky. Môže 
sa stať, že jeden z nespočetných myšlienkových zárodkov, kto-
ré plávajú vo večne plynúcom médiu istého času a istého ná-
roda, narazí na vnímavého ducha a začne v ňom rásť a tým 
i sám sa stáva čoraz konkrétnejším, určitejším a jasnejším. 
Táto už vyvinutá idea potom tým ľahšie zachytí čoraz viace-
rých ľudí; títo zas so svojej strany prispejú k výstavbe myš-
lienky, ktorá vajatá v nich, a konečne sa somknú čoraz užšie 
a čoraz úmyselnejšie, čoraz programovitejšie k službe tejto 
myšlienky. Bolo by mysliteľné, že i Cirkev by bola takto vznik-
la, povedzme z predstáv a očakávaní kráľovstva božieho, kto-
ré od stáročí žily v národe izraelskom, tým, že by sa tieto idey 
v plodných a ohnivých duchoch boly stvárnily v konkrétne a 
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strhujúce obrazy a ako také by boly dostaly silu, aby posta-
vily do svojich služieb neustále vzrastajúci počet oduševne-
ných ľudí. V takomto prípade by sme nemohli rozhodnúť, čo 
bolo prvé pri vzniku Cirkvi, idea či osoba. Obidva tieto fakto-
ry by sa musely sjednotiť, aby vytvorily nový organizmus, 
musely by sa vpracovaf jeden do druhého a svojím spojením 
vytvoriť čosi nového, čosi od rodičovských síl odlišného. 
V tomto prípade by fakticky nikto nebol založil Cirkev; bola 
by povstala ako cieľuprimeraný útvar stretnutím sa mnohých 
vhodných faktorov a bola by zostala životaschopnou práve pre 
svoju cieluprimeranost. 

Ale dejinná skúsenosť učí, že takouto cestou v priaznivom 
prípade povstávajú len hnutia, často veľmi silné hnutia, nie 
však organizované útvary. Nepoznáme aspoň nijakej silnej or-
ganizácie, ktorá by takto bola povstala. Keby bolo možno kres-
ťanstvo od začiatku a vždy chápať len ako hnutie, bol by jeho 
vznik týmto opísaným spôsobom mysliteľný. Ale ono bolo, na-
koľko ho môžme dejinne sledovať k jeho pôvodu, už od samé-
ho začiatku organizáciou, a nie slobodným hnutím. A v pod-
state Cirkvi leží nielen cieľuprimeranosť, ale veľmi zreteľná, 
energiou vôle nesená cieľová snaživosť. Natoľko pôsobí doj-
mom čohosi chceného, hovorí z nej taká priebojná sila, a jej 
zariadenia sú tak priliehavo prispôsobené tejto vôli, že musíme 
tušiť: Na začiatku bola vôľa, ktorá chcela uskutočniť jej úče-
lové myšlienky a vytvorila si k tomu zodpovedný nástroj. 
Prvé, čo bolo, museli byť chcejúci a tvoriví ľudia, jeden alebo 
viacerí, čo natoľko boli naplnení účelovou myšlienkou, ktorú 
Cirkev uskutočňuje, a natoľko žili v nej, že chceli k jej služ-
bám stvoriť organizovaný útvar. A hľadiac na tie mohutné 
energie, na ten obrovský impulz, ktorý sa v Cirkvi prebíja, 
musíme ďalej tušiť, že Cirkev stvoril len jeden jediný, obrov-
sky silne žijúci človek. Lebo skúsenosť učí, že najväčšie im-
pulzy vychádzajú vždy len od jedného jediného, osamelého 
a samotne kráčajúceho človeka. I keď niekedy na začiatku 
dajakého vývoja stojí sbor viacerých ľudi, dielo sa im zdarí 
obyčajne len tam, kde v tomto sbore je jeden človek, ktorý 
všetkým ostatným dáva svojho ducha, ktorý vezme ostatných 
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do svojej ruky a upotrebuje i stvárňuje ich ako svoje ná-
stroje. 

A tento Jeden, ten Veľký, ktorý chcel Cirkev, mohol zas 
dvoma cestami splniť svoj úmysel. Mohlo by byť, že nemal nič 
iného, iba veľkú vášeň svojho náboženského cieľa; ale vtedy sa 
mu muselo podariť ním tak naplniť zodpovedných pomocníkov 
a učeníkov, aby títo našli vo vonkajších zariadeniach stvárne-
nie účelovej myšlienky. Známe je, že takýmto spôsobom za-
ložil František z Assisi svoje tri rehole. Ale môže byť, že tá 
tvorivá osobnosť nielen nosí v sebe celú veľkosť a žiaru svo-
jej idey, ale už i jasnosť jej uskutočnenia, formu, ktorú má do-
stať v svetovom priestore, a že už sama naznačí podstatné línie 
tejto formy a začne ich osobne uskutočňovať v útvare, ktorý 
sama zorganizovala. Nuž a táto posledná zo všetkých možností 
bola skutočne i prevedená, a to možno dokázať ako historickú 
skutočnosť. 

Z dejepisných prameňov, ktoré máme o prvých začiat-
koch kresťanstva í Cirkvi, môžeme pomenovať osobnosť, ktorá 
vedome a chcene dala živý a účinný popud k stavbe Cirkvi, 
ba môžeme zistiť i to, nakoľko navrhla táto osobnosť plán von-
kajšieho, ústavného stvárnenia cirkevnej stavby a nakoľko 
i sama sa pričinila o jeho uskutočnenie. Je to tá istá osobnosť, 
na ktorú sa odvoláva sama Cirkev a jej živá, až k prvým po-
čiatkom siahajúca pamäť (jej „podanie"), a ktorú vo viere 
uctieva a zbožňuje ako pôvod i obsah samého kresťanského 
náboženstva: Ježiš Kristus. Účasť, ktorú mal Ježiš Kristus na 
vzniku Cirkvi, možno tak podľa dejepisných prameňov ako 
i podľa presvedčenia Cirkvi shrnúť do tejto nekonečne vý-
znamnej a ďalekosiahlej vety: J e ž i š K r i s t u s k a t o l í c -
k u C i r k e v c h c e l i z a l o ž i l . 

Predovšetkým dôležité je poznať, či Kristus ozaj nosil 
v sebe náboženskú účelovú myšlienku, a to v sile vedomej a 
tvorivej. A skutočne nemožno pochybovať, že on prvý mal 
v plnej jasnosti myšlienku vykúpenia sveta v smysle kres-
ťanstva a že naplnený bol cieľavedomou a živou silou vôle 
k vykupiteľskému činu. Ba táto myšlienka a táto vôľa boly, 
ako to ľahko môžme zistiť, strediskom jeho náboženského ži-
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vota; ináč neporozumieš obraz, ktorý nám zachovalý o ňom 
dejiny. Vedel, že ho poslal nebeský Otec, aby vykúpil mno 
hých a bol spásou celého sveta. Lebo videl v sebe samom „Slu-
žobníka božieho", opisovaného v Izaiášových piesňach. A ten-
to Služobník boží je povolaný a poverený postaviť kráľov-
stvo vôle božej, kráľovstvo božie medzi národami. A vôľa 
božia je, aby sa zajatým dostalo oslobodenia, slepým svetla 
a všetkým utrápeným a obťaženým občerstvenia. „Duch boží 
je nado mnou", hovorí tento Služobník boží, „lebo Pán ma po 
mazal; poslal ma, aby som chudobným priniesol radostnú zvest. 
aby som vyliečil tých, čo majú zlomené srdce, a aby som ozná-
mil zajatým odpustenie dlžoby a uväzneným vyslobodenie. 
(Iz. 61, 1). A Ježiš už i videl, ako mohutne sa uskutočňuje po-
slanie, ktoré dostal: „Ježiš odpovedal dvom učeníkom, ktorých 
bol poslal Ján k nemu: Choďte a oznámte Jánovi, čo ste počuli 
a videli: slepí vidia, chromí chodia, prašiví sa stávajú čistými, 
hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa ohláša radostná 
zvesť" (Mt. 11, 4 n.). 

Oslobodenie, osvietenie a uľavenie, ktoré mal priniesť, 
chápal Ježiš predovšetkým a podstatne v duchovnom smysle 
ako oslobodenie ľudských duší od hriechu a hnevu božieho, 
ako osvietenie duchov v poznaní pravdy, ako občerstvenie a 
oživenie duší udelením života z Boha a v Bohu. I zázraky, 
ktoré vykonával na nemocných telách, boly mu tiež len obraz-
mi duševného uzdravenia, ktoré chcel uskutočniť, a vonkaj 
ším dôkazom vlastnej plnej moci a sily na ozajstné uskutočne-
nie kráľovstva božieho vo vnútri, kráľovstva ducha, čistoty 
a lásky, kráľovstva večného života duší. 

Toto poslanie a myšlienka naň boly strediskom jeho vedo-
mého života, boly veľkou nosnou ideou, nikdy neustávajúcim 
popudom, ktorý ho hnal vpred. „Prišiel som", vraví vždy zno-
vu a pri každej príležitosti, „plniť nie svoju vôľu, ale vôľu to-
ho, ktorý ma poslal." (Jn. 6, 38; 5, 30.) „To mu je pokrmom, že 
plm vôľu toho, ktorý ho poslal" (Jn. 4, 34); odtiaľ má silu, ktorú 
potrebuje, aby mohol uniesť svoj ťažký život a aby mohol ísť 
v ústrety svojmu utrpeniu a smrti, ktoré chce vziať na seba 
plniac Otcom dané poslanie, chce vziať až s istou netrpezli-



Vosťou a túžbou, ktorá vyplýva z horlivosti za jeho životné 
dielo: „Mám byť pokrstený krstom a ako ma ženie, kým sa to 
splní." (Lk. 12, 50.) 

Ježiš pokladal splnenie svojej náboženskej úlohy za svo-
ju ozajstnú životnú úlohu. A pred očami mal už i dvojitú 
stránku tohto splnenia. Totižto má predovšetkým ráz zázem-
ský, ktorý je v najvnútornejšom vzťahu Ježiša k jeho Otcovi, 
v jeho podriadení sa vôli božej a v láske, ktorou Otec prijíma 
toto jeho podriadenie sa až k smrti na kríži. Táto stránka splne-
nia jeho životnej úlohy spočíva teda vlastne vo vnútornom 
živote božských osôb. Ale vykúpenie sveta má aj stránku, 
ktorá leží v tuzemskom okruhu: značí viditeľný a účinný 
vplyv na duše ľudí, osvietenie ich ducha, obnovenie ich života, 
vydobytie ich sŕdc, uspokojenie ich duší. A Ježiš skutočne za-
čal splňovať svoje vykupiteľské dielo aj po tejto stránke: pu-
toval po osadách Galilejska, zašiel príležitostne i do Jeruzale-
ma, kázal v synagogách, na vŕškoch a na nábreží Jazera a vra-
vel ľudom, že nadišlo kráľovstvo božie. Pred svojimi poslu-
cháčmi rozvinul i nové smýšľanie a novú životosprávu, ktorú 
toto kráľovstvo žiada. Okrem toho usiloval sa aj zázrakmi po-
hnúť ľudí k viere v svoje poslanie, a tým niekoľkým, čo prišli 
k nemu a s vierou sa pridružili k nemu, „daroval všetko, čo 
bol dostal od svojho Otca." (Jn. 15, 15.) No jednako je veľmi ná-
padné, že toto jeho zemské účinkovanie malo skôr len príle-
žitostný ráz. Nikde nezačal systematicky vydobývanie sveta 
v svojom smysle; zdalo sa, ako by vôbec necítil súry stretnúť 
alebo získať čo najviac ľudí; necítil sa stiesneným krátkosťou 
času, ktorý mal naporúdzi, hoci veľmi dobre vedel, že je ozaj 
krátky: „Musím splniť skutky toho, ktorý ma poslal, kým je 
deň; prichádza noc, ked nikto nemôže pracovať." (Jn. 9, 4.) Ale 
jasne cítime, že krátkemu času, ktorý mu je určený, je vyme-
rané aj zodpovedne malé pracovné penzum; on sám označuje 
svoju prácu len za predbežnú, za vysievame; o zavŕšenie v ža-
tve sa postarajú iní. (Jn. 4, 38.) A takto teda zjavne chápal svoje 
účinkovanie medzi ľuďmi len ako priechodný úvod, ako prí-
pravnú prácu, od ktorej veľmi rýchle prechádzal k práci, ktorá 
mu bola dôležitejšia. Keď pre ťažké spory v kafarnaumskej 
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synagóge z príležitosti reči o požívaní jeho tela a krvi pre 
protichodnú prácu jeho nepriateľov, farizejov a kňažstva, za-
čal sa mu ľud vymykať z nik, vôbec sa nepokúsil udržať ho. 
Čoraz viac a viac sa odťahoval odvtedy z verejnosti a čoraz 
výlučnejšie sa venoval užšiemu kruhu svojich učeníkov. Iste 
však jeho takrečeno vlastnoručne vynaložená práca na výstav-
be kráľovstva božieho v srdciach vlastného národa rozhodne 
vôbec nebola úmerná mohutnosti a páli, ktorou tento cieľ vaja-
tal v ňom a hnal ho. 

Vysvetlenie tohto zvláštneho postoja je len v určení, kto-
ré Kristus od prvopočiatku chápal ako Otcovo rozhodnutie 
a ako svetový zákon kráľovstva božieho, a ktoré prijal za svoj 
vlastný úmysel, totižto že uskutočnenie spasiteľského diela, 
spočívajúce v pozemských dejinách, má byť uložené do rúk 
iných ľudí a že jeho úlohou je len nájsť tých ľudí, vystrojiť 
ich spasiteľnými silami, ktoré im zaslúžil u Otca, a vyslať ich 
potom do sveta k dielu. 

Preto začal Ježiš už veľmi včas, vlastne od počiatku svoj-
ho verejného účinkovania, čoraz bližšie priťahovať k sebe nie-
ktorých z počtu tých, čo uverili v neho; ba priamo sa snažil, 
aby toho či onoho človeka, ktorého stretol či na nábreží Jaze-
ra, či v mýtnom domčeku, či v domoch svojich príbuzných, 
pripútal k sebe osobitným sväzkom dôvernosti, ba priateľstva. 
Takto získal vybraný zástup učeníkov, ktorých osobitne po-
učoval o kráľovstve božom, ktorých predovšetkým stvárňoval 
podľa svojho srdca neustálym dôverným stykom. A potom po 
istom čase i z tohto kruhu učeníkov vyvolil menšiu skupinu 
dvanástich. Ako evanjelisti rozprávajú, stalo sa to po starostli-
vej príprave modlitbou a akosi slávnostne, z čoho vidno váž-
nosť a nosnosť, akú mala táto voľba v jeho očiach: „A stalo sa 
v tých dňoch, že vyšiel na horu pomodliť sa a strávil celú noc 
v modlitbe k Bohu. A keď nastal deň, svolal svojich učeníkov 
a vyvolil zpomedzi nich dvanástich, ktorých nazval apoštolmi" 
{Lk. 6, 12 n.). Tomuto najužšiemu kruhu dôverníkov, s ktorými 
zaobchádzal ako s uzavretým kolégiom, ako so zvláštnym sbo-
rom, takže v kruhu ostatných učeníkov boli hlboko do čias 
prvých kresťanských obcí známi jednoducho pod menom „Dva-
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násti", týmto venoval nielen obzvláštne starostlivé a prehĺbe-
né vzdelanie, ale dal im aj osobitné plné moci, vysielal ich učiť 
a uzdravovať nemocných, ba i odpúšťať hriechy a nasledovne 
i vyháňať zlých duchov. Oni ho mali zastupovať aj vtedy, keď 
už nebude viditeľne medzi nimi, a mali zavŕšiť jeho dielo (Mt. 
28, 18 nasl.): mali učiť národy a dať im príkazy, ktoré on pri-
niesol, mali krstiť a odpúšťať hriechy (Lk. 22, 19 n.), mali po 
všetky časy sprítomňovať mystérium jeho vykupiteľskej smrti 
nikdy neprestávajúcou svätou slávnosťou (1. Kor. 11, 23 nasl.). 

Vzhľadom na toto zvláštne splnomocnené poslanie dal 
Dvanástim aj osobitné meno, ktorým chcel vyjadriť ich povo-
lanie a ich úrad a ktoré bolo v tomto ním zamýšľanom smysle 
celkom nové a od tejto chvíle sa upotrebovalo výlučne len 
v kruhu jeho veriacich a učeníkov, ale práve tým sa stalo sve-
tovým slovom svetodejinnej veľkosti: „apoštolmi", t. j. posla-
mi mali byť, poslami božími, podobne ako Abdias, ten neúpros-
ný prorok Starého zákona, sa nazval apoštolom, poslom, ktorý 
bol vyslaný s ťažkým, ba „tvrdým" príkazom k Jeroboamovi 
a jeho manželke (3. Kráľ. 14, 6). Pravda, čas tvrdého zákona 
mal sa včuľ skončiť. Vyslanie týchto nových apoštolov ne-
stalo sa už v hneve božom a niesť mali nie posolstvo smrti, 
ale posolstvo života. Posielala ich láska božia, ktorá chcela 
zbudovať kráľovstvo milosti. Ale jednako mala byť s nimi 
celá autorita poslov božích, ba ešte viac: sám vtelený Boh mal 
byť s nimi. Chcel, aby vlastný jeho národ i všetci uverivší hľa-
deli na týchto Dvanástich ako na jeho zástupcov, aby ich po-
čúvali tou istou poslušnosťou ako jeho samého: „Kto vás po-
čúva, mňa počúva, kto vami opovrhuje, mnou opovrhuje. A kto 
mnou opovrhuje, opovrhuje tým, ktorý ma poslal." (Lk. 10, 16.) 
Mali mať aj tie isté oživujúce sily, aké on mal, a ktoré im chcel 
udeliť v celom tom rozsahu, ako ich on sám bol prijal od Otca, 
sily, ktoré siahajú až k výške božieho trónu a súdnej stolice 
božej a ktoré nesie všemohúcnosť božia. Ich „viazanie a rozvä-
zovanie", ich rozsudok a ich zákony maly byť platné na zemi 
i na nebi, pred Bohom živým a spravodlivým (Mt. 18, 18). 
A preto mohli pôsobiť až do hĺbok svedomia, do najvnútornej-
šieho priestoru náboženského života veriacich. 
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V kruhu Dvanástich previedol však Ježiš ešte raz užší a 
najužší výber, postaviac jedného z nich za hlavu a vodcu, za 
nositeľa a základ nerozbornej jednoty, za vlastníka nábožen-
skej plnej moci v svojom kráľovstve, za nositeľa kľúčov krá-
ľovstva nebeského. Vari nijaké slovo z úst ľudských nemalo 
taký svetodejinný význam a dosah, ako slovo, ktorým dostal 
Šimon, rybár od Genezaretského jazera, prísľub, že bude skal-
ným základom Cirkvi Kristovej: ,,A za koho ma vy máte? 
opýtal sa Ježiš svojich učeníkov. Šimon Peter odpovedal a rie-
kol: Ty si Kristus, Syn Boha živého. I odpovedal mu Ježiš a 
riekol: Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo nie telo a krv 
ti to zjavily, ale môj Otec, ktorý je v nebi. I vravím ti, že ty 
si Peter (Skala), a na tejto skale vystavím svoju Cirkev a brá-
ny pekiel ju nepremôžu. Dám ti kľúče kráľovstva nebeského, 
a čo sviažeš na zemi, bude sviazané aj na nebi, a čo rozviažeš 
na zemi, bude i v nebi rozviazané" (Mt. 16, 15 nasl.). 

Týmito slovami dal Ježiš učeníkovi do výhľadu úrad s reál-
nymi povinnosťami a plnými mocami a nechcel mu udeliť len 
osobné vyznačenie. To vidno už i z toho, že vyznačený bol prá-
ve učeník, ktorý nevynikal nad ostatných apoštolov osobnými 
prednosťami alebo obzvláštnym priateľským spojením s Ježi-
šom. Šimon nebol učeník-miláčik, ktorého Ježiš najväčšmi 
miloval, a nebol ani najnadanejší alebo veľkosťou charakteru 
najvynikajúcejší zpomedzi apoštolov. Pravda, to prisľúbenie 
dostal po svojom slávnostnom vyznaní, ktoré složil proti zmä-
teným mienkam v ľude: Ty nie si ani Eliáš, ani Ján Krstiteľ, 
ani daktorý iný z prorokov, ale Kristus, Syn živého Boha! Ale 
toto vyznanie mu nebolo vari zarátané za osobnú zásluhu, 
ktorú by bol chcel Ježiš odmeniť svojimi slovami. Lebo Ježiš 
mu na vyznanie odpovedá, že ono spočíva na obzvláštnom 
osvietení nebeského Otca, teda nie je jeho osobnou zásluhou, 
nie vnuknutím tela a krvi. Totižto Ježiš vo viere tohto apoš-
tola videl znak jeho vyvolenia v hĺbkach božieho plánu. Po-
dľa svojich opätovaných výpovedí už pri voľbe svojich apoš-
tolov, Dvanástich, dal sa viesť rozhodnutiami božími, ktoré 
od prvopočiatku boly pripravené v hĺbkach večnosti. V pod-
state vlastne nie on mal určiť, kto má patriť medzi Dvanástich, 
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aíe nebeský Otec, a on prijal tých, ktorých mu Otec dal (Jn. 17, 
24). Nuž i určenie hlavy Dvanástich a celej Cirkvi, a práve 
ono bolo takou dôležitou vecou, že ju musel očakávať od Otca. 
A Otec mu aj označil muža božieho vyvolenia. Bol to učeník, 
ktorému sám Otec zjavil tajomstvo svojho Syna. Šimon sa 
stal teda Petrom nie pre osobné zásluhy, nie pre osobnú zá-
ľubu Učiteľovu, ale od večnosti bol na to určený na základe 
božieho rozhodnutia. A takto musela i úloha, ktorá mu bola pri-
delená, siahať za jeho osobný život. Bola úradným postave-
ním s najvyššími právomocami a povinnosťami, mala základ-
ný význam pre celú budúcnosť nastavajúcej Cirkvi. Plná moc, 
ktorá sa tu dáva Petrovi do výhľadu, je taká istá, ako bola 
udelená Dvanástim vôbec: obsiahla moc viazať a rozväzovať. 
Ked však rovnaká plná moc jednako mala byt v ňom podkla-
dom osobitného úradu, tak to len preto, že mu bola udelená 
ako jednotlivej osobe a nakoľko je odlišný od kolégia apošto-
lov, teda preto, že v ňom samom a centrálne spočíva to, čo 
ostatným bolo dané len natoľko, nakoľko patria k svojmu 
sboru. Preto mohol Ježiš neobmedzeným a nepodmieneným 
spôsobom vypovedať o ňom, že mu dá kľúče kráľovstva nebes-
kého. 

Pri tejto príležitosti dal Ježiš svojej ustanovizni aj meno, 
ktoré sa stalo jej vlastným menom od prvých rokov jej trva-
nia až do ostatného dňa svetových dejín. Je to meno „kahal", 
po grécky a latinsky „ecclesia", po slovensky „cirkev". Slová, 
ktoré dávala Ježišovi jeho aramejská reč — pravdepodobne 
upotrebil slovo „kehala" — istotne maly význam ako „kahal". 
Toto hebrejské slovo, ktoré malo už dlhé biblické dejiny a veľ-
kú ctihodnosť z dní Starého zákona a ktoré už prekladatelia 
starej Biblie podali gréckym slovom „ecclesia", značí svätý 
ľud boží, všetkých tých, ktorých Boh so všetkých strán sveta 
shromaždil medzi svoj ľud. Doteraz Izrael bol týmto shromaž-
dením, touto obcou božou, touto cirkvou. Ale Ježiš, ktorý od 
počiatku vedel a skúsil, že Izrael odmietne svojho prisľúbené-
ho Mesiáša-Kráľa, prišiel s rozhodnutím a vôľou založiť čosi 
nového: „svoju" Cirkev chce vystaviť, svoju svätú obec, ktorá 
potom cez celú budúcnosť bude národom božím. Teda už i vo 
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výbere slov, ktoré Ježiš upotrebil, spočívala nedohľadná nos-
nosť prisľúbenia, ktoré dal Šimonovi. Peter, či skôr úrad, kto-
rý mu odovzdáva, bude fundamentom jednoty a nerozbornosti 
nového národa, národa božieho. Rečou našich spoločenskove-
deckých pojmov musíme teda povedať: Petrov úrad, to je cen-
trálna vládna moc, ktorá zaručuje Cirkvi jej organizačnú jed-
notu a pevnosť. 

Dôsledky z opatrení, ktoré porobil Ježiš za svojho zem-
ského života, sú teda tieto: Ježiš na základe účelovej myšlien-
ky, ktorá bola obsahom jeho života a jeho životnou úlohou, 
totižto myšlienky uskutočnenia a zavŕšenia vykúpenia sveta 
v kráľovstve božom, ktoré malo siahať od zeme až po nebo, 
ustanovil istých ľudí za svojich zástupcov a za svoje nástroje 
v praktickom uskutočňovaní a vystrojil ich zodpovednými 
plnými mocami, a to spôsobom viditeľným, ktorý má všetky 
znaky dokázateľného poverenia. „Poslal" ich. Dal im poslanie 
a príkazy, čo malo byť pre nich základom úradnej povinnosti 
a pre zástup veriacich, ba pre celé ľudstvo základom povin-
nosti poslušnosti voči autorite, postavenej v mene nebeského 
Otca, teda v mene božom. Je to autorita, ktorú majú voči no-
vej obci božej, voči jeho Cirkvi, a ktorou sú uprednostnení 
pred masou veriacich, úrad, ktorý korení nie v ich osobných 
prednostiach, ale výlučne v poslaní, ktoré im dáva na základe 
božieho predurčenia. Tento pomerne malý zástup splnomocne-
ných nositeľov úradu Ježiš ďalej rozčlenil na monarchický ve-
dený sbor. A to tak, že rozčlenenie na jednu hlavu a kolégium 
pod vedením tejto hlavy má tiež charakter rozlišnosti úradu 
a iného druhu splnomocnenia. 

To všetko však nie je iné, ako základné línie cirkevnej 
ústavy. Opatrenia samého Ježiša boly teda už organizačné a 
vytvorily organizáciu presne toho istého druhu, akú má ešte 
i dnes katolícka Cirkev. Sám Ježiš uskutočnil aristokratický, 
absolútne monarchickým vrcholom korunovaný cirkevný úrad, 
pod ktorého vedením v jeho novej pospolitosti mal jeho vlast-
ný, Otcom mu daný životný účel vykúpenia sveta nájsť svoje 
praktické splnenie cez stáročia a pre všetky budúce časy — až 
do jeho osobného a viditeľného návratu na konci čias. Sláv-
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nostné slová vyslania apoštolov do sveta, ktoré podľa zprávy 
Matúšovho evanjelia previedol zmŕtvychvstalý Učiteľ a Pán 
ako zakľúčenie celej svojej pozemskej činnosti, sú vlastne len 
zhusteným shrnutím všetkých organizačných krokov, ktoré po-
dľa súhlasného svedectva všetkých evanjelistov spravil Ježiš 
za svojho pozemského účinkovania. S organizačného hľadiska 
jeho životné dielo bolo v tom, že vyhľadal a pripravil ľudí, 
ktorým mohol pri odchode s tohto sveta odovzdať tú mohutnú 
úlohu, tú neobmedzenú šírku plných moci a tú nerozbornú sila, 
ktorá spočíva v slovách: „Daná mi je všetka moc na nebi i na 
zemi. Preto iďte a učte všetky národy, krstite ich v mene Otca 
i Syna i Ducha svätého, a učte ich zachovávať všetko, čo som 
vám prikázal. A hľa, ja som s vami všetky dni až do konca 
sveta" (Mt. 28, 18 nasl.). 



TRETIA HLAVA 

Nástupcovia apoštolov 

Kristus, udeliac apoštolom príkazy a plné moci, utvoril 
úradné a autoritatívne zariadenia, v ktorých po všetky časy 
chce plniť životnú úlohu, ktorú mu určil Otec. Toto „posla-
nie", ako najradšej menúval úradné ustanovenie apoštolov, mu-
selo mu byť teda naozaj vecou srdca a veľkej starostlivosti. 
Preto i všetky rozhodujúce slová, ktoré povedal pri tejto príle-
žitosti, znejú — nakoľko sa nám zachovalý — jedinečne dojí-
mavým tónom. Znejú ako povedané do veľkých vzdialeností 
a v jeho hlase je prorocký pátos. Mimovoľne cítime, že mal 
pritom pred očami ani nie natoľko iba tieto individuálne, len 
raz jestvujúce a pominuteľné osoby svojich vtedajších učení-
kov, ale celý zástup nositeľov úradu, na ktorých po všetky na-
sledujúce časy majú spočívať jeho príkazy. Všetci títo stáli 
pred očami jeho duše naraz, somknutí v jeden jediný zástup. 
Časom ich počet veľmi vzrastie; zprvoti sú len dvanásti, potom 
budú mnohí, mnohé tisíce; a meniť sa bude veľmi aj ich osob-
ný ráz; niekedy sú to zradcovia ako ten, ktorý už za oných dni 
stál pred ním, niekedy svätci. Ale on nehľadí na tieto rozliš-
nosti času a osobnej hodnoty, hľadí len na ich svätý a zodpo-
vedný úrad, ktorý všetci nosia v svojich rukách; takto je mys-
lené i jeho slovo, tak zázračne isté ohľadom budúcnosti: „Ja 
budem s vami všetky dni až do skončenia sveta." Ako včas 
alebo neskoro príde ten koniec, ktorý určil Otec v svojich 
rozhodnutiach, to mu je nie dôležité — aj jemu je tu tisíc ro-
kov ako jeden deň; ani to nič neznačí pred jeho dušou, koľko 
osôb v dlhom poradí vyplní priestor medzi touto hodinkou na 
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galilej&koin vŕšku a dňom jeho návratu. Pred sebou vidí len 
zástup nositeľov úradu, a k nim hovorí, a s nimi chce byť vo 
všetkých obdobiach času, ktorými poputujú. 

Takto je pochopiteľné i to, ako mohol v tejto hodine „po-
slania" hovoriť apoštolom o veciach, ktoré oni osobne neuvi-
dia, ale ktoré zažije len ich úradné kolégium: o zániku Jeruza-
lema, o budúcich otrasoch národov, o súženiach konca. Úrady, 
ktoré stvoril, a svätý národ boží, „Cirkev", ktorému tieto úra-
dy slúžia, budú žiť a všetko to zažijú, ich vidí pred sebou v ce-
lej budúcnosti ako jednu jedinú individuálnu osobnosť. Ako 
v okruhu prirodzeného života druh žije v neustálom prúde jed-
notlivých živých bytostí, ktoré prichádzajú síce a zanikajú, ale 
v svojom neprerušenom súvise jednako ďalej nesú druh, tak 
žije i jeho Cirkev v prúde indivíduí, v ktorých ide všetkými 
časmi. Takto vždy žije kolégium „Dvanástich", ktoré učí a po-
sväcuje národy; takto žije ďalej Peter — skala, na ktorej stoji 
Cirkev, hoci jednotlivý človek, v ktorom sa táto skala práve 
prejavuje, v priebehu svetových dejín bude mať mnoho sto 
mien. Organizácia, systém božských plných moci a členitosť 
sociálneho útvaru podľa miery a stupňovitosti udelených 
plných moci — to vyplňuje všetky časy a prežíva všetky osu-
dy a všetky skúšky a všetky navštívenia všetkých čias. 

Ale osoby, ktoré nesú túto budovu, sa bezprestania vymie-
ňajú. Ježiš ešte sám zažil, ako pôvodný počet dvanástich nosi-
teľov apoštolátu klesol odpadnutím jedného, zradcu, na jede-
násť. Ale sbor, ktorému povedané boly slová: „Kto vás počúva, 
mňa počúva", sa tým odpadnutím nezmenil. Na Judášovo mie-
sto nastúpi iný, Matej (Skut. ap. 1, 26) a neskôr „praapoštolo-
via" Jakub a Kefas a Ján „priberú do svojho sväzku Pavla a 
Barnabáša" (Gal. 2, 9), takže aj títo sa stanú apoštolskými no-
siteľmi úradu s tými istými plnými mocami ako ostatní členo-
via kolégia Dvanástich. Všetky tie zmeny počtu a složenia boly 
zahrnuté už v tom pohľade a slove, ktorým si Ježiš utvoril vy-
branú skupinu, ktorú chcel vyslať do sveta podobne, ako bol 
Otec vyslal jeho samého. (Jn. 20, 21.) 

Ale s hľadiska cirkevnodejinného a cirkevnopojmového je 
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velmi dôležité, sledovať stáročiami túto výmenu konkrétnych 
nositeľov úradu, vidieť, aké osobnosti časom pribudly. A keď 
tak pozorujeme vstup a odchod čoraz nových apoštolských no-
siteľov plných moci cez stáročia, dôjdeme konečne k osobno-
stiam, ktoré za našich dní práve vstupujú alebo odchádzajú, 
a takto tá dejinami bežiaca niť výmeny osôb, „apoštolských 
nástupností", sa nám stáva nástrojom, ktorým môžeme takre-
čeno identifikovať sbor trvajúci vo všetkých premenách: z ľu-
dí, ktorí dnes vedú úradné zástoje Dvanástich, môžeme tak-
rečeno legitimovať sám sbor Dvanástich; v osobe muža, ktorý 
dnes nosí kľúče kráľovstva nebeského, predstupuje pred nás 
fundament a stredisko cirkevnej jednoty a tým vlastne i sama 
Cirkev, ktorú Kristus založil. 

V organizačných základoch, ktoré položil Kristus, bol už 
vlastne predznačený celý budúci vývoj. Vždy museli teda jest-
vovať mužovia s hierarchickou mocou a pod monarchickým 
vedením, ktorí voči veriacim vykonávali tie plné moci, ktoré 
dal Kristus úradnému kolégiu svojich splnomocnencov. Ako sa 
časom menovali títo mužovia, ako sa určovala ich osobnosť, 
ako vykonávali svoj úrad v jednotlivom prípade, dobre či zle, 
to všetko sa mohlo meniť a nemá podstatného významu. 

„Dvanásti" hneď od onoho pamätného turíčneho sviatku, 
keď odrazu boli naplnení a preniknutí celým vedomím a účin-
nou odvahou svojho poslania, začali ohlasovať zmŕtvychvsta-
lého Učiteľa ako Prisľúbeného, o ktorom hovorili proroci, ktorý 
priniesol vykúpenie a kráľovstvo božie. A v dôsledku ich kázní 
sa tvorily obce veriacich, najsamprv v Jeruzaleme, potom čo-
skoro aj v Samarii, v Joppe, ba i vo vlastných pohanských 
mestách, kde Zidia žili v diaspóre. V Antiochii, v jednom z ta-
kých pohanských miest, začali horliví učeníci Ježišovi ohlá 
šať Krista i pohanom a aj títo uverili vo veľkom počte. O tejto 
veľkej udalosti poslali zprávu do Jeruzalema a apoštolovia vy-
slali Barnabáša, aby preskúmal novú obec, ktorá povstala v An-
tiochii. Barnabáš prišiel a videl divy milosti božej, ktoré sa 
udaly, a všetci učeníci, ktorí v Antiochii uverili, „boli spojení 
s Pánom" (Skut. ap. 11, 24), t. j. boli prijatí do sväzku Cirkvi 
božej. A potom šiel už vývoj chytro; najmä úspešnou prácou 

77. 



Pavla a Barnabáša v maloázijských mestách preniklo kresťan-
stvo až na grécke pobrežie, do Efezu a Miletu, ba prekročilo 
i do Macedónie, do Solúna, Filippi, Korintu do Ríma. 

Ako boly tieto mladé kresťanské obce organizované a ve-
dené. to môžeme veľmi jasne pozorovať na obciach, ktoré za-
ložil sám Pavol. Všetky tieto obce boly zprvoti a dosť dlho pod 
jeho osobným vedením. S času na čas ich vždy znovu navští-
vil, aby videl ,,v akom sú stave" (Skut. ap. 15, 36). Od prvo-
počiatku „ustanovuje nad jednotlivými obcami presbyterov" 
(Skut. ap. 14, 23), ktorí miesto neho a pod jeho hlavným vede-
ním i autoritou boli za jeho neprítomnosti stálymi duchovnými 
obcí. Týchto vyskúšaných a spoľahlivých mužov za oných dní 
radi menúvali presbytermi, t. j. „staršími", lebo v celom vte-
dajšom kultúrnom živote sa tak menovali mužovia, ktorým pa-
trila dajaká trváca starostlivosť alebo vedenie, a to i vtedy, 
keď počtom rokov neboli práve starší. Takýchto presbyterov 
nachádzame nielen v obciach, založených Pavlom, ale i v Je-
ruzaleme, a to je znak, že Pavol všade usporiadal svoje ob-
ce podľa vzoru praobce v svätom meste. Ako všetky jeho obce 
žily v najužšom spojení s jeho osobou, tak to bolo aj v ob-
ciach, založených inými apoštolmi. Inakšie to nebolo ani mysli-
teľné, veď pôvodne od apoštolov vychádzalo všetko vyučova-
nie a všetka vládna moc. Vzťah autoritatívnej podriadenosti a 
ľudsko-bratskej blízkosti, v akom stáli presbyteri jednotlivých 
obcí k apoštolským hlavným pastierom, vidíme v dojímavej 
životnej opravdivosti na shromaždení, ktoré usporiadal raz 
Pavol. Na svojej ceste do Jeruzalema zdržal sa dlhší čas v Mi-
lete, i povolal si ta všetkých presbyterov až hen od Efezu. 
Jeho srdce bolo vtedy naplnené ťažkými a chmúrnymi tušenia-
mi; vedel, že v Jeruzaleme ho čaká väzenie a mučenie. A tak 
mu prichodilo, ako by už v tomto zemskom živote nemal 
viac stretnúť týchto svojich verných spolupracovníkov. Preto 
im dal na tomto shromaždení ako testamentom svoje ostatné 
otcovské napomenutia: „Bedlite o seba a o celé stádo, ktorému 
vás Duch svätý postavil za ,bedliacich' (episcopi, biskupi), aby 
ste viedli Cirkev božiu, ktorú si získal svojou krvou. Viem že 
po mojom odchode vtrhnú medzi vás draví vlci, ktorí nepo-
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znajú zľutovania so stádom. Ba i medzi vami samými povsta-
nú mužovia, ktorí predložia nesprávne učenia a strhnú si prí-
vržencov. Preto buďte ostražití a nezabudnite, ako som tri ro 
ky deň a noc so slzami neprestajne poučoval každého z vás. 
A teraz vás odporúčam Bohu a sile jeho milosti, ktorá je schop 
ná budovať a dať dedičstvo všetkým svojim svätým. Po strie 
bre alebo zlate alebo odeve vašom som netúžil, ako sami viete. 
Lebo všetko, čo som potreboval, ja i moji spolupracovníci, vy-
robil som svojimi rukami. Toto som vám životom svojím uká-
zal, lebo takto pracujúc máme sa zaujať aj práceneschopných 
a pamätať na slovo Ježiša, Pána nášho: Biaženejšie je darovať 
než prijímať. A keď to dopovedal, kľakol a modlil sa s nimi 
všetkými. A medzi všetkými vypukol veľký plač, a padali mu 
okolo krku a bozkávali ho, naplnení bolesťou predovšetkým 
pre jeho slová, že neuvidia už jeho tváre. A potom ho odpre-
vadili k lodi" (Skut. ap. 20, 28—38). 

Presbyteri, ktorí viedli jednotlivé obce, netvorili sbor sa-
mých rovnopostavených, ale zas boli rozčlenení tak, že na ich 
čele stála hlava, ktorá vlastne nosila v sebe plnosť apoštol-
ských moci a ktorá mala viesť i svojich spolupresbyterov. Vie-
me, že sám Pavol, a to aspoň v tých obciach, ktoré boly ďaleko 
roztrúsené alebo ktoré dlho nemohol navštíviť, postavil na čelo 
jedného takého muža: Timoteja na čelo obcí maloázijských, 
Tita na čelo obcí na Kréte. Títo mali za jeho neprítomnosti a 
tobôž po jeho smrti zastupovať jeho miesto v imaní a vykoná-
vaní celej apoštolskej plnej moci, ktorú dovtedy on sám vyko-
nával nad obcami. Teda boli to jeho nástupcovia v správe jed-
notlivých obvodov. A keďže všetky obce boly organizované 
rovnakým spôsobom, prichádzame k záveru, že i ostatní apoš 
tolovia, keď sa načas alebo nastálo odobrali od daktorej obce 
alebo provincie, postarali sa o to, aby apoštolskú plnú moc 
a starostlivosť o obce prevzal nástupca. A skutočne r. 96. na-
chádzame Klementa na čele rímskej obce a okolo r. 107, vidíme 
z listov, ktoré sv. Ignác, hlavný pastier z Antiochie, napísal za 
svojej cesty do Ríma rozmanitým obciam, že v tom čase vše-
tky obce ,,až na kraj sveta", ako vraví, maiy na čele „biskupa", 
Ba Ignác pokladá túto monarchickú ústavu jednotlivých obci 
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za vec takú zrejmú ako jednotu ich kultu: j e d n a eucharistia, 
j e d n o telo a krv Pánova, j e d e n kalich a j e d e n biskup — 
toto musí mať každá obec. 

Tak sa zdá, že najviacerí z apoštolov chodili tak ako sv. 
Pavol, neúnavní to pútnici boží, po krajinách, aby čím najďalej 
zaniesli slovo božie; boli teda len zakladateľmi čoraz novších 
obcí a zaiste od samého začiatku, alebo aspoň veľmi skoro dá-
vali na ich čelo kolégium presbyterov s hlavou, a na tieto sbo-
ry, predovšetkým však na hlavného vedúceho, prenášali apoš-
tolskú moc a duchovnú správu obcí. Len o dvoch apoštoloch 
vieme, že až do svojej smrti zostali na čele jednej obce, o Ja-
kubovi, ktorý bol hlavným pastierom v Jeruzaleme, a o Petro-
vi, ktorý až do svojho mučeníctva viedol obec rímsku. A takto 
tieto dve obce až po smrti týchto apoštolov dostaly apoštol-
ského nástupcu. 

Títo zástupcovia a nástupcovia apoštolov vo vedení obci 
a cirkevných obvodov boli všade ustanovovaní podľa rovna-
kých zásad. S jednej strany mali to byť mužovia požívajúci 
všeobecnú dôveru, a preto sa pri ich určení vždy vypočula 
i mienka samých veriacich. S druhej strany však neboli vy-
strojovaní svojou autoritou a plnou mocou od veriacich, ale od 
apoštola, ktorý ich ustanovil, alebo — keď v blízkosti už nežil 
ani jeden apoštol, od hlavných pastierov susedných obcí. Ale 
moc im bola vždy udeľovaná tým istým slávnostným obradom: 
„vkladaním rúk", spojeným s modlitbou (Skut. ap. 14, 23; 1. 
Tím. 4, 14; 2. Tim. 1, 6). 

Mená, ktorými bývali označovaní títo hlavní vedúci 
a predstavení obcí, dostaly len postupne, no jednako pomerne 
veľmi skoro, jednotnú a stálu podobu. Na začiatku i hlavných 
pastierov volali presbytermi, práve tak ako aj ich pomocníkov. 
Niekedy sa i všetci duchovní obce volali „episcopi", „bedlia-
ci", inokedy zas „pastieri" alebo i „diakoni", t. j. ľudia verej-
nej, spoločenskej služby. Ešte pápež Klement I. upotreboval 
v svojom liste z roku 96. tieto označenia bez rozlišovania: 
„Apoštolovia kázali po krajoch a po mestách slovo a ustanovili 
prvotiny viery, ak zistili, že sa osvedčily v Duchu, za biskupov 

80. 



e diakonov nad všetkými, ktorí by tam došli k viere". Ale 
keďže skutočné plné moci v kruhu týchto vedúcich mužov bo-
ly rozmanité, čoskoro sa cítila aj potreba rozmanitého a stá-
leho označenia. A takto sa čoraz viac a viac vžilo upotrebova-
nie mena „episcopus' výlučne pre hlavu kolégia presbyterov: 
ostatní členovia tohto sboru si aj naďalej podržali meno pres-
byter, a nižšie stupne pomocníkov, najmä takých, čo sa mal' 
venovať viac úlohám časnej správy, menovali diakonmi Za-
čiatkom 2. storočia nachádzame toto označovanie v mnohých 
obciach už pevne udomácnené a okolo polovice 2, storočia 
bolo už asi všeobecne vžité. 

Už pre prvé poapoštolské časy môžeme teda dejepisne zi-
stiť tie isté ústavné zásady, ktoré ustanovil sám Ježiš, ba vidi-
me, že ním založený systém náboženských úradných oprávne-
ní a úradných povinností žije jednoducho ďalej, nakoľko z osôb 
praapoštolov prešiel na osoby, ktoré po ich odchode nastúpily 
na ich miesto. V dokumentoch z týchto čias neustále sa stretá-
vame tak s hierarchickým ako i s monarchickým chápaním 
autority. Plnú moc nikde neudeľuje ľud, veriaci, ale ona pri-
chádza shora, priamo alebo nepriamo od daktorého apoštola, 
ktorý ju bol dostal od Krista Pána. A vláda nad každou obcou 
vždy vrcholí v jednom, v monarchickej hlave, totižto práve 
v nástupcovi apoštola, zdedivšom apoštolskú moc. Skutočne 
klasické a pre všetky časy pôsobivé, preto celkom moderne 
znejúce opísanie biskupsko-apoštolskej plnej moci a hodnosti 
da! už v týchto najvčasnejších začiatkoch veľký mučeník-
biskup z Antiochie, Ignác; muž istotne mimoriadnej duchovnej 
sily a dobrosrdečnosti. V druhej polovici 2. storočia, teda sto 
rokov po účinkovaní sv. Pavla, máme už pre množstvo obcí, 
siahajúcich od najkrajnejšieho východu, od Partska a Perzie, 
až po rímsky západ, do Lyonu, úplné súpisy týchto monarchic-
kých vládcov, týchto „biskupov", ktori vládli v jednotlivých 
obciach v neprerušenom súvise so založením obce, ktoré vy-
konal alebo aspoň požehnal niektorý z apoštolov. Sú to vladár-
ske rady cirkevných kniežat, ktoré od počiatku vládly v no-
vom národe božom Už v tomto prvom čase cirkevných dejín 
môžeme teda sledovať cestu, ktorou sa uberala cirkevná moc 
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b autorita od Krista skrze daktorého z apoštolov na dlhý rad 
biskupov ktorejkoľvek obce. 

Títo biskupi, tento k apoštolskému ustanoveniu siahajúci 
rad predstavených jednotlivých cirkevných obcí, sú teda „ná-
stupcami" apoštolov v dvojakom smysle a všeobecná Cirkev 
ich vždy takými videla a ctila: najsamprv nastúpili vo vedení 
a spravovaní miestnej obce na miesto apoštola, ktorý obec za-
ložil alebo najprv spravoval až do svojho odcestovania alebo 
do svojej smrti. Zdedili teda od neho bezprostredne alebo pro-
stredníctvom toho úradného nástupcu niektorého z apoštolov, 
ktorý ich vysvätil, celú plnú moc, potrebnú k vedeniu istého 
obvodu. Tým však, ako nástupcovia v apoštolskej moci, stali 
sa aj členmi kolégia, ktoré podľa vôle Kristovej ako celok ve-
die a učí Cirkev, ktoré zprvoti sa skladalo z „Dvanástich", po-
volaných a vyslaných samým Ježišom — a v tom bola ich osob-
ná a neprenosná prednosť — a potom, ked tieto prvotiny apoš-
tolskej moci už nevykonávaly svoj úrad, z ich priamych alebo 
nepriamych nástupcov v úrade. 

Avšak všetky tie obce, priestorove roztrúsené po celej 
šírke rímskeho impéria, nestály bez súvisu jedna pri druhej, 
ale boly navzájom spojené, predovšetkým čisto duchovnými 
sväzkami tej istej viery a mimoriadne účinnej a pomocnej 
bratskej lásky, ktorá sa starala o časné potreby chudobnejších 
alebo prenasledovaných obcí; okrem toho i právnymi sväz-
kami, spoločnou centrálnou ústavou, ktorá ich všetky spájala 
v jeden jednotne vedený všeobecný sväz. Toto spoločné cen-
trálne hlavné vedenie skutočne jestvovalo a možno ho doká-
zať až do dní Šimona Petra, ktorý bol prvým, od Krista usta-
noveným vodcom všeobecnej Cirkvi. Kedže dostal od Krista 
celú plnosť celocirkevných moci nielen ako člen apoštolského 
kolégia, ale i sám ako odlišná osoba, a keďže bol označený za 
princíp jednoty a za nosný základ jej nepominuteľnosti bolo 
prirodzené, že všetci apoštolovia ho pokladali za vodcu a hla-
vu a všetky jednotlivé cirkevné obce za svojho najvyššieho 
pastiera. Peter mal už za Pánovho života vedúce postavenie, 
a po rozhodujúcom turíčnom sviatku v roku Pánovej smrti pre-
vzal do svojich rúk ozajstné vedenie Cirkvi. On viedol voľbu 
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náhradného apoštola za vypadnuvšieho zradcu, on prijal do Cir-
kvi prvých pohanov, stotníka Kornélia a jeho rodinu, on vypo-
vedal rozhodujúce slovo na prvom cirkevnom shromaždení, na 
takzv. apoštolskom koncile v Jeruzaleme. Ako sa zdá, už 
veľmi skoro, hneď po pokuse kráľa Herodesa, ktorý ho chcel 
zapliesť do procesu, obrátil svoje kroky do Ríma a prevzal ve-
denie tamojšej kresťanskej obce. A podržal si ho do smrti. Ako 
všetky apoštolské plné moci, tak i jeho plné moci prešly na je-
ho nástupcu v biskupskom úrade. Práve jeho plné moci, ktoré 
podľa Pánovej vôle maly byť základom trvania Cirkvi, musely 
žiť ďalej bez ohľadu na výmenu osobných nositeľov úradu. 
„Sv. Peter žije ďalej v svojich nástupcoch a vykonáva svoju 
plnú moc doteraz i navždy", vraví efezský koncil r. 431. A keď-
že úradným nástupcom Petrovým bol rímsky biskup, nasledo-
vala z toho jednoduchá skutočnosť, že rad rímskych biskupov 
nesie ďalej do budúcnosti i plnosť sily jednoty, najvyšších pa-
stierskych a vladárskych práv nad celou Cirkvou. Táto sku-
točnosť sa videla takou zrejmou, že v prvých storočiach takmer 
ani nepotrebovala výslovného zistenia. Ešte i štvrtý nástupca 
Petrov, Klement I., zdôrazňuje svoje najvyššie pastierske prá-
vo len ako by mimochodom, celkom tak, ako sa hovorieva 
o skutočnosti, ktorá je taká istá, že o jej jestvote a odôvodne-
ní netreba temer ani slovo strácať. Na začiatku, v čase, keď 
sa telo Cirkvi ešte len vyvíjalo, keď jednotlivé obce ešte len 
maly vstúpiť do jestvovania, prv než by ich bolo možno shrnúť 
do jedného sväzu, vtedy bolo ešte málo príležitosti zdôrazňo-
vať centrálnu moc alebo odvolávať sa na ňu. Ale s rozmnože-
ním a zmohutnením jednotlivých obcí a so vzrastom cirkevných 
otázok, záujmov a nebezpečenství čoraz častejšie sa obracaly 
zraky k Rímu a čoraz početnejšie vychádzaly odtiaľ úpravy; 
„primát", prednosť vo vládnej moci, ktorú mal rímsky biskup 
nad cirkvami sveta, nebol vari utvorený vývojom a vzrastom 
všeobecnej Cirkvi alebo vyvinutý zvnútra, len jeho jestvota 
čoraz väčšmi a väčšmi vstupovala do vedomia. Už v 2. storočí 
povzniesli sa niektorí hlavní pastieri rímskej obce k tomu 
zvláštnemu pátosu celý svet obopínajúcej hodnosti a autority, 
ktorý niesol odvtedy všetky vyhlásenia pápežov. Krátko a 
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stručne vraví pápež Zosimus r. 418.: „Naša autorita je taká, 
že nikto sa nemôže vymknúť zpod nášho rozhodnutia". A rím-
sky primát sa neprebil ani vari bojovne, nesený panovačnou 
vôľou rímskych biskupov; na dlhšie by to bolo bývalo i tak 
nemožné. Ba od samého začiatku sa uplatňoval tou zrejmosťou. 
akú máva práve všeobecne známa a všeobecne uznávaná sku-
točnosť. Ani so strany jednotlivých obcí sa nestretáva vari 
s podivom alebo odporom. A keď i boly spory, a to často i veľ-
mi vášnivé, nešlo o primát ako taký, ale o jeho upotrebenie 
v určitom zvláštnom prípade. Slávnostné vyhlásenie, vypove-
dané konečne r. 1439. na sneme vo Florencii ako výraz cir-
kevnej viery, bolo by mohlo odznieť už i v hociktorom z pre-
došlých storočí: „Vyhlasujeme, že svätá Apoštolská Stolica a 
pápež rímsky majú najvyššiu vládnu moc nad celým svetom, 
že rímsky pápež je nástupcom sv. Petra, kniežaťa apoštolov, 
a skutočne námestníkom Kristovým, hlavou celej Cirkvi a ot-
com i učiteľom všetkých kresťanov. A že v osobe sv. Petra 
mu Pán náš Ježiš Kristus odovzdal plnú moc pásť i viest Cir-
kev a vládnuť nad ňou". 

To, že Peter šiel práve do Ríma a tam postavil svoj biskup-
ský stolec, mohlo byť vari odôvodnené i svetovládnym posta-
vením, ktoré Rím vtedy mal. Potvrdzovalo by to ozaj pápež-
ského ducha rybára od Genezaretského jazera, že čoskoro po-
znal a vyvolil hlavné mesto sveta za pole svojho účinkovania a 
za svoju rezidenciu, za kráľovské mesto nového národa božie-
ho. Ale jeho primát a celocirkevná moc jeho nástupcov nikdy 
ani len náznakovite nebola odôvodňovaná politicky vedúcou 
mocou Rima, ako by rímsky biskup len preto mal istú prednosť, 
lebo bol biskupom cisárskeho mesta! V celej starokresťanskej 
literatúre nikde nenájdeme podobnej myšlienky, ktorá koneč-
ne príliš protirečí kresťanskému vedomiu, než by sa bola mohla 
vôbec objaviť. Vtedajším kresťanom bol politický lesk Rima 
celkom ľahostajný; ba ak videli v Ríme čosi zvláštneho, bolo 
to len negatívne: Rím bol centrálou svetového modlárstva a 
sberňou všetkých pohanských nerestí a ohavností. Tento Rím 
bol, pravda, pre apoštolát tvrdou úlohou, a preto možno obrá-
tili'ta svoje kroky Peter i Pavol; ale dodať čosi k cti a lesku 
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v ňom bývajúceho biskupa kresťanov, to veru v ich očiach ne-
mohol. Práve naopak, všetky hlasy, ktoré počujeme z tých čias 
a tobôž z čias neskorších, odvádzajú primát rímskeho biskupa 
výlučne z Kristovho rozkazu Šimonovi Petrovi. Slovo o Petrovi, 
skale, a slovo o najvyššom pastierovi, ktorý má pásť stádo 
Kristovo, stalo sa takmer príslovím kresťanov; citovalo sa ne-
spočetne ráz a vo všetkých možných zvratoch. A — devätnásť-
storočné dejiny ho čoraz väčšmi splnily. 

V novšom čase sa vynaložilo veľa námahy na textovokri-
tické a literárnokritické napadnutie prisľúbenia o skalnom fun-
damente, ktoré dal Ježiš Petrovi, a boly snahy predstaviť ho 
ako do evanjelia vsunutú formulu starých rímskych obecných 
teologov. Pravda, nik by ani nepomyslel na také vysvetľova-
nie, kebv nešlo práve o miesto, ktoré má taký nesmierny cir-
kevnodejinný, ba náboženskodejinný a ozajstne náboženský 
význam. Ale ani textovokritické a literárnokritické otrasenie 
tohto slova — ak by bolo vôbec možné — by nerozriešilo jeho 
tajomstvo, ba by ho len nekonečne prehĺbilo. Lebo predsa sa 
svetodejinne splnilo tak, ako nijaké iné slovo, ktoré vyšlo 
z úst ľudských. Keby ho nebol vypovedal sám Ježiš, bolo by 
pochopiteľné iba ako geniálne shrnutie dodnes daných dejín 
katolíckej Cirkvi a pápežstva. No ono nebolo vypovedané len 
ako shrnutie udalostí devätnástich storočí, ale ako predpoveď 
vecí budúcich, nech ho už ktokoľvek prvý povedal. Bolo by 
jednoducho nepochopiteľné, ako by bolo mohlo povstať v úbo-
hých, pred nič postavených kresťanských otrokoch v starom 
cézarskom Ríme proroctvo s takou premohutnou silou splnenia. 
No v Ježišových ústach je zrejmé, a práve také zrejmé je po-
tom i jeho splnenie, ba prehojné splnenie. Čo vyslovujú tieto 
slová, napísané gigantickými literami v kupole chrámu sv Pe-
tra v Ríme. zaostáva i pri všetkej svojej vpľkosti a smelosti 
ďaleko za skutočnosťou, ktorá ich naplnila. V dlhom rade mu-
žov, v ktorých plné moci, dané Ježišom rybárovi z Bethsaidy, 
putovaly do budúcnosti a putovať budú relou budúcnosťou — 
a to možno dnes predpovedať už s istotou, ktorú treba nazvať 
dejinnou —, predstavuje sa taká nesmierna plnosť moci že 
i zo samých prísľubných slov Ježišových len zďaleka ju možno 
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tušiť, plnosť moci, ktorá sa vari nielen teoreticky žiada alebo 
právnicky odôvodňuje, ale ktorá skutočne je v imaní týchto 
mužov, a to v miere ovela vyššej, než by sa len pojmové a 
ústavne dalo vyvádzať z týchto slov. Slová sú totižto živé a 
v svojej obraznosti bohatšie nad všetky pochopy. Ale ešte 
i bohatstvo ich obraznosti bolo splnením prevýšené. Skutočná 
moc rímskych pápežov, nástupcov onoho Šimona Petra, sa cez 
stáročia stala väčšou, než sa to dá vypovedať akýmkoľvek slo-
vom ľudskej reči. Je to moc nad dušami ľudskými, moc srdca 
a viery, moc, ktorá v láske účinkuje — a takáto moc vždy 
rozbíja všetky paragrafy právnych ustanovení a prelieva sa 
cez okraje všetkých slov. Ked s výšin svätopeterskej kupoly 
znejú strieborné fanfáry, v okamihu, ked pápež uskutočňuje 
eucharistické prepodstatnenie, vtedy šíri sa živý zvuk i v srd-
ciach prítomných veriacich zo všetkých kmeňov, národov a re-
čí, a tento živý zvuk nie je iné, ako hlas najvyššieho Pastiera 
a Pána Cirkvi, ktorý v tejto chvíli osobne prítomný znovu ho-
vorí Petrovi, stojacemu pri oltári: „Ty si Skala, a na tejto skale 
postavím svoju Cirkev a brány pekiel ju nepremôžu". 



ŠTRVTÁ HLAVA 

Plné moci Cirkvi 

Kristus videl svoju životnú úlohu v utvorení nového ná-
roda božieho, vospolnosti ľudstva spojeného s Bohom, Cirkvi. 
Jeho poslanie — vykúpiť ľudstvo do kráľovstva božieho — 
malo sa splniť tým, že shromažďoval tento národ vykúpených, 
posvätených, dietok božích. A v tomto národe božom, v jeho 
Cirkvi, ako ju pomenoval, maly účinkovať a uplatniť sa sily 
nového života, ktorý priniesol. Všetky tieto od neho prijaté 
sily značia pre Cirkev samu práve toľkoraké plné moci. Videli 
sme už, že tieto sily neboly nedelené dané celej Cirkvi, ale 
v celej svojej plnosti prenesené boly na malý počet obzvláštne 
splnomocnených osôb. Od týchto sa maly potom ďalej šíriť 
smerom nadol a pritekať aj do ostatných častí cirkevného tela, 
a to zas v rozmanitom stupni a rozsahu. Tieto plné moci sú te-
da v každom ohľade deliteľné. Deliteľné sú podľa rozsahu, tak-
že môžu byf udelené rozmanitým osobám v rozmanitej miere, 
a deliteľné sú i podľa druhu, takže môžeme rozlišovať rozma-
nité plné moci rozmanitého smyslu a účelu. Delenie cirkev-
ných plných moci podľa rozsahu sme už predstavili opisujúc 
cirkevnú ústavu, ako sa podľa vôle Kristovej až dodnes udrža-
la. Nositelia úradov, ktorí ako nástupcovia apoštolov majú 
celú obsiahlosť plných moci spôsobom pôvodným, a nimi po-
volaní pomocníci, v ktorých spočivajú cirkevné plné moci spô-
sobom odvodeným a v menšom rozsahu, predstavujú systém 
rozdelenia cirkevných plných moci v rozmanitých bodoch 
priestoru. 

Ako sa však delia cirkevné plné moci na rozmanité druhy 
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a triedy? Prvý druh cirkevných plných moci bez ďalšieho na-
sleduje z jestvovania Cirkvi ako Bohom založenej organizácie 
na dosiahnutie Bohom jej určeného účelu. Cirkev má teda prá-
vo, ba povinnosť byť a udržať sa v jestvote, uskutočniť a uplat-
niť svoju jestvotu v určitej svojráznosti jej formy a ústavy vo 
všetkých časoch a priestoroch sveta. Toto právo a táto povin-
nosť sebaudržania odôvodňuje tú triedu plných moci, ktorú 
v oficiálnej reči označujeme výrazom „jurisdikčná moc". Je to 
v l á d n a m o c Cirkvi, t. j. jej právo a plná moc upotrebiť 
všetky zodpovedné prostriedky, aby si ako určitá a stvárnená 
organizácia zabezpečila svoje vlastné trvanie a svoje účinko-
vanie v smysle svojho vlastného účelu. Vlastníci tejto vlád-
nej moci majú právnicky určovať vzťah jednotlivých údov 
Cirkvi navzájom a k celku, stvárňovať ho v smysle zariadení 
daných Kristom a — nakoľko je to potrebné — ho i rozvíjať, 
prispôsobovať časovým danostiam. Takéto rozvíjanie a prispô-
sobovanie je ozaj veľmi potrebné. Keďže sama cirkevná po-
spolitosť Dre stále vzrastajúci počet svojich členov je v neustá-
lom toku a keďže okrem toho stojí v svete, ktorý je unášaný 
prúdom stáročí, preto sa bezprestania menia tak vnútrocirkev-
né pomery ako i mimocirkevné vzťahy. Už i tá sama skutoč-
nosť, že počet členov je taká premenlivá veličina a stáročiami 
čoraz väčšmi vzrastá, žiada včlenovanie čoraz novších čiastoč-
ných spoločností a ich zaraďovanie do cirkevného celku. Ešte 
rozmanitejšie sú pomery sveta, rozlišnosti časových období a 
zemí, rás a národov, v ktorých Cirkev stojí. Táto rozmanitosť 
je toľká a podlieha takým prudkým zmenám, že veru namieste 
je ten prastarý obraz, ktorý predstavuje Cirkev ako kolísajúcu 
sa loďku, riadenú Petrom po vlnách času. Veľa umenia a veľa 
sily treba na to, udržať loďku v bezpočetných navzájom sa bo-
riacich prúdeniach, búrkach a úskaliach a kormidlovať ju sme-
rom k jej cieľu. 

Táto vládna moc určuje miesto v celku nielen vedúcim 
osobám a väčším čiastočným sväzom Cirkvi, diecézam, sdruže-
niam, reholiam, ale udáva i každému jednotlivému veriacemu 
miesto a spôsob, ktorým sa vraďuje do celku. Vládna moc ob-
sahuje teda nielen zákonodarnú časť, ktorá ustaľuje všeobec-
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né normy, ale i časť správnu, ktorou cirkevná vláda uskutoč-
ňuje a splňuje zákonité usporiadanie až do jednotlivostí kon-
krétnych prípadov, teda časť, ktorou sa musí zúčastňovať aj 
na maličkostiach a malichernostiach všedného dňa. Okrem to-
ho moc vládna zahrnuje i moc sudcovskú a trestnú; lebo v kaž-
dej organizácii sa prihodia sporné prípady, ktoré treba urov-
nať, a nevyhnutné sú previnenia proti požiadavkám vospolno-
sti, s ktorými sa treba zapodievať v smysle životne dôležitého 
celku. 

Povinnosť a právo sebaudržania smerujú však nielen do-
vnútra, kde majú uskutočniť usporiadanie častí vzhľadom na 
celok, ale aj navonok, voči svetu, ktorý nepatrí do Cirkvi, voči 
ľuďom, ktorí nie sú členmi Cirkvi, voči životným odborom, 
ktoré ako profánne a prirodzené ležia mimo náboženského úče-
lu a tým i mimo dosahu Cirkvi. Keďže Cirkev chce a musí jest-
vovať, vždy môže vystúpiť voči okolitému svetu s požiadav-
kou, aby sa jej dalo žiť a účinkovať. Môže žiadať, aby sa je j 
daly alebo aspoň neodoprely tie existenčné prostriedky, ktoré 
pokladá pre seba za potrebné, a môže sa celou silou svojej or-
ganizácie a svojej životnej vôle postaviť na obranu proti vše-
tkému, čo nepriateľsky vystupuje proti jej jestvote a účinko-
vaniu. V tomto smysle teda sú jej vôľou viazaní i ľudia mimo-
stojaci, aspoň natoľko, že nesmú olúpiť Cirkev o jej jesťvotu 
a uskutočnenie jej životnej úlohy alebo ju v tom ukracovať. 

Zrejmé je, že všetky podniknutia a nariadenia Cirkvi mu-
sia byť v súhlase so všeobecnými normami mravného zákona, 
a to tým viac, keďže práve ona je povolaná, aby napomáhala 
uskutočnenie tohto mravného zákona; práve preto jej vecou 
je i bedliť, aby jej členovia a predovšetkým jej vladári zacho-
vávali mravný zákon; ale konečne jej úlohou je aj rozhodnúť, 
ako majú byť všeobecné mravné normy upotrebené v konkrét-
nom prípade. Preto Cirkev nemôže dovoliť, aby ktokoľvek, či 
je členom Cirkvi alebo nie, odvolával sa proti jej autoritatív-
nemu rozhodnutiu na akúkoľvek inú ľudskú inštanciu, na prá-
vo alebo zákon akejkoľvek inej zemskej moci, ktorá údajne 
stojí nad ňou. 

Jurisdikčný rozsah Cirkvi dotýka sa teda v istom smysle 
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H mimonáboženských, profánnych životných okruhov. Pravda, 
už predom je jasné, že Cirkev nebude taká nerozumná, aby po-
pierala samozákonnosť prirodzených vecných okruhov alebo 
siahla na ne v tom smysle, že by sama zo seba, podlá cirkev-
ných, náboženských noriem a cestou cirkevných úradných 
osôb ako takých chcela rozhodovať napr. o otázkach prírodo-
vedy alebo techniky alebo vojenských mocenských prostried-
kov alebo občianskeho zákona. Aj prehmat, ktorého sa do-
pustil jeden cirkevný úrad v prípade Galileiho, vyplýval nie 
vari z pokusu zapodievať sa astronomiou alebo matematikou 
teologickými prostriedkami poznávania, ale z falošného chá-
pania čisto teologickej otázky: otázky o smysle vnuknutého 
slova Písma svätého. Avšak myšlienka, že Boh mohol v Písme 
svätom povedať čosi o pohybe zeme a slnka, ešte neporušuje 
samozákonnosť astronomie. A takto treba podľa náuky a pre-
svedčenia Cirkvi vidieť i štát v jeho dosahu ako samozákonný 
a neodvisiý životný odbor. Ani samému Bonifácovi VIII., ktorý 
— zapletený do vášnivých a nebezpečných bojov s francúz-
skym štátom — upotrebil proti svetskému štátu tie najsilnejšie 
slová, ani jemu nikdy nenapadlo popierať samostatnosť čisto 
politického vecného odboru. A j on stál na postatí svojho pred-
chodcu Mikuláša I., ktorý r. 865. zdôrazňoval samostatnosť štát-
neho života v ráznom liste na adresu východorímskych ci-
sárov. Vraví: „Boly síce v minulých časoch prípady, že jeden 
človek bol súčasne kráľom i kňazom. Ale ako prišiel pravý 
Kráľ a hlavný Kňaz, nijaký cisár si už neosoboval práva kňaž-
stva a ani jeden kňaz si nenárokoval cisársky titul. Prostredník 
medzi Bohom a ľuďmi, človek Kristus Ježiš, oddelil dosah tých-
to dvoch moci, prideliac jednej i druhej vlastnú činnosť a vlast-
nú hodnosť, takže kresťanskí cisári potrebujú pápežov pre več-
ný život a pápežovia upotrebujú cisárske zákony na vedenie 
čisto časných vecí." 

Pravda, táto neodvislosť platí len pre vecné odbory ako 
také, t. j. pre životné odbory, chápané abstraktne a oddelene od 
ľudí. Štát, chápaný čisto pojmové a teoreticky, veda, umenie, 
sociálne životné formy v svojej pojmovej podstate sú odlišné 
a oddelené od náboženského životného priestoru. Ale v kon-
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krétnej skutočnosti takéto abstraktné veci nejestvujú: lebo 
v skutočnosti jestvujú len v ľuďoch, ktorí tieto priestory po-
zorujú, s nimi sa zapodievajú, obrábajú ich a upotrebujú. 
Avšak títo ľudia sú rozumné a slobodné osobnosti a ako také 
sú celou svojou podstatou podriadené nábožensko-mravnému 
konečnému cieľu človeka a imperatívom tohto konečného cie-
ľa, daného samým Bohom; človek aj na svojej profánnej práci 
je zúčastnený celou svojou osobnosťou, preto aj tu je podria-
dený mravným a teda konečne i náboženským mieram hodnôt. 
Nie matematické alebo politické alebo hospodárske pravidlá 
sú viazané nábožensky-mravne, ale človek, ktorý ich upotre-
buje, ktorý ich upotrebuje s dobrým alebo zlým úmyslom, 
s mravným alebo nemravným smýšľaním, spôsobom človeka 
dôstojným alebo nedôstojným. A Cirkev ako vodkyňa ku ko-
nečnému Bohom danému životnému účelu rozhoduje a súdi 
o tomto smýšľaní, o týchto úmysloch, o tomto mravnom zara-
dení do životného celku. Tento druh vodcovskej moci vzhľa-
dom na profánne životné priestory bol nazvaný „nepriamou 
mocou". Nekonečne veľa času a sily sa zmrhalo v diskusii 
0 konkrétnych prípadoch, na ktoré Cirkev vplýva, a často išlo 
1 len o slová alebo pojmy. Vec sama je bezpochybná a jasná. 
Navždy ostane platnou slávnostná záverečná formula, ktorú 
hlása Bonifác VIII. na konci svojej chýrnej buly „Unam 
sanctam": že každý rozumom obdarený tvor ako taký, ako 
celok, ako bytosť určená k mravným a náboženským konečným 
cieľom, je podriadená vrchnému vedeniu Cirkvi božej, rímske-
mu pápežovi. Tú istú náuku hlása i jeden z moderných pápe-
žov, Lev XIII. v svojej encyklike „Immortale Dei" z 1. novem-
bra 1885.: Cirkev sa stavia voči všetkým snahám a výdobyt-
kom prirodzeného kultúrneho života blahovoľne, ba pomocne 
a s účasťou. Ale „vynaložením sebe udelených náboženských 
síl chce aj upotrebiť všetky tieto snahy v službe účelu mrav-
ného života a večnej spásy, a preto chce zamedziť, aby bádanie 
a tvorenie odvádzalo človeka od Boha a od večných vecí". Tej 
istej norme zodpovedá i pomer Cirkvi k štátu, ako ho Lev opi-
suje: „Starostlivosť o ľudské pokolenie rozdelil Boh dvom moc-
nostiam, cirkevnej a štátnej; jedna slúži náboženským, druhá 
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svetským záujmom. V svojom dosahu ani jedna nemá inej 
moci nad sebou; každá má i svoje určité hranice, dané jej pod-
statou a jej účelom. Preto možno pre každú z nich opísať kruh, 
v ktorom pôsobia podľa svojho vlastného práva. Z toho teda 
nasleduje: Všetko, čo sa v ľudských okolnostiach akokoľvek 
týka Boha, čo sa týka spásy duše alebo služby Bohu, a to či sa-
mo v sebe a podľa svojej podstaty alebo vzhľadom na spoji-
tosť a súvis, v ktorom stojí, všetko to podlieha autorite a dob-
rozdaniu Cirkvi". A práve pre toto spojenie a pre tento súvis 
všetkých ľudských vecí musí mať štát ohľad na Cirkev a jej 
záujmy, nesmie ju jednoducho ignorovať, tobôž nie hatiť. 

Cirkev a jej jestvovanie nie je samoúčelom. Teda ani vlád-
na moc, ktorou sa udržuje v jestvote, nie je samoúčelom, ale 
má slúžiť náboženskému cieľu spasenia sveta, vytvárajúc a 
udržujúc k tomu podklad a predpoklady. Okrem nej musia byť 
teda ešte aj iné sily a plné moci, ktoré bezprostredne splňujú 
Kristovo povolanie: udelenie pravdy a milosti celej Cirkvi 
i každej jednotlivej duši. Kristus mal čo povedať vedomému 
duchovnému životu ľudstva: svoju pravdu a zjavenie tajom-
stiev božích; a chcel účinkovať i v nevedomých hĺbkach duší: 
milosťou, ktorá robí človeka dieťaťom božím a dedičom života 
večného. Tieto dve úlohy chcel predovšetkým splniť v Cirkvi 
a skrze Cirkev. Z toho teda nasledujú dve podstatné a najdô-
ležitejšie plné moci cirkevných nositeľov úradu: príkaz a plná 
moc učiť pravdy božie, osvecovať duchov, zaháňať nábožen-
sko-mravné omyly a temnoty, a ďalej prikaz a plná moc udeľo-
vať život z Boha, milosť. Tieto dve plné moci v cirkevnej reči 
sa oddávna označujú ako m o c u č i t e ľ s k á a m o c k ň a z -
s k á . 

Náuky, ktoré podľa Kristovej vôle má učiteľský úrad ká-
zať, ohlášať, obsahujú najsamprv veľké rozhodnutia a diela 
božie, ktoré boly vykonané pre večnú a nadprirodzenú spásu 
sveta: teda vtelenie a vykupiteľský čin druhej osoby trojjedi-
ného života božieho; dalej všetky jednotlivé zjavenia i priro-
dzené pravdy, ktoré chcú nášmu duchu priblížiť túto centrál-
nu skutočnosť s jej predpokladmi a následkami. Tieto zjavenia 
nie sú teda čisto teoretické poznatky, dané len na rozmnože-
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nie vedomostí, ale majú slúžiť smysluplnému splneniu vykupi-
teľského diela, nakoľko toto splnenie žiada i našu spoluprácu: 
ústia v praktických skutkoch. Preto povedal Kristus apošto-
lom: „Spravte si národy žiakmi a učte ich zachovávať všetko, 
čo som vám prikázal". Cirkevná učiteľská moc zahrnuje teda 
náboženské poznatky nielen ako také, ale aj v ich praktickom 
význame ako normy účinkovania, ako etické smernice, alebo 
— ako sa vyjadrúva cirkevný učiteľský úrad: ich ohlášanie 
smeruje k skutočnostiam „fidei et morum", k pravdám viery 
a mravného života, morálky. 

Ako všetky cirkevné plné moci, tak i učiteľský úrad bol 
prenesený nie bez rozlišovania na celú Cirkev, ale práve len 
na splnomocnencov, na apoštolov a ich nástupcov, a predovše-
tkým na nástupcu Petrovho na biskupskom stolci rímskom. Oni 
tvoria učiteľský úrad Cirkvi. A práve pre túto učiteľskú plnú 
moc menuje Cirkev kruh splnomocnencov „učiacou Cirkvou". 
Toto označenie stalo sa temer ľudovým, lebo práve učiteľská 
moc sa prejavuje najzjavnejšie a najciteľnejšie predstupuje 
pred vedomie ľudí. Veď plnej moci učiť zodpovedá i povinnosť 
dať sa učiť, prijať ohlášanie kresťanskej pravdy do vedomia 
a do osobného imania. Členovia Cirkvi, ba všetci ľudia vôbec, 
majú práve tak ochotne počúvať a prijímať kázanie splno-
mocnencov Kristových, ako by počúvali a prijímali jeho sa-
mého. 

Ježiš musel byť teda istý, že jeho posolstvo, ktoré má byť 
ohlášané po stáročia, bude skutočne jeho posolstvom, verným 
výrazom jeho ducha a jeho pravdy. Musel vidieť v svojich 
splnomocnencoch verných, spoľahlivých, „neomylných" spro-
stredkovateľov svojho posolstva a nasledovne musel ich ta-
kými i spraviť. Preto v Cirkvi vždy od samého počiatku a s ne-
smiernou silou žilo vedomie, že jej učiteľský úrad v plnení 
podstatnej učiteľskej úlohy musí byt neomylný. A sám tento 
úrad vždy stál ozaj na výške tohto mohutného vedomia prav-
dy, ktoré naplňovalo takého Pavla: „A keby priam anjel s ne-
ba prinášal iné posolstvo ako my, bol by v kliatbe!" (Gal. 1, 8). 
Toto povedomie je ozaj zrejmá vec, keď uvážime Ježišove 
myšlienky, úmysly a slová. Príslušnosť k sebe a k svojmu Ot-
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covi a tým i sám život večný urobil Ježiš odvislým od viery, 
ktorú Tudia venujú jeho splnomocnencom. Ba celé založenie 
Cirkvi nemalo by smyslu bez tejto povinnosti a tým i bez ne-
omylnej spoľahlivosti cirkevného ohlášania náuky. „Cirkev *a 
len vtedy bude chvieť, keď sa bude chvieť jej fundament; ale 
či sa Kristus môže zachvieť?" V tomto zhustenom dôkaze sv. 
Augustína leží celé odôvodnenie cirkevnej neomylnosti. No 
keďže po smrti apoštolov už neboly a nebudú dané nové zja-
venia, ktoré by zaväzovaly celé ľudstvo, musí cirkevná ne-
omylnosť spočívať prinajmenšom v akejsi pomoci božej, ktorá 
zachováva cirkevnú náuku čistou a bezo zmien v smysle a ob-
sahu tých zjavení, ktoré jej boly dané na cestu od prvopočiat-
ku. Aspoň celá Cirkev musí byť teda v svojej skutočnej viere 
ochránená od podstatných omylov. A preto už zistenie istého 
všeobecného presvedčenia viery v Cirkvi môže byť dostatoč-
ným na dôkaz pravdivosti tejto viery. V tomto smysle možno 
za učiacu Cirkev označiť celú Cirkev a jej vedomie i vyznanie 
viery, vždy bdelé cez všetky stáročia. V tomto smysle každý 
kresťan, i laik, je skrze svoju vospolnosť viery s celou Cirkvou 
súčasne i nositeľom cirkevného „podania", ktoré počnúc od 
Krista a apoštolov podáva sa stáročiami z ruky do ruky, od 
ducha k duchu. 

Táto celocirkevná vernosť v zachovaní právd spásy je spô-
sobená a zaručená aktívnym ohlášaním náuky, ktorého plná 
moc a vykonávanie patrí nie celej Cirkvi, ale splnomocneným 
osobám, biskupom a ich hlave. Teda i ohlášanie týchto splno-
mocnených nositeľov úradu, na ktorom spočíva čistota celo-
cirkevnej viery, musí byť v každom čase ochránené od pod-
statných omylov, t. j. musí byť neomylné, a to natoľko a tak 
často, ako skutočne v Kristovom mene a v jeho autorite ohláša 
ľudstvu náuky pravdy a mravného života. 

Ako vládna moc, tak i učiaca moc je v Cirkvi dvojakým 
spôsobom, totižto v uzavretom sbore biskupov spolu s bisku-
pom rímskym a v rímskom biskupovi samom. Teda i ochrana 
pred omylom, neomylnosť, je daná dvojakým spôsobom, v sbo-
re biskupov — o tom, že jednotliví biskupi sami nie sú neomyl-
ní, veľmi skoro a veľmi dôkladne poučila bolestná skúsenosť 
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— a okrem toho i v osobe rímskeho pápeža. Kolégium bisku-
pov vykonáva svoju neomylnú učiteľskú moc podobne ako i 
svoju vládnu moc, vzťahujúcu sa na celú Cirkev, najzjavnej-
šie a najslávnostnejšie, i keď pomerne zriedka, na všeobec-
ných cirkevných shromaždeniach, na konciloch. Ale i obyčaj-
né a každodenné ohlášanie kresťanskej pravdy spásy, ktoré 
vykonáva episkopát, plniac svoje diecezánske povinnosti, je 
neomylným prejavom cirkevného učiteľského úradu; veď túto 
činnosť vykonáva celé apoštolské kolégium ako také a ako 
celok. 

To, že i rímsky pápež sám, nakoľko je odlišný od kolégia 
biskupov, má dar a privilégium neomylnej pomoci božej — 
„pápežskú neomylnosť", ako bola táto skutočnosť krátko na-
zvaná —, to sa vedomou jasnosťou a dôraznosťou vypovedalo 
len postupne a formulované i vyhlásené bolo ako cirkevná 
náuka viery len v novšom čase; ale vec sama bola od samého 
začiatku zahrnutá v ohlášaní Cirkvi a predovšetkým v jej pre-
svedčení; to viedlo celú Cirkev takmer ako vždy prítomný in-
štinkt. Ako boli rímski biskupi vedomí svojej najvyššej uči-
teľskej povinnosti už za dní Klementa I., tak stáli i biskupi 
ostatných obcí v presvedčení svojej viery na stanovisku, kto-
ré zaujíma Ignác z Antiochie začiatkom 2. storočia v svojom 
liste rímskej obci: „Pre mňa je isté to, čo vy učíte a určujete" 
A čo vyslovil Irenej, biskup z Lyonu, svojím presláveným slo-
vom o cirkevnom pravidle viery, to bolo vždy vierou celej 
Cirkvi: Najjednoduchšia cesta, mieni Irenej, ako zistiť pravú 
a nesfalšovanú náuku Krista i apoštolov, ide cez cirkev v Rí-
me; stačí prezvedieť sa o náuke tejto jednej obce; lebo „s tou-
to obcou pre jej prenikavú autoritu musia súhlasiť všetky ostat-
né obce, t. j. všetci veriaci na celom svete; v nej zachovávajú 
i všetci po svete roztrúsení veriaci náuku, prevzatú od apošto-
lov". Základ neomylnej istoty viery rímskej obce spočíva — 
zodpovedne hierarchickému základnému zákonu — v jej hlav-
nom pastierovi. Teda už v 2. storočí počujeme priznanie sa 
k pápežskej neomylnosti presne v tom smysle. ako to od vše-
tkých veriacich žiada v 19. storočí koncil vatikánsky: „Učíme 
a vyhlasujeme ako Bohom zjavenú pravdu: Ked rímsky pápež 
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hovorí ex cathedra, t. j. keď vykonávajúc svoj úrad pastiera 
a učiteľa všetkých kresťanov a vynakladajúc svoju najvyššiu 
apoštolskú autoritu predpisuje celej Cirkvi istú náuku viery 
alebo mravov, vtedy je z moci pomoci božej, ktorá mu bola 
prisľúbená v osobe sv. Petra, v imaní tej neomylnosti, ktorou 
náš božský Vykupiteľ chcel mať vystrojenú svoju Cirkev 
v ohlášaní učenia viery a mravov". 

Vzhľadom na osobnú pominuteľnosť a nedostatočnosť, kto-
rej podliehajú i pápežovia, a vzhľadom na zmätky bez konca, 
ktoré vyplňujú dejiny pápežstva, táto viera v neomylnosť toho 
ktorého nositeľa tiary javí sa nesmiernou odvážlivosťou. Ale 
táto odvážlivosť nie je konečne väčšia, než je v našom temnom 
svete priznávanie sa k primátu ducha vôbec a ako viera v bož-
ské vedenie sveta. A j tu je nesmierne napätie medzi vierou 
a skúsenosťou. Avšak viera v pápežskú neomylnosť v svojom 
súvise s úmyslami a opatreniami Ježiša Krista a ako jedno-
duchý dôsledok zo živej viery v poslanie a autoritu Bohočlo-
veka je čosi zrejmého a môžeme ju vzbudiť bez obavy pred 
náhodnosťami a protivenstvami pozemského vývoja. A táto 
viera skutočne nedožila sa zahanbenia ani v tých najstrašnej-
ších temnotách minulosti, akými sa Cirkev v tejto forme zaiste 
nikdy už nebude musieť prebíjať. Aj tí najnehodnejší nosite-
lia pápežskej koruny boli zachránení pred zneužitím svojej 
cirkevnej učiacej autority. 

A napokon neomylnosť rímskeho pápeža, ako i vôbec ne-
omylnosť cirkevného učiteľského úradu, je nie absolútna, rov-
ná neomylnosti božej, ale je v svojom rozsahu obmedzená, 
a v svojej sile, ktorou zaväzuje veriacich, spojená s istými 
podstatnými podmienkami. Už z vyhlásenia vatikánskeho kon-
cilu možno vybadať, že pápež je isto vedený božou pomocou 
len v celkom určitom prípade totižto keď hovorí „ex cathe-
dra". Cirkevná teologia sa usilovala veľmi presnou prácou 
ustáliť, v ktorých prípadoch a nakoľko patrí cirkevnému ohlá-
šaniu náuky záväzná sila v svedomí. Lebo nie všetky prejavy, 
teórie a predpisy, ktoré stretávame v Cirkvi u cirkevných 
učiacich osôb, u biskupov a pápežov a tobôž u podriadených 
pomocných orgánov cirkevného ohlášania náuky, môžu vy-
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stupovaf s nárokom na duchovný súhlas veriacich, alebo do-
konca chcieť platiť ako súčiastky zjavenia božieho. Ved takto 
by bol v Cirkvi znemožnený každý vlastnoduchovný život me-
ravým doktrinalizmom, ktorý by nepoznal nijakého myšlien-
kového obsahu okrem podaného a prijatého. To by bola du-
chovná smrť Cirkvi a celkom by sa to protivilo úmyslom Kri-
stovým. Nemožno totižto poprieť, že jestvota učiacej autority, 
nesenej ľuďmi, už sama v sebe obsahuje isté nebezpečenstvo} 
v úzkych dušičkách môže vzbudiť prečudesné formy neslobo-
dy a neznášanlivosti, lipnutia na literách a prenasledovačnosti. 
No sám Boh sa postaral, aby neomylná učiaca autorita, ktorú 
dal svojej Cirkvi, nemohla vytvoriť vážneho nebezpečenstva 
pre ľudskú slobodu bádania a svedomia; lebo obmedzil tento 
dar na mieru najmenšiu, na mieru práve len potrebnú. Učiaca 
autorita cirkevného učiteľského úradu platí len v odbore náuk 
zjavenia a náboženských i mravných skutočností, ktoré sú 
s ním v nevyhnutnom súvise. Neplatí teda v oblasti čisto pro-
fánnej vedy. Okrem toho neomylnosť tejto autority je zaruče-
ná len v pomerne nemnohých a presne vyhraničených prípa-
doch, v ktorých učiteľský úrad, odvolávajúc sa slávnostne na 
svoje poslanie a vynakladajúc celú svoju autoritu, ohláša istú 
náuku alebo určuje istú požiadavku. Nie je tu teda nijako vy-
slovený nárok, že by sa Cirkev vyhla každému medzi ľuďmi 
možnému omylu, alebo že by čo i len poznala každý skutočne 
sa objavujúci omyl. Ani rozšírené a všeobecné časové omyly, 
ktoré majú až ráz všeobecného a osudného zblúdenia, nemusí 
vždy alebo hneď rozpoznať. Nespoznala napr. hneď protiná-
boženskosť zriadenia inkvizície alebo úžasnú protimravnosť a 
nemorálnosť prenasledovania bosoriek. A najkaždodennejšia 
skúsenosť učí neustále, že v Cirkvi, aj v jej splnomocnených 
nositeľoch úradu, sú možné mnohé čisto osobné, často proti-
chodné náhľady, mienky a učenia, náhľady, ktorých neudrža-
teľnosť ukazuje už prvý pohľad alebo dejinný vývoj. Cirkevná 
filozofia, teologia, asketika a homiletika, kazuistika a dejepi-
sectvo boly v každom čase zaťažené všakovými zbožnými ne-
rozumnosťami, individuálnymi vrtochmi jednotlivých učencov 
alebo fantastickými výtvormi vykoľajených duchov. No niko-
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mu ani nenapadne učiteľskej autorite Cirkvi pripisovať tieto 
subjektívne, časovými pomermi podmienené a neudržateľné 
veci. 

Ľudskému bádaniu a hľadaniu — ale i ľudskému blúdeniu 
je ponechaný teda ozaj takmer neohraničený priestor, v kto-
rom sa môže čo najširšie rozvíjať. A cirkevná učiteľská moc 
a jej neomylnosť neobmedzujú ani slobodu jednotlivého sve-
domia a opravdivosť, bezpodmienečne potrebnú ku každému 
vyššiemu mravnému životu. Sama Cirkev výslovne uznala zá-
väzný význam a neomylnosť v najprísnejšom smysle len náu-
kovým rozhodnutiam všeobecných koncilov a takzvaným kate-
drálnym rozhodnutiam pápežov. Avšak tieto výslovné účinko-
vania cirkevného učiaceho úradu sú len zriedkavé a ľahko ich 
možno poznať ako také. Stále a pravidelné vedenie cirkevného 
života viery vykonáva cirkevný učiaci úrad skrze „magiste-
rium cotidianum." Aj v tom je, pravda, neomylný, ale práve 
len nakoľko je ono ozaj celocirkevné „magisterium", t. j. na-
koľko hovorí zaň úplný súhlas celej Cirkvi a vedomie všeobec-
ne záväznej sily. Nuž a práve z toho nasleduje, že jednotlivým 
orgánom tohto „každodenne účinného učiaceho úradu", jedno-
tlivým biskupom a ich prejavom, jednotlivým prejavom pápe-
ža a tobôž prejavom podriadených orgánov učiaceho úradu, 
rímskym kongregáciám a pomocným duchovným biskupov, 
kléru v duchovnej správe, v ich osamotenosti nepatrí neomyl-
nosť a absolútna záväzná moc. Pravda, aj tieto prejavy cirkev-
ného učiaceho úradu treba prijímať s úctou a ochotou, ba pra-
videlne aj s istým súhlasom; lebo kým nie je dokázaný opak, 
načim pripustiť, že sú správne a zodpovedné pravde. Ale ten-
to súhlas nikdy nie je absolútny; má právo kritického skúma-
nia, ktoré, pravda, nesmie byť prenáhlené a nesmie sa bez vše-
tkého prejavovať hlučne a vášnivo. Skúmanie patrí celocir-
kevnému učiacemu úradu, vážnej vede a — skúsenosti i časo-
vému vývoju. Lebo i vzrastajúca skúsenosť vylučuje v cirkev-
nom živote všetko neudržateľné, rozvíja cirkevnú náuku a 
umožňuje, aby sa postupne čoraz jasnejšie prejavil jej oprav-
divý smysel. Pokrok cirkevného duchovného života deje sa 
nielen v pozitívnom smysle ako upevňovanie a vyjasňovanie 

98. 



jeho imania zaistených poznatkov, ale i negatívne ako premá-
hame nedostačujúcich mienok. Je skutočne nie málo náhľadov 
minulých pokolení, mienok cirkevných otcov a teologov minu-
losti, ktoré my dnešní ľudia musíme pokladať za nemožné, ba 
pohoršlivé a ktoré boly premožené len vývojom ľudského du-
chovného života. A takto i cirkevná veda v jednotlivých prí-
padoch nebude môcť vždy ľahko zistiť, aký obsah pravdy a 
akú záväznú silu majú jednotlivé prejavy cirkevných úradov 
a orgánov. V mnohých prípadoch na úplné vyjasnenie bude 
potrebná i spolupiáca času a možno ešte ďalekej budúcnosti. 
V tomto stave vecí má jednotlivý katolík ozaj široký priestor 
slobody myšlienky a svedomia, ale s druhej strany niet tu ani 
dôvodu pre úzkostlivú rozčúlenosť a starostlivosť; katolícky 
kresťan môže celkom spokojnou dušou hľadieť v ústrety vý-
voju. 

No jednako skutočne základný a ozaj dušou zachvievajú-
ci význam má jestvovanie cirkevného učiaceho úradu vôbec, 
skutočnosť, že vždy s času na čas a vo všetkých budúcich epo-
chách vývoja bude kresťanstvo i celé ľudstvo postavené pred 
to hrozné rozhodnutie, či sa chce alebo nechce podrobiť vy-
slovenému a slávnostnému vedeniu cirkevného učiaceho úradu 
vo veciach viery a mravov, a že toto rozhodnutie je zároveň 
i rozhodnutím sa za Krista alebo proti nemu. Čo aký nepatrný 
by bol počet dogiem, ktoré Cirkev ohláša neomylnou silou, 
ony jednako len značia rozhodnutie, ktoré siaha až na naj-
spodnejšie dno duchovného života, a vývoj času bude môcť 
čoraz väčšmi zistiť skutočnosť, že katolícke myslenie a žitie 
sú čosi najvýš určeného a stvárneného, a že ľudstvu konečne 
zostáva len voľba medzi katolíckym ohlášaním nábožensko-
mravných noriem — a úplným rozkladom všetkých duchov-
ných a ideálnych hodnôt. 

Cirkevným učiacim úradom uskutočňované napĺňanie a 
vzdelávanie ľudského ducha v smysle zjavených právd nie je 
ešte ostatnou a najvyššou úlohou cirkevných plných moci. 
Lebo najvnútornejšia podstata náboženstva Ježiša Krista je 
milosť. Milosť chce darovať človekovi bezprostrednú účasť na 
živote božom, a toto vtekanie božského života odohráva sa 
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v nevedomých hĺbkach duše, prekračuje všetky stavy vedo-
mia, ktoré sú nám tu na zemi možné. Kristus, nechcejúc ne-
chať toto udeľovanie celkom v priestore neviditeľná, pripäl ho 
na určité viditeľné obrady, ktoré urobil znakmi svojho života 
milosti a skrze ktoré sa bezprostredným spolupôsobením bo-
žím uskutočňuje začiatok nového života. Tieto Kristom usta-
novené obrady, menované v cirkevnej reči najprv mystériami 
a neskôr sviatosťami, v mene Kristovom uskutočňovať, ude-
ľovať ich, navonok viditeľne a vnútorne účinne — to je obsa-
hom najvyššej cirkevnej plnej moci, moci kňazskej. Ako ostat-
né plné moci Kristove, aj táto je pridelená nie celému cirkev-
nému telu rovnakým spôsobom, ale len kruhu osobitných 
splnomocnencov. Ba i samo určenie a uspôsobenie na kňaz-
ské výkony sa stáva milostitvorným symbolom, sviatosťou 
„ordo" v jej troch stupňoch, v posviacke diakona, kňaza a 
biskupa. 

Je zrejmé, že úradní nositelia cirkevnej vládnej a učiacej 
moci musia byť pravidelne i nositeľmi moci kňazskej v celej 
jej plnosti, ktorá sa udeľuje posviackou biskupa; lebcTv apoš-
toloch a ich nástupcoch, biskupoch, sú práve podľa vôle Kristo-
vej spojené všetky tri plné moci. Ale ako vykonávanie učia-
cej moci v konkrétnej a praktickej výchove a vedení núti 
k pribratiu mnohých pomocných osôb, kléru v duchovnej sprá-
ve, tak i využitie milosť spôsobujúcich prostriedkov spásy pre 
všetkých jednotlivých veriacich je možné len tak, keď istá 
účasť na kňazskej moci sa udelí i tomuto širšiemu kruhu po-
mocníkov, a to skrze dva nižšie stupne „ordo", posviackou 
diakona a posviackou kňaza. Títo kňazskí pomocníci biskupov 
tvoria neprehľadný zástup katolíckych duchovných, ktorí spô-
sobom odvodeným, zastupiteľským majú účasť na učiacej a 
vládnej moci, a spôsobom priamym, hoci čo do rozsahu obme-
dzeným, na kňazskej moci Cirkvi. 

Ale táto najvyššia cirkevná plná moc už ďaleko prevyšuje 
dosah, ktorý môžeme ohraničiť ľudskými pojmami. Svojou pod-
statou patrí už k tomu obrazu Cirkvi, ktorý zachytávame len 
vierou: Je tajnostným jasom, ktorý preniká z najsvätejšej svä-
tyne Cirkvi, odtiaľ, kde prebýva jej tajomstvo. 



PIATA HLAVA 

Právna a úradnícka Cirkev 

Z výstavby a vystrojenia, ktoré udelil Kristus svojej Cir-
kvi, nasledujú isté zvláštnosti Cirkvi, ktoré v každom čase ma-
ly ten najväčší náboženskodejinný význam, ktoré si však najmä 
dnes citlivo uvedomujeme. Je to na jednej strane skutočnosť, 
že Cirkev, hoci je náboženskou ustanovizňou a uberá sa za cie-
ľom koniec koncom zázemským, jednako práve tak podstatne 
a neoddeliteľne je spiata s vonkajšími, zemskými, ba hmotný-
mi vecmi, a na druhej strane tá ešte takmer závažnejšia sku-
točnosť, že v Cirkvi sa sprostredkúva náboženský život, vzťah 
k Bohu, vykúpenie a spasenie duší skrze ľudí, skrze pastierov 
Cirkvi, vystrojených cirkevnými plnými mocami. Tieto dve 
skutočnosti možno shrnúť do formuly: Katolícka Cirkev je 
právna a úradnícka Cirkev. 

Právny systém a právny život je nevyhnutne podmienený 
a spôsobený už rázom účelového sväzu, organizácie. Rozdele-
nie cirkevných plných moci ľudskej hierarchii osôb a kruhov 
osôb, a to v rozsahu rozmanité odstupňovanom, len vtedy sa 
môže diať usporiadanou cestou, keď sa vytvorí a upotrebuje 
právo osobné; osobné právo ako súhrn právnych noriem a 
praktických pravidiel, ktorými určuje Cirkev vzťahy svojich 
členov jedného k druhému, jedného proti druhému a k vonkaj-
šiemu svetu. Zárodok katolíckeho cirkevného práva spočíva te-
da už v tom rozdelení plných moci na rozmanité vedľa seba a 
nad sebou ležiace kruhy, ktoré sám Kristus založil a chcel. Spo-
lu s mnohorakosťou týchto plných moci podľa druhu a rozsahu, 
spolu s postupným ubúdaním cirkevných plných moci, spočí-
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vajúcich nedelene a v celej plnosti v centre, smerom k peri-
férii rozrastá sa zrejme i právny systém a nevyhnutne sa mu-
sí stať veľmi popreplietanou stavbou. Cirkevná vládna moc 
obsahuje okrem toho i zodpovednú moc sankčnú, ktorá záleží 
v tej plnej moci, že môže sudcovský rozhodovať o príslušnosti 
k Cirkvi, o účasti na cirkevných oprávneniach a prednostiach 
alebo o vylúčení z nich: to značí, že cirkevné právo musí ob-
sahovať aj právo procesné a trestné. A keďže i sama Cirkev 
má jestvotu nie nezmeniteľnú a meravú, ale v priestore a čase 
sa neustále rozrastá, ba vyvíja a čoraz novo stvárňuje, musí 
sa toto vyhraničenie a opísanie plných moci vždy znovu uplat-
ňovať na nové pomery. Takto sa v dejinnom priebehu vyvíja 
právny život, povstávajú právne dejiny; a je nevyhnutné, že 
aj cirkevné právne predpisy a právna prax takýmto spôsobom 
postupne nadobudnú stáročiami mohutný rozsah, ktorý napa-
dne ako charakteristický znak Cirkvi najmä pozorovateľom 
prichádzajúcim zvonku, a ktorý jej vyslúžil meno právnej 
Cirkvi, a to nie neprávom, ak týmto menom má byť vyjadrená 
len skutočnosť a význam katolickeho cirkevného práva. 

V súvise s osobným právom sa však stalo potrebným i prá-
vo vecné. Lebo Cirkev ako tuzemská organizácia s cieľmi, kto-
ré aspoň čiastočne spočívajú v zemskom okruhu, nemohla by 
byt bez imania a upotrebovania hmotných dobier. Hoci hod-
noty, ktoré Cirkev sprostredkuje dušiam, sú v svojej podstate 
čisto duchovné, ba nadprirodzené, jednako sú, ako i všetko, čo 
sa dotýka človeka, spiate s tuzemskými, priestorovými a časo-
vými podmienkami a tieto vždy majú aj ráz hmotných spotreb-
ných dobier, majú peňažnú hodnotu. Už i vykonávanie cirkev-
nej vládnej a učiacej moci nie je možné bez rozsiahleho štábu 
spolupracovníkov, duchovných, vychovávateľov. A tým bez 
ďalšieho je daná aj potrebnosť rozsiahlych prostriedkov, z kto-
rvch sa udržujú osoby slúžiace Cirkvi, školy, miestnosti du-
chovnej správy a vôbec každý druh ľudovýchovných a klérus 
vzdelávajúcich ústavov. Co akí nenároční a bez potrieb by 
boli osobne hoci i všetci zástupcovia cirkevného pastierskeho 
úradu, vykonávanie ich úradu vyžaduje mimoriadne vysoké 
sumy, ktoré musia byť úmerné rozsahu vzdelávajúcej a vý-
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chovnej práce, ktorú Cirkev vykonáva. Ba ešte i najvnútor-
nejšia, svetský dosah vlastne presahujúca moc kňazská, siaha 
pre spojenie s viditeľnými obradmi hodne hlboko do okruhu 
zemského diania a zemských prostriedkov. Potrebné sú miest-
nosti a budovy na kresťanský kult, potrebné sú chlieb a víno 
pre eucharistickú obetu, potrebný je dôstojný rám pre tieto 
významné obrady, a tým sú do okruhu cirkevných úloh a záuj-
mov vtiahnuté i prostriedky a potreby vlastného cirkevného 
umenia. A takto sa stal v Cirkvi potrebným ešte jeden zvláštny 
druh právneho systému, ktorý jestvuje práve len v Cirkvi, to-
tižto celé šírošíre pole liturgického a rubricistického zákono-
darstva a právnej praxe. 

Cirkevné umenie ako viditeľný rám posvätných znakov 
a obradov musí byť predovšetkým umením výrazovým, t. j. 
musí sa usilovať viditeľne znázorniť smysel a význam kňaz-
ských funkcií. Okrem toho musí byt umením okrasným, musí 
vyzdvihnúť z profánneho prostredia božské, ktoré sa zjavuje. 
A konečne musí byť aj umením dojmovým, ktoré veriaci ná-
rod vie povzbudiť, naladiť a poučiť. Týmito troma úlohami je 
určené široko rozložené, bohato členené a jemne rozvetvené 
umelecké dielo cirkevných obradov, ceremónií a obrazných 
stvárnení, a preto nikdy nemôže byť výlučne odvislé od tak-
zvaných umeleckých alebo estetických hľadísk, ale musí sa 
dať zodpovedne svojmu účelu stvárňovať právnym systémom 
Cirkvi. Pomyslíme len napr. na tie bezpočetné, až do najmen-
ších podrobností idúce predpisy a na práve tak bezpočetné 
úkony a úžitkové predmety, ktoré sa upotrebujú pri slávnost-
ných cirkevných funkciách, a porozumieme, aký mohutný roz-
sah má i liturgické právo Cirkvi. Pravda, táto rozmanitosť mô-
že časom vzrásť alebo sa zmenšiť, ba niekedy môže potrebovať 
vari aj isté obmedzenie a zjednodušenie, no zásadnú potreb-
nosť tohto odvetvia právneho života jednako len nemožno po-
pierať. Bez zvyčajov, obradov a foriem, viditeľných navonok, 
nemôže Cirkev dôstojne a dosť účinne vykonávať svoju kňaz-
skú úlohu. 

Z toho všetkého nasleduje teda potrebnosť cirkevného 
právneho systému a právneho života, ako sa vyvinuly v uspo 
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riadaní tej mnohočlennej spoločnosti, ktorú tvorí vyšší a nižší 
klérus, v získavaní a spravovaní cirkevného imania, v počet-
ných obradových predpisoch jej kultu. Nech by sme voči to-
muto právnemu systému zaujali citovo hocijaké stanovisko a 
e nech by prax cirkevného právneho života vykazovala čo aké 
tônisté stránky, jednako nemožno poprieť skutočnosť, že Kris-
tus ho musel predvídať v jeho nevyhnutnosti, že sám položil 
jeho základné línie a že ho aspoň tiež chcel a podmienil i v je-
ho najvzdialenejších časovodejinných stvárneniach, ked usta-
novil organizovanú a vnútrosvetskú spoločnosť rudí. 

Katolícke cirkevné právo má zvláštny a jedinečný vý-
znam v celku ľudských právnych a kultúrnych dejín. Už i sa-
mým svojím jedinečným vekom. Svojimi podstatnými základ-
nými líniami, ba i niektorými konkrétnymi normami siaha až 
k právnemu životu a zvyčajom prakresťanských obcí v Jeruza-
leme a Ríme. Jedinečné je ďalej i organickosťou svojho vývoja. 
Vari jedine len staré rímske právo v Impérium Romanum rástlo 
podobným stálym spôsobom a trvalo stáročia bezo zlomu. Cir-
kevné právo vyrastalo práve tak stále a rovnomerne ako Cir-
kev sama; veď malo ozaj dosť časového priestoru, aby sa mo-
hlo vykryštalizovať zo skúseností a potrieb skutočného živo-
ta. Vari ani jediný z jej mnohých paragrafov nebol navrhnutý 
len pri písacom stole. Všetko plynie nevyhnutne a dôsledne 
z povedomia viery pastierov a vládcov, veľkých zákonodar-
cov Cirkvi, a z požiadaviek okolnej zemskej skutočnosti. 
A preto vidíme na katolíckom právnom systéme sotva že naj-
slabšie stopy toho nedostatku, pre ktorý sa nám právo v štát-
nom živote javí často takým odporným, neživotným a neplod-
ným: ľubovôľu. V cirkevnom práve nikde nič nebadáš z aké-
hosi ľubovoľne postupujúceho vladárskeho rozmaru. Temer na 
každom bode cítiš objektívnu potrebnosť alebo vecnosť, z kto-
rej všetko vyplynulo. 

A preto cirkevné právo i slúži životu a najvnútornejšie-
mu životu a je spiate so životom. Je to znak, ktorý nevidno 
v takomto stupni vari v nijakom výtvore ľudského právneho 
života. Pravda, ani cirkevné právo nie je bezprostredne tvo-
rivé; lebo to je vôbec nemožné. Ale úzke a organické spojenie, 
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ktorým je sviazané s duchom viery Cirkvi a jej údov, najmá 
jej pastierov a kňazov, zachránilo ho pred tým, aby sa stalo 
čírou vonkajškosfou, prázdnou formou, bezduchou prácou, 
chladnou a šablonovitou byrokraciou. A keď sa tu a tam, vari 
i v mnohých prípadoch, ba i v celej perióde, ako bolo 15. sto-
ročie, vnútorné dianie, životná sila akosi utiahly a boly na-
pohľad ako vyschnuté i v celej centrálnej stavbe cirkevného 
právneho života, v pápežskej kúrii, v celku cirkevného práv-
neho života sa zvnútornenosf a duša jednako nikdy celkom 
nestratily a preto i vždy znovu vyrazily. Právny život Cirkvi 
svojimi najhlbšími prameňmi jednako len vždy tiekol z nábo-
ženského života, z náboženského vedomia, ba z božského po-
slania, z viery a lásky, zo zodpovednosti vždy bdelej a citeľ-
nej, na ktorú sa kedy-tedy museli rozpamätať i menejcenní pá-
pežovia. Takto je možné, že i svätci najrýdzejšieho zvnútor-
nenia mohli byť súčasne nositeľmi a správcami tohto právne-
ho zriadenia, nositeľmi byrokracie, ba i cirkevnej peňažnej sta-
rostlivosti a finančného umenia. A neboly to len ojedinelé ge-
niálne výnimky! Zdanlivou vonkajškosťou cirkevného práva 
vo všeobecnosti jednako i viditeľne pulzuje v širokom dosahu 
bezprostredný zážitok, a to až do takých najvzdialenejších kúti-
kov, ako je napr. obliekanie kňazského rúcha alebo vyplňova-
nie farských úradných hárkov. Ešte i také nepatrnosti a všedno-
sti môžu byť mocou svojho súvisu s vnútorným životom naplne-
né tým teplým prúdom, ktorý sa široko ďaleko vylieva zo srd-
ca Cirkví do okolitého sveta a odtiaľ zas zpiatočne pôsobí na 
srdce a ducha vyznavačov. Každý veriaci alebo kňaz alebo 
úradník Cirkvi aspoň môže naplniť vonkajší právny a úradníc-
ky život a úradnícku službu duchom a životom, dušou a zvnú-
tornením, a čím väčšmi sa mu to podarí, tým hlbšie a bezpro-
strednejšie bude i sám vťahovaný do života Cirkvi, čo doka-
zuje, nakoľko je Cirkvi spríbuznený a zodpovedajúci len život 
zvnútra a z ducha, a nakoľko všetko vonkajšie, zemské, štátu 
podobné, ba vojenské, čo vidno na nej, chce a má byť len ex-
presionizmom, výrazom a prostriedkom vnútorného sveta ideí 
a síl. 

Toto stvárňovanie výrazu vnútra nevysúša teda a nevy-
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prázdňuje zvnútornenie, ale ho skôr posilňuje a zachováva. 
Svet foriem, ktoré si Cirkev vytvorila vo viditeľnosti, je jed-
ným z jej najsilnejších prostriedkov na ochranu jej zvláštnej 
podstaty a tým i jej zvnútornenia. Ved poznáme tú zpiatočne 
účinkujúcu silu, ktorá vychádza z viditeľnosti tohto sveta a až 
do najhlbších hĺbok ovplyvňuje ducha silou svojich symbolov, 
svojou nevyčerpateľnou plnosťou a svojou konkrétnou urči-
tosťou a jasnosťou. Ale skúsenosť učí i to, že ani to najsilnej-
šie zvnútornenie nemôže obstáť, čo i len v jednotlivom člove-
kovi, bez vonkajších pomôcok, a tobôž nie v ľudskej spoloč-
nosti, rozrastenej na celú šírku priestoru a času. Sám Kristus 
pomenoval veľmi viditeľného, ozaj ľudského rybára od Gene-
zaretského jazera skalou, na ktorej vybuduje svoju Cirkev. 
Možno už v upotrebení tohto obrazu skrýva sa úmysel nazna-
čiť a dať tušiť to, čo my teraz vidíme potvrdené dlhým dejin-
ným vývojom: Katolícka Cirkev sa i preto stala takou veľkou 
a silnou, ba nepremožiteľnou, lebo sa vbudovala do skalného 
základu viditeľnosti, lebo sa stala „civitas". Pravda, stala sa 
„civitas Dei", božím štátom, no jednako spoločenským útva-
rom s viditeľným stvárnením a hmotným vystrojením. Katolíc-
ka teória o Cirkvi nazvala Cirkev „societas perfecta", t. j. or-
ganizáciou, ktorá sama v sebe a zo seba samej má všetky svo-
je ciele, svoje plné moci a sily autonomnou samostatnosťou. 
A Cirkev tým skutočne je, natoľko, že ešte i hmotné podmien-
ky svojej jestvoty chce mať k voľnej dispozícii a v svojom 
imaní. Dnes by už zaiste nejestvovala, keby nebola tak vzra-
stala a keby nebola takou bývala od prvopočiatku: keď apošto-
lovia organizovali v Jeruzaleme medzi svojimi veriacimi sta-
rostlivosť o chudobných, robili to už z poznania skutočnosti, 
možno len inštinktívneho, no jednako veľmi cieľuprimeraného, 
a skromné pravidlá, ktorými ustanovili siedmich opatrovate-
ľov chudobných, boly i prvým krokom k zriadeniu najpôsobi-
vejšieho a najmohutnejšieho, na pevnej zemskej postati zalo-
ženého právneho útvaru, aký len poznajú svetové dejiny. 

Druhá svojráznosť Kristom ustálených ustanovizní je spro-
stredkovanie dobier spásy skrze ľudí, ba skrze ľudských úrad-
níkov. Ježiš nedal prísť dušiam k sebe bezprostredne alebo ne-
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upravil ich k nebeskému Otcovi, ale poslal ich k ľudom, kto-
rých určil za svojich zástupcov a za svoje nástroje. Prísluš-
nosť k jeho kráľovstvu božiemu mala byť spiata s obradom 
krstu a so znovuzrodením duše, spôsobeným krstom, a tento 
obrad mali udeľovať apoštolovia a ich úradní nástupcovia: 
„Krstite ich", povedal, „v mene Otca i Syna i Ducha svätého!" 
(Mt. 28, 19). Odpúšťanie hriechov složil do rúk tých istých or-
gánov: „Ktorým odpustíte hriechy, tým sú odpustené" (Jn. 20, 
23). A slávenie tajomství jeho tela a krvi, ktoré označil priamo 
za prameň života a za podmienku života, bolo tiež odovzdané 
cirkevným orgánom, kňazom novej smluvy (Lk. 22,19.). A tobôž 
ohlášanie pravdy a ukazovanie správnej cesty, poučovanie a 
vychovávame ľudstva je vecou tých istých cirkevných splno-
mocnencov. 

Všetkým tým spravil Kristus krok mimoriadneho a nedo-
ceniteľného významu. Do ľudských rúk vložil najvzácnejšie 
a najdôležitejšie a až do večnosti pôsobiace sily a dary, práva 
a povinnosti. A nie vari do rúk ľudí. ktorí by boli viditeľnými 
nástrojmi božími mohutným vytržením ducha, prorockou inšpi-
ráciou, stavom povznesenia nad seba samých, ale ľudí, ktorí 
pred inými ľuďmi nemajú nič iného za dôkaz ako právnicky 
ustálenú úradníckosť. Do rúk ľudí, ktorí sú vystavení hriechu a 
ľudskému zlyhaniu ešte i pri vykonávaní svojho úradu. A Je-
žiš zaviazal celé ľudstvo, aby sa obrátilo na týchto niekoľkých, 
osobitne vybraných a splnomocnených ľudí. Tým sa žiada od 
ľudstva taká pokora a dôvera, ktorú vari už ničím nemožno 
prevýšiť. A keby títo ľudskí sprostredkovatelia boli aspoň 
vždy svätci alebo géniovia, ktorí by vždy predstavovali posta-
vu Dobrého Pastiera, keby boli vždy obdarení nadľudskou 
veľkosťou myslenia a cítenia, účinkovania a žitia, vtedy by ich 
sprostredkovanie náuky nebolo vari tak citeľne bolestné, tak 
trápne citeľné. Pravda, i vtedy by zostávala tá zázračná a po-
divuhodná skutočnosť, že cesta k Bohu vedie cez človeka. Ale 
vzhľadom na ľudskú slabosť, vzhľadom na priľudskú priemer-
nosť je táto cesta takmer vždy cestou bolesti a kladie najväčšie 
požiadavky na zaprenie nášho búriaceho sa cítenia. Odkedy 
Ježiš ustálil tento spôsob, je všetko ľudské, priľudské a malo-
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ľudské najväčšou zafažovacou skúškou viery, dôvery a lásky 
jeho veriacich, skúškou nesmierne väčšej váhy a väčšieho 
utrpenia, než všetky vonkajšie, fyzické alebo psychické pre-
nasledovania, ktorým môžu byť veriaci vystavení so strany 
okolného sveta. To, čo voláme priľudským, veruže nechybo-
valo v nijakom čase a vari v ani jednej osobe kresťanskej po-
spolitosti, a práve ideálne smýšľajúci, úprimní a blčiaci vyzna-
vači Krista, práve jeho svätci museli v každom čase horko 
trpieť pod týmito dojmami. Boly to trpkosti nie osobného dru-
hu, ale zásadné, ktoré patria do šíreho a temného poľa tragiky, 
pod ktorou stojí všetko duchovné a božské na tomto svete, 
trpkosti, ktoré museli zakúsiť pre svojho milovaného Učiteľa 
a pre svojho Boha. Tu bol prameň ich životného utrpenia, ich 
cudzoty a osamelosti v tomto svete. Obstáť v tomto pokušení 
— to vždy žiada veľkú mieru odputnanosti od seba, zrelosti 
» vyrovnanosti. Čosi z toho utrpenia a bolestného nepochope-
nia, ktoré neustále vzbudzuje toto ľudské sprostredkovanie, 
bolo ešte i v takej pokornej a vyčistenej bytosti, akou bol 
František z Assisi; zdá sa nám, ako by sa čosi z toho chvelo 
v dojímavých slovách jeho „verba admonitionis", jeho napo-
menutí bratom: „Blažení ten služobník boží, ktorý má dôveru 
k duchovným, žijúcim riadne podľa zvyčaju svätej Cirkvi rím-
skej. A beda tým, ktorí opovrhujú nimi. Keby boli priam 
i hriešni, jednako nesmie ich nikto odsudzovať; lebo sám Pán 
si ich podržal na súd. Lebo čím väčšia je právomoc, ktorú majú 
nad najsvätejším telom a krvou Pána nášho Ježiša Krista, kto-
ré prijímajú a podávajú aj iným, tým väčší je hriech tých, čo 
Ich urážajú, väčší než u všetkých ostatných ľudí na tomto 
svete". 

Ale s druhej strany sa ukázalo — a František z Assisi je 
príkladom toho —, že práve vybrané, dokonalé duše sú do-
rastnuté a zrelé na splnenie tejto požiadavky svojho Učiteľa, 
že splniac tento príkaz takrečeno prekročili prah vnútorného 
vývoja; a že toto ľudské sprostredkovanie slúži k spáse i širo-
kej mase vyznavačov Kristových, že sa stalo útočišťom a zá-
kladom ich kresťanstva vôbec. Ľudia v svojom priemere sú už 
takí, že idú skutočne vždy len k ľudom. Cesta k Bohu, k Ne-
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pochopiteľnému, je cľaleká a temná. Priama cesta k samému 
Ježišovi tiež vedie do neviditeľná; človek sa však zháčuje pred 
všetkými tmavými a temnými bránami, i keď sú vchodom k Bo-
hu. Vždy sa radšej vrhne do náručia človekovi, ktorého vidí, 
radšej prijíma z ľudských rúk, chce môcť hľadieť k ľuďom. 
Kristus, složiac vládnu moc nad svojou Cirkvou do ľudských 
rúk, chcel ustanoviť i kniežatstvo, ba kráľovstvo jasu až osle-
pujúceho, najmohutnejšej symbolickej sily, oduševňujúcej 
krásy, vystaviť chcel žiarivú, monumentálnou veľkosťou obrú-
benú cestu, po ktorej by sa ľudia uberali konečne aj smerom 
k nemu. A niečo z tohto Kristovho úmyslu sa i splnilo. Pápež-
stvo ide všetkými stáročiami tou najmohutnejšou majestátno-
sťou, ktorú nemohli celkom zničiť ani jeho najbiednejší nosi-
telia, takže práve pre túto svoju velebnosť stalo sa i stredis-
kom snov o jase a moci, ktoré driemu v ľudských srdciach. 
Ešte i dnes v našom striezlivo cítiacom čase dáva každý sláv-
nostný príchod pápeža do chrámu sv. Petra a k hrobu prvého 
pápeža nielen vždy znovu uchvacujúci dôkaz nesmiernej sily, 
ktorú má pápežstvo a Cirkev v srdciach nespočetných moder-
ných ľudí, ale vzbudzuje v dušiach myšlienky a nálady, ktoré 
čoraz silnejšími a radostnejšími sväzkami spájajú ľudí s Cir-
kvou. A v moderných mestách, ba i vo veľmestách vystúpenie 
niektorého cirkevného hodnostára, biskupa alebo pápežovho 
vyslanca, vie vyvolať hnutia, ktoré ďaleko prevyšujú všetky 
iné veľkomestské hnutia svojou vnútornou silou, vonkajším 
leskom, harmonickou krásou a predovšetkým duševnou oprav-
divosťou. 

O cirkevnom kňažstve platí ešte väčšmi skúsenosť, že 
1 psychologicky sa stalo oporou Cirkvi. Dary milosti v posviac-
ke, v odpúšťaní hriechov, v eucharistii, ktoré plynú veriacim 
z rúk kňazských, ožiarily svojím jasom toto kňažstvo a daly 
tak veriacemu ľudu symbol nikdy nevyschýňajúcej krásy a si-
ly. Pre dary posviacky a pre sväté plné moci, ktoré nosí, ide 
kňaz svetom ako anjel boží a jednako viditeľne a blízko ako 
opravdivý cítiaci človek, i keď je to ešte celkom mladý, novo-
vysväteny kňaz. Ani osobná neschopnosť alebo i nehodnosť 
nemôžu celkom zničiť tento pôvab jeho kňažstva. Veľká časť 
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moci, ktorú má katolícka Cirkev, spočíva v úctivej bázni, spo-
jenej s jemnou a čistou láskou, ktorú umožňuje širokým masám 
ľudu jestvovanie a tobôž účinkovanie jej kňažstva. Chcenie 
a účinkovanie ľudí prúdi ta, kde môžu venovať svoju úctu a 
svoju najlepšiu lásku. 

Smelé to bolo rozhodnutie, ktorým Ježiš uložil svoje bož-
ské a nepoškvrnené dary do rúk zemských a k zemi pripätých 
Tudí. K takej smelosti sa mohol opovážiť len Ten, ktorý doko-
nale, ba božsky poznal ľudí, ktorý vedel, že meno Boha, Pána, 
najčistejšie a najzbožnejšie vzývajú tí, ktorí v mene božom 
smú pozdraviť, privítať a milovať človeka. Náboženstvo Ježiša 
Krista je podľa skúsenosti najživšie tam, kde sa v ústrety jeho 
nositeľom úradov jasá chválospevom, ktorý je složený ešte zo 
starozákonných slov a ktorý cirkevná liturgia venovala svä-
tým biskupom: ,,HIa, náš veľkňaz! Nik nie je rovný tomu, čo 
stráži právo Najvyššieho. Preto mu Boh prísahou svätou pri-
sľúbil, že vzrastie na celý národ; a udelil mu požehnanie vše-
tkých národov.. . , veľkým ho urobil pred kráľmi a daroval 
mu korunu vznešenosti". 



ŠIESTA HLAVA 

Cirkevná poslušnosť 

Skúmaním a opísaním pojmu Cirkvi došli sme k týmto 
prvkom: Cirkev je Kristom založená organizácia s hierarchic-
kou a monarchickou ústavou, ktorej účelom je udržovať a spro-
stredkovať hodnoty a sily, ktoré Kristus uložil v nej. Rozhodu-
júce oprávnenie jej jestvovania, jej podstaty a jej cieľavedo-
mého účinkovania spočíva teda vo vôli Ježiša Krista, ktorý ju 
založil. Nevravíme, že povstala v jeho myšlienkach z týchto 
formálnych a právnych pojmov. Žila v jeho duši pred všetký-
mi pojmovými definíciami, a naše pochopy sú len dodatočným 
pokusom, vradiť jej plnosť a jej formu do rámu nášho mysle-
nia. No jednako je pravda, že Ježiš ju chcel a priviedol k jest-
vote, že vyplňuje organizačné a právne kategórie. Kristus sku-
točne chcel tento systém, ktorým Cirkev teraz je. Pravda, nie 
každú jednotlivosť v nej usporiadal sám Kristus bezprostredne. 
Cirkev je skôr výtvorom dvoch prúdov síl: s jednej strany tvo-
rivej idey, ktorú uložil Ježiš v sosbieraní a vyslaní apoštolov, 
a s druhej strany svetodejinných vývojových síl, ktoré túto 
ideu prijaly do svojho lona a uplatnily sa v nej. Ježiš, ktorý 
musel poznať dejinné sily, zrejme súhlasil aj s cirkevnotvor-
nou prácou týchto síl, ako bola vykonaná v celom časovom 
vývoji, a rátal s ňou. Cirkev, ako sa vyvinula a ako dnes stojí 
pred nami a ako pôjde i celou budúcnosťou, vyvrela teda ne-
priamo alebo priamo z tvorivej vôle Ježiša Krista, Syna Bo-
žieho. 

To je tá rozhodujúca skutočnosť, od ktorej konečne závisí 
všetko posudzovanie Cirkvi a každý postoj k nej. Cirkev mô-
že predniesť za seba a za svoje oprávnenie aj iné svedectvá, 
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a to i najskvelejšieho druhu. A pri stvárnení praktického a 
subjektívneho stanoviska, ktoré zaujme voči Cirkvi jednotli-
vý človek, i jednotlivý veriaci, hrajú úlohu, a to vari i úlohu 
rozhodujúcu, ešte mnohé iné úvahy, vedomé a nevedomé vply-
vy, duševné postoje a sklony. Avšak objektívne a vedecky 
platí Cirkev toľko, koľko platí historický Kristus. A keďže 
o Kristovi možno dokázať historicky, že mal božskú plnosť mo-
ci, a to nielen prenesenú, ale pôvodnú, vyplývajúcu z jeho 
osobnej jednoty s Bohom, stojí i Cirkev pred nami s dejinne 
podloženým nárokom, aby sme videli v nej prejav božskej 
vôle, vôle, ktorá všetkých ľudí chce spraviť blaženými v Kri-
stovi, ktorá chce každého človeka cestou spojenia s Bohočlo-
vekom vtiahnuť do oblasti pravdy a života, ktoré sa v Kristovi 
zjavily a stály sa prístupnými. A keďže Kristus toto spojenie 
so svojou osobou a svojou milosťou chce uskutočniť skrze Cir-
kev, nasledovne je to vôľa božia, aby sa každý človek pripo-
jil k tejto Cirkvi, aby bol v nej živým a životom celku naplne-
ným údom, aby žil v Cirkvi podľa foriem a noriem jej podsta-
ty. Nemožno vôbec pochybovať, že táto požiadavka bola Kri-
stom a nasledovne i samými plánmi božími myslená a posta-
vená na začiatok založenia Cirkvi. 

Nuž ale to je pre každého jednotlivého človeka a pre celé 
ľudstvo skutočnosť jedinečného dosahu Vyplýva z nej, že Cir-
kev má vzťah k Bohu a že Boh stojí za Cirkvou, čo má najväčší 
význam pre porozumenie vedomia tejto Cirkvi, jej sebavedo-
mia, jej psychologie a sily i energie jej vystupovania a jej po-
žiadaviek. A práve tak dôležité je to i pre prakticko-nábožen-
ský postoj jednotlivca, ktorý chce k tejto Cirkvi prísť alebo 
patriť k nej. Lebo z toho nasleduje ten špecificky katolícky fe-
nomén poslušnosti, ktorá má dvojaký význam: je poslušnosťou 
Cirkvi voči Bohu a je poslušnosťou jednotlivého veriaceho 
voči Cirkvi poslanej Bohom. Poslušnosť sa stáva vlastnou ka-
tolícko-cirkevnou čnosťou, a príznačné je, že Pavol predstavil 
poslušnosť i ako kresťanskú čnosť v najvyhranenejšom smy-
sle. ako čnosť Kristovu; celý život Kristov shŕňa totižto do 
tohto významného slova: ,.Stal sa poslušným, poslušným až 
k smrti na kríži." (Flp. 2, 8.) 
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Katolícka idea Boha splynula v podstate z dvoch hlav-
ných prúdov. Prvým je náboženstvo Starého zákona, druhým 
zas viera vo vtelenie Boha v Kristovi. Obidva tieto prúdy sú 
rozmanito zafarbené, podľa čoho ich možno rozoznať aj po ich 
splynutí. Základnú farbu starozákonného pochopu náboženstva 
tvorí myšlienka panstva božieho. Boh je Pán, „ktorý robí 
v nebi i na zemi, čo chce." (Z. 134, 6.) „On je Pán, nech spra-
ví, čo uzná za dobré", hovorí starozákonný zbožný človek 
(1. Kráľ. 3, 18). A ďalej: „Boh dal, Boh vzal, meno Pánovo nech 
je zvelebené" (Jób 1, 21). Pánovo je všetko právo a všetka 
moc rovnako. My sme pred Ním nič, prášok, hračka jeho rúk. 
K tejto nekonečnej vzdialenosti a vyvýšenosti starozákonného 
Boha, pred ktorým anjeli s chvením zamlkajú, pristúpila tak-
mer protichodná myšlienka, viera vo vtelenie Boha. Boh sa 
priblížil, stal sa chápatelným ako človek. Ba nielen že sa pri-
blížil k nám, ale dal sa do našej moci, stal sa naším vlastní-
ctvom, o ktoré sa musíme starať, za ktoré sa musíme postaviť; 
stal sa síce naším Pánom a Kráľom, ale my ho musíme uviesť 
do sveta, my musíme postaviť jeho vládu. 

Takto je teda v cirkevnej idei Boha zvláštne spojenie 
dvoch duševných postojov: Boh je a zostáva absolútnou vô-
ľou, ktorá musí byť splnená — ale skrze Cirkev, jeho Cirkev. 
Ona sa stáva jeho orgánom, jeho námestníčkou, jeho exeku-
tívou. Preto je na svete nepostrádateľná, musí mať svoje oso-
bitné, nedotknuteľné právo, ba musí byť obdarená všetkou tou 
silou, ktorú potrebuje bojujúce vojsko božie, aby uskutočnilo 
vládu božiu. Je teda služobníčkou božou, na ktorej spočíva 
nesmierna ťarcha vôle božej, ale práve preto ako nástroj, kto-
rý Boh vzal do ruky, má i všetko právo a všetku moc, ktoré 
sú primerané tejto jedinečnej úlohe. 

Cirkev sa teda cíti najsamprv služobníčkou božou. Jej 
služba je, že plní poslanie, ktoré dostal Služobník boží a ktoré 
on chcel splniť skrze ňu; zodpovedná je teda takrečeno za to, 
aby sa splnil boží plán spásy a vykúpenia. A preto je do jej 
rúk složená i úcta božia. Od jej práce závisí, ako hlboko a 
úprimne sa budú ľudia klaňať Bohu, nakoľko sa prejaví jeho 
velebnosť, ako účinne sa dostane dušiam lásky božej a zmilo-
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vania božieho. Cirkev cíti, že strašná zodpovednosť jej vyra-
stá z Ježišovho slova, ktoré — tak je presvedčená — povedal 
jej, spoločnosti svojich učeníkov: „Dajte žiariť svojmu svetlu 
pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a velebili Otca váš-
ho, ktorý je v nebi" (Mt. 5, 16). Octu božiu musí teda chrániť, 
ba i pomstiť; stáva sa sudcom a pomstiteľom, ktorý sa s blčia-
cou horlivosťou stavia proti každému urazeniu Boha, neúnav-
ným napomínateľom, ktorý „opportune, importune", ľuďom 
príhodné alebo nepríhodne stavia svoje často veľmi obťažné 
požiadavky a neustále ich opakuje, i keby to ľudí už omŕzalo. 

Takto sa ľahko vysvetlia niektoré strany cirkevnej psy-
chológie. ktoré sú nápadné najmä nám dnešným ľuďom. Naj-
samprv jej citlivosť vo veciach autority. Cirkvi je autorita 
viac než len sociálna potrebnosť, viac než praktická požiadav-
ka sociálneho nažívania, a nie menej ako zjavenie a splnenie 
najvyššej vôle božej skrze ľudských zástupcov, skrze akési 
námestníctvo božie na zemi. Každé ukrátenie princípu autority 
pokladá za útok na najvyššiu vládu božiu. A preto aj jej hor-
livosť vzhľadom na vlastnú autoritu, ktorú jej Boh udelil, je nie 
vari malicherná úzkostlivá obava o vlastný vplyv — hoci ľu-
dia ju často takto a urážlivo zaznávajú —, ale vedomie zod-
povednosti za práva božie. Ktože má chrániť toto právo, ak nie 
na to povolaná poverenica, splnomocnenica božia? Ona vedie 
kancelárstvo božie na zemi, a citlivosť veľmoci, ktorej zástup-
covia sa nesmú dať uraziť, patrí takrečeno k jej stavovské-
mu povedomiu. Takto treba chápať i veľkých horlivcov za cir-
kevnú autoritu, také Hildebrandovské povahy medzi jej vla-
dármi, veľkých nositeľov mien Lev a Gregor až hore k pôsobi-
vým prejavom cirkevného povedomia moci v pápežoch prí-
tomnosti. V Cirkvi i v ľuďoch, ktorí k nej patria, je dvojaké 
vedomie: vedomie človeka úplne poddaného, na zmilovanie od-
kázaného, ktorý je v rukách božích, a s druhej strany vedo-
mie vyvolenia za orgán Najvyššieho a vedomie poslania splniť 
pre Boha veľkú úlohu. Z toho možno vysvetliť často pozoro-
vaný zjav, že úzkostlivý, zakríknutý kňaz je odrazu ako vy-
menený, len čo vystúpi stupňami biskupskej stolice. Trpko 
sa ubližuje takým mužom, keď sa myslí, že moc im vstúpila 
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do hlavy. Železná nepoddajnosf, ktorou na svojom mieste za-
stupujú včuľ splnomocnenicu božiu, pramení práve z ich tak-
mer až priveľkej svedomitosti v plnení vôle božej, z ich blčia-
ceho, temer mučivého povedomia zodpovednosti. Takto je ešte 
i v najvladárskejšom cirkevnom mužovi mysliteľná ozaj úprim-
ná a hlboká pokora, a túto skutočne načim i priznať ozaj veľ-
kým vladárom Cirkvi, ak ich chceme celkom porozumieť. 

Ale tento poddaný a úslužný postoj Cirkvi voči Bohu, jej 
Pánovi, ktorý ju spravil svojím nástrojom, značí ďalej i to, že 
musí vystupovať voči ľudstvu ako vladárka, z milosti božej 
síce, no jednako ako nositeľka absolútnej moci. Všetky prí-
kazy božie sú najsamprv i právami Cirkvi. Požiadavkou božou 
je misionovanie sveta: Iďte do celého sveta! (Mt. 28, 18). Po-
žiadavkou božou je kult a uctievanie pravého Boha: Otec hľa-
dá ctiteľov v duchu a v pravde (Jn. 4,23); a na všetkých mies-
tach má sa jeho menu obetovať a prinášať čistá obeta (Mal. 1, 
11). Požiadavkou božou je i to, aby všetci ľudia boli spasení a 
došli k poznaniu pravdy (1. Tim. 2, 4). Všetky tieto požiadavky 
božie sa stávajú práve toľkorakými právami Cirkvi na existenč-
nú slobodu, na voľnosť pohybu, na slobodu učenia a kultu, do-
konalú neodvislosť náboženského dosahu, na primeraný vplyv 
v rodine a vo výchove mládeže. Z toho vyplýva i osobitná cha-
rakteristická tvárnosť cirkevnej etiky. Veď etika najvnútornej-
šie súvisí s náboženstvom; svoje ostatné odôvodnenie a opráv-
nenie má len v podstate a jestvote a vôli božej. Keďže však 
všetky osobné, zjavením dané prejavy božskej vôle značia prí-
kaz Cirkvi a tým i právo Cirkvi, patrí do okruhu cirkevného 
rozhodovania a vedenia i etika, najsamprv v smysle kresťan-
skom, ale i všetky jej prirodzené predbežné stupne a základy, 
teda mravné účinkovanie vôbec. Tým však i etika dostáva 
charakter zákona, t. j. požiadavky božej, ktorá sa uskutočňuje 
skrze cirkevnú exekúciu. Čisto teoreticky sú bezpochyby mož-
né aj iné chápania etiky, chápania, ktoré — abstraktne videné 
— môžu sa zdať i dokonalejšími než táto katolícka zákonná 
etika. Ale odhliadnuc od toho, že táto etika pre daný súvis kres-
ťanstva s Cirkvou predstavuje katolíkovi etiku jedine prípust-
nú, je aj v praxi a vzhľadom na konkrétne pomery jedine mož-
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ná. Lebo dejinná skúsenosť učí strašnou jednotvárnosťou vždy 
jedno: Masu ľudí môže stvárňovať len silná vôľa, ktorá jej 
predpisuje zákon účinkovania a tým i zákon myslenia a smýš-
Iania. 

Ako požiadavky božie sa stávajú právami Cirkvi, tak 
i vlastné ustanovenia Cirkvi sa stávajú nárokmi vôle božej: 
,,Co sviažete na zemi, je sviazané i v nebi". Cirkev cituje prí-
ležitostne i tieto slová svojho Učiteľa; ale ony nie sú ani len 
vlastným prameňom jej vedomia, že môže ľuďom v božom me-
ne ukladať záväzky. Cirkev už v celej svojej podstate — ako 
námestníčky božej, v svojej hierarchickej výstavbe, v prúde 
božskej autority, ktorý sa vylial na ňu z Krista, vidí zahrnutý 
ten jednoduchý dôsledok, že za jej prejavmi vôle, ktoré podo-
piera svojou autoritou, stojí vôľa božia. Tým dostávajú i cir-
kevné zákony a právne ustanovenia čosi nadľudského, čosi 
takmer absolútneho; proti nim niet odvolania, lebo schválené 
sú už na mieste najvyššom. Odtiaľ tá bázeň, ktorú skusujú i cir-
kevní zákonodarcovia, keď treba zrušiť dajaký vydaný uz pred-
pis alebo rozhodnutie, a to i vo veciach čisto disciplinárnych. 
Takto dostávajú i všetky cirkevné nariadenia čosi zvláštne ťa-
živého, istú ťarchu, ktorá sa často cíti priťažkou. Pravda, Cir-
kev uznáva právo vlastného svedomia ako ostatnej normy. Ale 
i žiada takú výchovu svedomia jednotlivcov, aby uznalo a vy-
konávalo poslušnosť voči cirkevným príkazom a výnosom ako 
voči čomusi, čo Boh chce. Takto teda jednako leží na katolíc-
kom sveaom; vždy ako hora božská autorita, ktorá stojí za Cir-
kvou. Pravda, medzi božským a ľudským právom je neodškrie-
piteľný rozdiel, a to i vo vedomí Cirkvi. Rozdiel i v záväznej 
sile. Lebo od cirkevného zákona môže zákonodarca i oslobodiť 
a každý ľudský zákon sa zastavuje pred nadľudskou ťažkosťou 
splnenia. Pritom však jednako platí, že i za ľudskými záväzka-
mi cirkevnej autority stojí konečne autorita božskej vôle: 
„Všetko, čokoľvek sviažete na zemi, je sviazané i v nebi". 
I tie najmenšie požiadavky voči cirkevne vychovanému sve-
domiu, každodenné opatrenia cirkevných úradov, vydané ľuď-
mi a zaťažené vari ľudskými a jasne viditeľnými slabosťami, 
dostávajú práve tým, že vychádzajú z cirkevného miesta, 
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ihnecT istú záväznú silu, ktorá cľaleko presahuje ich vecnú 
a vnútornú potrebnosť a význam. Tieto požiadavky, pravda, 
nie sú pre všetkých rovnako početné. Pre laika ich je takmer 
mizivo málo. Kňaz a vôbec klerik, ktorý sa prijatím posviacky 
dobrovoľne zaviazal ku kňazskej a duchovnej spolupráci na 
úlohách Cirkvi, prevzal tým, pravda, i povinnosť, že sa celkom 
vradí do rámca tejto úlohy. A to sú veľmi presne vyznačené 
koľajnice! Predpisy pre kňazský život a pre účinkovanie v du-
chovnej správe sú najvýš početné a hlbokosiahajúce. Ale či 
je predpisov veľa alebo málo, či sa plnia ľahko alebo ťažko, 
ich charakter je vždy ten istý: povinnosť poslušnosti voči Cir-
kvi je bez ďalšieho požiadavkou náboženstva, bezprostredné-
ho a osobného vzťahu k Bohu. 

A tu je skutočne najcitlivejšie miesto celého katolíckeho 
cirkevného systému: tu v tomto bezprostrednom zasahovaní 
ľudských síl do najvnútornejšej svätyne náboženského svedo-
mia, v tomto zaodení ľudských vecí božskou vážnosťou. Ozaj-
stná kritickosť tohto postavenia nespočíva v uponížení, ktoré 
je zahrnuté v odkázanosti na ľudské vedenie, vo vystavení 
ľudským prejavom vôle — toto uponíženie môže ozaj svätá 
pokora uniesť, a takáto pokora je vtedy čosi nekonečne veľké-
ho. Kritickosť nespočíva ani v nebezpečenstve, ktorému je 
božské a jeho vážnosť vystavená týmto úzkym spiatím s ľud-
skosťou. Tomuto nebezpečenstvu sa Boh vystavil už pri vtele-
ní svojho Syna; je to, pravda, skúška, a to najväčšia skúška 
našej viery v silu božiu, ktorá je i v slabosti víťazná. Nie, 
ozajstná povážlivosť spočíva v nebezepečenstve skutočného 
poškodenia toho najlepšieho náboženského života, a to práve 
v ľuďoch s najlepšou vôľou, spočíva v prekážkach, ktoré môžu 
vyrásť z toho pre vlastný život duše, pre duchovnú odvahu a 
absolútnu opravdivosť. 

Zdravý mravný život vždy žiada istú diferenciáciu látky, 
na ktorej sa odohráva mravné účinkovanie. Každá požiadavka 
mravnosti má byť splnená podľa svojej váhy, svojho význa-
mu, svojich časových a priestorových stvárnení. A práve táto 
diferenciácia sa stáva obťažnou, najmä jemnému a vari priútle-
mu svedomiu, keď za každou požiadavkou stojí hneď božia 
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autorita. K tomu pristupuje, že Cirkev musí v istom smysle žia-
dať viac, než žiada jej Pán, že musí byť prísnejšia, než by mu-
sel byť On v slobode svojej milosti a svojej všemohúcnosti. 
A tak povstáva ten zvláštny paradox, že sa od jednotlivého 
svedomia žiada v mene božom viac, než by vari bez cirkevné-
ho sprostredkovania žiadal Boh sám. V takýchto okolnostiach 
rozlišovanie medzi ťažkým a všedným hriechom — prakticky 
jediná diferenciácia uznaná cirkevne a oficiálne — stáva sa 
skutočne vecou srdca. Čosi ako vydýchnutie prebehne dušami, 
keď sa im isté prestúpenie zákona uzná len za všedný hriech. 
Ako by tým bol už získaný akýsi záblesk slobody, hoci nemô-
že byť prirodzene nijakej slobody na páchanie ani len všed-
ných hriechov. Je hlboko dojímavé, ale i otriasajúce a bolest-
né, keď často vidíme práve tých najlepších ľudí, najmä kňa-
zov, ako sa moria pod mohutnou ťarchou, ktorou cítia ležať na 
sebe i tie najmenšie predpisy liturgických rubrík. 

A preto je priamo v záujme náboženského života a Cirkvi 
samej, aby boly duše upozornené i na možnosti a smery slobo-
dy, ktoré ešte i tu jestvujú, ba šírošíre sa otvárajú. Lebo práve 
tu, pod najsilnejším len mysliteľným tlakom, otvára sa i cesta 
k jedine pravej slobode, k slobode lásky, ktorá berie na seba 
ťarchu zákona už nie z úzkostlivej obavy, ale s dokonalým po-
kojom, nie v úzkoprsom lipnutí na litere, ale v preniknutí du-
cha i smyslu, preto ani nielen napoly proti vlastnej vôli, ale 
z vlastného a radostného popudu. Skutočne je možné splniť 
i cirkevné požiadavky slobodnou, milujúcou a dôverujúcou po-
slušnosťou, teda bez úzkosti a chvenia, slobodnou odvahou 
vlastného svedomia a — jednako pokornou poslušnosťou, sta-
rostlivou vernosťou i v najmenšom a súčasne aj opravdivosťou 
a veľkorysosťou. 

Predovšetkým nemožno zabudnúť na subjektívny prvok 
ani voči cirkevným prejavom vôle. Subjekt musí poznať objek-
tívnu záväznosť, ktorá spočíva v celku a v jednotlivostiach 
cirkevného zákona. Niet však ľudského poznania, ktoré by sa 
celkom a dokonale krylo s istým vecným stavom tak, žeby 
skutočnosť vošla celkom a čisto a neskrátene do subjektivity 
ducha. Preto poznatky rozmanitých ľudí nie sú nikdy doko-
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nale rovnaké, nikdy nie celkom kongruentné ako meravé, ma-
tematické obrazy. Každé subjektívne odzrkadľovanie skutoč-
nosti značí aj posunutie skutočnosti. Takto teda každý jedno-
tlivý katolík, i ten s najlepšou vôľou a najhorlivejší, prijme 
cirkevné imperatívy do svojej duše nielen v rozmanitom stup-
ni, ale i rozmanitým spôsobom. Už i z toho dôvodu je nemožné 
ozajstné zuniformovanie svedomí, ktoré by vskutku značilo 
všeobecné duchovné zmeravenie. A skutočnosť tiež ukazuje, 
že rozmanitosti v chápaní a plnení cirkevných predpisov sú 
i u horlivých katolíkov nesmierne veľké v jednotlivých ľu-
ďoch, tobôž v rozmanitých národoch. Tieto rozmanitosti ako 
rozmanitosti subjektivity sú teda skutočne dobročinným prelo-
mením a zjemnením zmeraveného lipnutia na literách, ak by 
sa ono vôbec malo dakde ujať. 

Ešte väčší význam má iná skutočnosť. Každá potrebnosť, 
vychádzajúca z nejakej skutočnosti, je vystavená istej modifi-
kácii, len čo sa dostane do vzťahu s inou skutočnosťou. Nijaká 
axióma, ani prazákon tvorivej vôle božej, prejavujúci sa v pri-
rodzenom práve, nemôže byť splnená vo všetkých ľuďoch a 
vo všetkých okolnostiach i časoch absolútne nezmeniteľne, 
schematicky a mechanicky. Všetky objektívne imperatívy sú 
usmerňované a stvárňované osobným subjektom, priestorom 
i chvíľou. Tak napr. spôsob, ako uskutočniť v jednotlivom kon-
krétnom prípade uznanie cudzieho imania alebo zachovanie 
cudzieho života, vyznačujú sa dalekosiahlou rozmanitosťou. 
Sú prípady, keď na danom mieste, v danej chvíli cudzie imanie 
nie je už nedotknuteľné, keď cudzí život nie je už neporušiteľ-
ný, a to nielen vari zo subjektívnych dôvodov nedostatočného 
alebo iného poznania, ale z objektívnej potreby. V upotrebení 
každej zásady v konkrétnom prípade je uzavretá istá ohyb-
nosť a zmeniteľnosť, ktorá nemôže byť zrušená nijakým zá-
konom; iebo každý takýto zákon sám by tiež siahal zas len po 
hranicu tohto slobodného priestoru. Každý zákon môže prísť 
kdesi k bodu, kde by sa jeho splnenie podľa litery stalo ne-
smyselným, kde by sa teda sám zrušil. Sám Ježiš pochválil ako 
vzorný jeden takýto prípad, kde litera zákona bola formálne 
a výslovne prestúpená, pretože tam namiesto pôvodnej požia-
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dávky nastúpilo vyššie hľadisko, zákon lásky a sebaudržania 
— a jestvuje i povinnosť duchovného sebaudržania! —: „Ne-
čítali ste, čo spravil Dávid, keď bol hladný sám i jeho sprievod-
covia? Ako vošiel do domu Pánovho a vzal obetné chleby 
a jedol a dal z nich i svojim sprievodcom! A jednako len kňa-
zom je dovolené jesť z nich." (Lk. 6, 3 n.) 

Takto teda aj plnenie cirkevných požiadaviek, dekrétov, 
rozhodnutí, kánonov a nariadení u jednotlivých veriacich a na 
jednotlivých bodoch priestoru a času i pri rovnakej úprimno-
sti bude sa diať mnohorakou rozmanitosťou. Najväčšej modi-
fikácii je podrobený zákon, keď sa stretne s nezmeniteľným 
vlastným zákonom každej jednotlivej duše. A veľmi rozmanitý 
bude najmä stupeň, ktorým jednotlivá duša prijme ducha a nie-
len literu zákona. Z tejto rozmanitej spríbuznenosti istej duše 
s duchom zákona nasleduje často celkom rozmanité splnenie 
litery. Z toho však hneď vyplýva, že ľudia, ktorí sú s jednej 
strany naplnení silnými schopnosťami a silným vlastným ži-
votom, a ktorých činnosť s druhej strany pramení z veľkej ver-
nosti a nezištnej lásky, inakšie splnila literu každého zákona, 
ako to robia úzki, úzkostliví, otrockým strachom a pritom lás-
kou len nepatrne naplnení duchovia, a že tamtí i pri svojej 
väčšej vnútornej a vonkajšej slobode sú neporovnateľne lep-
šími zachovávateľmi zákona než títo. Tu sa ukazuje, že zákon, 
za ktorým ozaj stojí duch boží — a zákon Cirkvi je takýmto zá-
konom —, napokon predsa len leží v tom istom smere ako slo-
boda, ako život, ako láska. Človek, ktorý plní zákon z plnosti 
svojho opravdivého ducha a života a silnou láskou i pripra-
venosťou srdca, vrastá práve tým plnením do takého priesto-
ru slobody, v ktorom mu nehrozí duševné poškodenie už ani 
z doslovnej vernosti v plnení zákona. 

Námestníctvo božie, ktorého hodnosť úlohy a práva nosí 
Cirkev, môžu veriaci cítiť nielen ako povinnosť a záväzok, ale 
i ako dvíhanie a hodnotenie. Lebo výkony Cirkvi a jej údov 
v službách božského Pána sa tešia božskej výzve a božskému 
uznaniu. Stávajú sa upotrebiteľnými pre plány božieho zmilo-
vania a vykúpenia sveta a dostávajú tým hodnotu, ktorá siaha 
do nekonečnosti, do večnosti, no pritom neopúšťajú okruh ko-
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nečna, vypočitateľnosti, času a priestoru. Usmerňovaní sme 
k cieľom hodnoty vskutku absolútnej, ktoré však jednako sú 
zemsky uchopiteľné. Vtelenie Boha sa takto vlní čoraz širšími 
kruhmi: Boh preberá pozemské miery; viditeľné kráľovstvo na 
zemi s cieľmi merateľnými časovo i priestorovo stáva sa jeho 
imaním; a prekvitanie tohto kráľovstva na zemi stáva sa záuj-
mom nebies, čas sa stáva hodnotným pre večnosť. 

Avšak takto získava náboženská vôľa cieľ, somknutie, po-
le účinkovania, a tým i najvyššiu silu k rozvitiu a stvárneniu 
silnej a bohatej náboženskej osobnosti. Táto na výboj sveta 
smerujúca účinná vôľa však jednako zostáva duchovnou a svä-
tou, lebo chce získať kráľovstvo zemské nie pre hmotné ciele 
a nie v sebeckom úmysle, ale pre Boha a pre najvyššie záujmy 
duše. Týmto vytýčením cieľa, ktoré dáva životu vskutku silný 
a veľký smysel a človekovi ozajstnú upotrebiteľnosť, je z veľ-
kej časti odôvodnená značná časť príťažlivosti, ktorá vychá-
dza z katolíckej Cirkvi ako organizácie. Nie ani natoľko ,na 
mimostojacich, ako skôr na vlastných členov, ktorých vie 
stupňovanou mierou zainteresovať a zaktivovať pre svoje cie-
le duchovného stvárnenia sveta. Zástupy jej kňazov a rehoľ-
níkov a vzrastajúcou mierou i laikov, ktorí dnes tiež chcú 
účinne spolupracovať na cieľoch a dielach Cirkvi, sú nepre-
hľadne veľké a predstavujú skutočnú svetovú moc svojím 
počtom, svojou organizovanosťou a svojou vnútornou pripra-
venosti v účinnej sile a obetavosti. Veď prevažná väčšina 
predsa len ide za tými zástavami z najrýdzejšieho idealizmu 
a z ozaj hrdej odvahy mladosti, oduševnená neporovnateľnou 
upotrebiteľnosťou, ba nepostrádateľnosťou, ktorá sa tu životu 
darúva. Pravda, Cirkev žiada veľa od všetkých, ktorí jej chcú 
pomáhať. Ale i dáva veľa, dáva taký životný obsah, aký si 
veriaca duša väčším ani predstaviť nemôže. Práve veľkým du-
šiam ozaj plodné vyplnenie života je nekonečne hodnotnejšie 
než všetky tie periferné a vonkajšie životné dobrá, ktorých 
sa musia pritom zrieknuť. Pravda, v týchto radoch je aj dosť 
veľký počet ľudí zlyhávajúcich, nedostatočných a pohoršli-
vých; to je nevyhnutné. No predsa sú to len ľudia malého for-
mátu, ktorí nevládzu niesť cirkevnú službu. A vôbec nie sú to 
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vždy zlí, ba často dojímavo milí, i keď chorí a slabí ľudia, tí 
takzvaní apostati; ale boli primalí pre úlohu, ktorú môžu splniť 
len ľudia celkom zrelí a slobodní; a niekedy nie sú ani sami 
zodpovední za to, že sa dostali do tébskej légie. 

A tu spočíva aj jeden z koreňov, ktorými sa Cirkev za-
púšťa a vbudúva do času, do stáročí, jeden z dôvodov jej ne-
smrteľnosti, a to dôvod racionálny, psychologicky uchopiteľný 
— lebo sú ešte mnohé iné, podstatnejšie dôvody, ktoré však 
ležia za hranicou nášho psychologického vysvetľovania. Tento 
ľudsky pochopiteľný dôvod nepominuteľného a nerozborného 
trvania, o ktorom je Cirkev istá, vyplýva z jej vlastnej idey 
Boha a z cirkevno-náboženskej poslušnosti, ktorá vyplýva 
z nej. Cirkev vedela zasadiť do sŕdc takú ideu Boha, ktorá 
je nielen myšlienkou alebo len vecou zbožného rozjímania, ale 
ktorá sa stala živou mocnosťou. Zakotvená je vskutku v zemi, 
vo všetkých životných otázkach a životných hnutiach. Kto žije 
v duchu tejto Cirkvi, tomu vskutku vstúpil Boh do všedného 
dňa, stal sa mu takmer právnym vlastníctvom. Vonkajšou for-
mulou tohto Boha, ktorý sa stal právnou normou, je cirkevný 
zákonník, táto v istom smysle najcirkevnejšia, teda najkatolíc-
kejšia kniha. Tento zákonník ukazuje už i navonok viditeľne, 
ako sa tu náboženstvo stalo priskobeným k zemi, ako konkrét-
nym a určitým, cieľavedomým a radostne účinným. Tu je 
vskutku do ostatných dôsledkov uskutočnená myšlienka krá-
ľovstva božieho, ktorá nie je už len eschatologickým očakáva-
ním, ale celkom blízkou požiadavkou dňa a hodiny a vlastného 
činu. Nech si o Cirkvi ako organizácii a tuzemskej mocnosti 
s cieľmi súčasne tuzemskými a nadzemskými myslí kto chce, 
čo chce, jedno nemôže poprieť: v nej je shrnutá najväčšia su-
ma duchovnej energie ľudstva, a to shrnutá organizačne, teda 
jednotne a cieľavedome; v nej sa prebudila tak silne, ako ni-
kde inde, a už tak dlho. ako nikde inde, pozoruhodná a jednot-
ne somknutá časť ľudstva k najvyššiemu vôbec duchovnému 
životu, totižto k vedomiu cieľov, ktoré sú hodný námahy, a 
k vedomiu vlastných síl, ktoré nie sú rozmrhané, ale vyviera-
jú z večných prameňov a ústia do večných morí. 







PRVÁ HLAVA 

Viera v Krista v Cirkvi 

Cirkev sa s pojmovej strany javí ako mohutný systém, ako 
organizácia a ustanovizeň, teda ako čosi neosobného. Ba na-
pohľad je natoľko v protive so všetkou osobnou podstatou a 
bytosťou, že jednotlivá osobnosť ako by sa v nej úplne poná-
rala. Veľká masa nesplnomocnencov medzi jej členmi ako by 
sa skladala len z prijímajúcich; oni sú predmetom cirkevnej 
práce; dávanie a tvorenie je vyhradené úradným vodcom. Ale 
i títo úradní vodcovia sú len nástrojmi a služobníkmi systému. 
Úrad, ktorý spravujú, je všetko; náhodní nositelia úradu pri-
chádzajú a odchádzajú v radoch bez konca; ako by nič nezá-
ležalo na ich individuálnej osobe. V dlhých cirkevných deji-
nách, ako ich máme pred sebou, prešlo Cirkvou, jej organizá-
ciou, jej úradmi, nespočetne mnoho osobností, ale ako by vše-
tky boly slúžily len tomu, aby pokračovaly v budovaní systé-
mu cirkevnej stavby, posilňovaly ho a zdokonaľovaly. Táto 
stavba je jediné, čo trvá vo všetkej tej výmene osobností; a bu-
dovaná bola podľa jednotného plánu a podivuhodnou cieľave-
domou silou. Máme dojem, že nijaká osobnosť, čo aká silná by 
bola a čo by stála i na najvyššom mieste, na vrchole pápežskej 
plnosti moci, nebola by schopná zmeniť čokoľvek zjavne vý-
znamného na systéme Cirkvi, ktorý sa časom zbudoval. O zá-
kladných líniách, ktoré určil sám Kristus, ani nehovoríme. 
Bez ďalšieho je totižto zrejmé, že tie nemôžu byť zmenené. 

S druhej strany však na rozhodujúcom, všetko podopie-
rajúcom mieste tohto systému stojí osobnosť najväčšej sily, 
Ježiš Kristus. V ňom a z neho, z jeho prejavov vôle a z jeho 
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ustanovení dostáva celý systém jestvovanie a hodnotu, opráv-
nenie a platnosť. Len odvolávaním sa na Neho stáva sa Cirkev 
ustanovizňou, ktorá si môže nárokovať božskú plnosť moci 
a môže ukladať záväzky platné pred Bohom a v hĺbkach sve-
domia. Toto odvolávanie sa na Krista a vzťah k nemu by mo-
hol byt zas takrečeno neosobný, mohol by byť čisto dejinný 
a racionálny. Na uskutočnenie pojmu Cirkvi stačilo by i to, 
že staviteľská vôľa Kristova stvorila Cirkev, že sa v jej požia-
davkách a v jej účinkovaní zjavuje jeho príkaz a tým i príkaz 
Boha, jeho Otca. A celý tento systém bolo by možno prijať jed-
noducho pre autoritu božiu, poznanú a uznanú v Kristovi his-
torickou cestou. Nemuseli by sme mať práve osobne stvárne-
ný vzťah ku Kristovi, vzťah, ktorý vyjadrujeme slovom „ty". 
A bezpochybné je, že nejeden vyznavač Cirkvi buduje svoj-
ho cirkevného ducha a svoju poslušnosť jednoducho na tom 
historickom a racionálnom imperatíve, ktorý vyplýva z pod-
staty a poslania historického Krista a zo založenia Cirkvi, kto-
ré on uskutočnil. 

Ale celok cirkevného života nie je tohto druhu, nie je ta-
ký neosobný, taký intelektuálne vedecký. Tu je vlastný a naj-
hlbší rozdiel medzi Cirkvou a inými tuzemskými ustanovizňa-
mi. Pravda, všetky ľudské diela vyplývajú z akejsi osobnej 
sily. Ale práve v tom je tragika týchto ľudských diel, že časo-
vým a priestorovým vzďaľovaním sa od tejto tvorivej osob-
nosti majú i čoraz menej osobného ducha; že sa stávajú čoraz 
vecnejšími, schematickejšími a mechanickejšími, nasledovne 
i čoraz neživotnejšími a súčasne čoraz ťaživejšími pre každý 
ozajstný život. Tento osud musel by vlastne zastihnúť i Cirkev, 
a len sama tá skutočnosť, že ju založil Kristus, Syn Boží, by ju 
nemohla pred tým zachrániť. A jednako je od toho zachrá-
nená! V tejto najmohutnejšej ustanovizni, ktorá zmechanizo-
vaná musela by privaliť zem ako nesmierny, všetko drviaci 
stroj, neustále vládne nevyčerpateľný život — vďaka celkom 
zvláštnemu a jedinečnému vzťahu k osobnosti, ktorá ju stvo-
rila a ktorá smela povedať o sebe: „Ja som život!" 

Predovšetkým vidíme skutočnosť, ktorá nám vzhľadom na 
neosobný pojem Cirkvi a na meravý cirkevný systém prichodí 
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veľmi prekvapujúcou, totižto že v tejto Cirkvi, v ktorej úrad 
ako by bol všetkým, jednako nie systém a úrad majú rozho-
dujúcu moc, ale — osobnosť, individualita jednotlivca. Pravda, 
úrad, ústava, právo, organizácia daly Cirkvi jej nikdy sa ne-
meniacu podobu, jej architektúru, ba i právnu individualitu 
a tým i jej stálu pevnosť na postati tohto sveta, jej ostré a 
jasné kontúry, ktorými sa líši od všetkých iných zjavov tejto 
zeme. Tieto veci sú teda ozaj dosť významné a potrebné; sú 
priamo podmienkami jej sebaudržania a účinkovania. Ale jej 
účinkovanie nestalo sa jednako nikdy naprázdno idúcim stro-
jom; jej byrokracia nikdy nejestvovala len sama pre seba, ale 
stála v službe živého a tvorivého účinkovania. A práve táto 
životnosť, tvorivosť v Cirkvi nepochádza z jej ústavy ako ta-
kej, z jej úradov ako takých, ale z osobností a z osobných síl. 

Pozorujeme predovšetkým tvorivú a takmer všemohúcu 
účinnosť jednotlivých ľudských individualít. Všetko, čo Cir-
kev ozaj vykonala za svojich dlhých dejín v ohlášaní pravdy, 
vo výchove národov, v činoch lásky, v hľadaní a zvelebovaní 
Boha i v kultúrnych dielach profánneho rázu, všetko to vyko-
naly jednotlivé plodné a milosťou naplnené osobnosti, jej 
blčiaci praapoštolovia, jej výbojní misionári, jej horliví kňazi, 
jej láskou k bližnému oduševnené ženy, jej osamelí modliaci 
sa a myslitelia, jej mučenícki a vyznavačskí biskupi, jej mo-
hutní, múdrosťou a silnou vôľou ozajstných svetovládcov na-
plnení pápežovia. Všetci ostatní, čo neboli osobnosťami v ta-
kej význačnej miere, ako by boli slúžili len nato, aby ako 
stavebné kamene tvorili a niesli systém a priestor i postať, na 
ktorých sa mali vyvinúť a uplatniť títo mužovia ducha, títo 
vladárski mužovia, títo milujúci a oživujúci ľudia. Pozorujeme 
vskutku, že ozajstne duchom naplnené, zrelé a silné osobnosti 
v Cirkvi sa vždy, skôr či neskôr, prebijú. Systém Cirkvi ne-
môžu síce zmeniť, ale to ani nechcú, a v tom sa líšia od tých, 
ktorí len oponujú a protestujú a práve tým sa odsudzujú na 
vlastnú neplodnosť. Ozajstnou životnou silou obdarené osob-
nosti nechcú zmeniť cirkevný systém, ale udržať ho v úcte 
a vernosti, lebo — tento systém im slúži, lebo im je konge-
niálnym nástrojom účinkovania. Ani jeden, čo ako geniálny 
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človek nemohol by si vyhútať lepší nástroj nad ten, ktorý už 
jestvuje v priestore Cirkvi, v jej práve, v jej hierarchii, v jej 
reholiach a ktorý mu je naporúdzi, ak ho chce upotrebiť. 

Ako musíme teda povedať, vychádzajúc od pojmu Cirkvi, 
že zjavy neosobné, organizácia, právne usporiadanie, kom-
plex úradov, sú v Cirkvi také všemohúce, že zostávajú nezme-
nené, čo koľké a čo aké silné osobnosti sú ich nositeľmi, práve 
tak musíme uznať, hľadiac na Cirkev so strany týchto osobno-
stí, že tieto osobnosti sú v Cirkvi to najsilnejšie, ba rozhodujú-
ce, že Cirkev je vždy taká, akí sú jej jednotliví vyznavači, a 
to jej najnadanejší i najvlastnejšou vôľou žijúci vyznavači, že 
tento cirkevný systém nie je nič iné ako poddajný nástroj 
v ruke tých najväčších potencií ducha a vôle dejín. 

A ďalej nové zistenie: Tieto v Cirkvi tak mohutné osob-
nosti, títo ľudia, v rukách ktorých sa môže stať cirkevný sys-
tém takým vhodným a účinným nástrojom, sú zas i sami nič 
iné ako nositelia a nástroje osobnosti, stojacej za nimi a nad 
nimi, osoby Ježiša Krista. Celý ich vedomý duševný život a 
ich cieľuprimerané účinkovanie, ba i podvedomé prúdy ich 
vnútorného života, z ktorých sa prebára ich vedomý život, sú 
ovládané myšlienkou a vierou v Krista. A čím väčšmi sú ovlád-
nutí touto vierou a touto láskou, tým vplyvnejšie a účinnejšie 
a plodnejšie je aj ich pôsobenie v Cirkvi; lebo tým dobrovol-
nejšie a bezodpornejšie sa vraďujú do Cirkvi a sama Cirkev 
tým dôvernejšie a tým bezpodmienečnejšie sa im dáva do rúk. 
Nikto nemá väčšej voľnosti v Cirkvi robiť, čo len chce, tvoriť 
a uplatňovať sa, ako len chce, než títo do Cirkvi celkom pono-
rení ľudia; ale toto ponorenie podarí sa práve len pod váhou 
všetko zmáhajúceho odovzdania sa Kristovi. Je to teda presne 
tak, ako by obidva tieto faktory sily Cirkvi, systém a jednotli-
vá osobnosť, boly vedené s jediného bodu, pohýňané a prispô-
sobované navzájom tou istou jedinou silou. 

Tento vzťah tvorivých osobností ku Kristovi je — tak učia 
dejiny — vždy osobný. Nie imperatív, vyplývajúci z dejin-
ných, racionálnych alebo vedeckých poznatkov, ženie ich 
v najhlbších hĺbkach ich duše, ale ovláda a naplňuje ich vždy 
nával lásky celkom osobnej, sila osobnej blízkosti, pradivo 
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najdôvernejšieho privrávania sa s „ty" medzi Kristom a tými-
to dušami. Kristus je im teda nie pominutá dejinná veličina, 
ale Živý, vždy Prítomný, ktorý ako doma prebýva v hlboči-
nách ich srdca. Mimostojaci to nevidia a preto vlastne ani ne-
môžu pochopiť, akou silou, akou útlosťou a zvnútornením, 
teplotou a radostnosťou je naplnený tento vzťah ku Kristovi. 
Pánovi duše, a to nielen u jednotlivých, obzvláštne nadaných 
svätcov, ale i v širokom priemere katolíckeho kňažstva a laic-
kého stavu, ako ho dnes máme pred sebou; a kde sa tento 
vzťah veriacej lásky stretne s obzvláštne nadanou a omiloste-
nou duševnou stavbou, tam sa rozblčí tá tvorivosť a svetodejin-
ná účinnosť, ktorú vidíme v každom čase rozhodujúcou v živo-
te Cirkvi. Z tohto vzťahu lásky ku Kristovi prúdia všetky veľ-
ké a heroické povolania, obetami naplnené a po obetách dych-
tiace ľudské životy v službe duchovnej správy a charity, sve-
tošíre podniky veľkých organizácií, ale i mlčanlivé a nadmieru 
trpezlivé vradenie sa do celocirkevného organizmu, ktoré 
predstavuje tento organizmus takým mohutným a nerozbor-
ným a vzbudzuje myšlienku, ako by organizmus mal prevahu 
i nad osobnosťou a samým životom. A on skutočne má tú veľ-
moc, ba nadvládu; je to moc, ktorú čerpe zo zaniknutia, zo se-
bažertvy jednotlivej osobnosti. Ale toto zaniknutie, či skôr 
vplynutie, táto sebažertva deje sa nie v službe neosobného, 
systému, práva alebo úradu, ale v horúcom, živom a prúdia-
com odovzdaní sa inej ešte väčšej, ba nekonečnej osobnosti. 
Kvôli Najosobnejšiemu ponárajú sa osobnosti do neosobného 
systému, napĺňajú ho silou a životom svojej duše a svojej lás-
ky a — premáhajú ho práve silou svojej osobnosti, ktorá zas 
získava svoj vlastný svojráz a svoju plodnosť z osobného vzťa-
hu, zo vzťahu k osobe, ktorý je väčší, živší a tvorivejší, než by 
mohly byť samy v sebe i všetky ľudské osobnosti. Zas sa tu 
teda ukazuje, že jednotlivá osobnosť završuje sa vo vzťahu 
k „ty", a že toto najosobnejšie i v Cirkvi má skutočnú nadvlá-
du: z najvyššieho vystupňovania osobná, z milujúceho privrá-
vania sa s „ty" začína byť v Cirkvi ešte i neosobné živým, 
meravé mäkkým a teplým, vecné a mechanické prúdiacim a 
duchu ochotne slúžiacim. 

Kristova cirkev 



Tento základný zákon pozorujeme vždy a nezmenene vša-
de, kde len môžeme nazrieť do najvnútornejších motívov a do 
ostatných duševných postojov ozaj veľkého a budúcnosť ovlá-
dajúceho vyznavača Cirkvi: Už apoštol Pavol bol organizáto-
rom, bol horliteľom za dogmatickú zásadu — totižto za zruše-
nie mojžišovského zákona pre všetkých, ktorí sa znovurodia 
z Krista; bol i zákonodarcom, ktorý dal obciam, ktoré založil, 
ústavu, ktorý ustanovil nositeľov autority, ktorý ustanovil a 
zaviedol zvyčaje a pravidlá pre každodenný život i pre boho-
služobné shromaždenia až po obliekanie sa žien, prípustné 
v kostole. Teda muž systému, akých len málo bolo s takou si-
lou a takou nezlomnosťou! A jednako — jeho najvnútornejšia 
láska, jeho najvyššia láska platila nie systému, nie ustanovizni, 
tobôž nie moci a autorite ako takým. Sloboda, za ktorú bojo-
val a ktorú sa usiloval chrániť zas zákonmi, ba hrozbami ana-
témy, nebola abstraktná idea, a zákony, ktoré dal, neboly len 
takticky múdre a upotrebiteľné výsledky sociálnepolitických 
úvah. To všetko nebolo v centre jeho duše. Lebo poznal vlastne 
len jedinú lásku, lásku k svojmu prítomnému Pánovi; jeho by-
tosť sa stala celkom ľudskou, celkom teplou a dobrotivou len na 
jednom jedinom bode, pod osobným dotykom tohto svojho Pá-
na a Učiteľa; a všetko, čo tvoril navonok, bolo len prelievanie 
sa a výraz a nasycovanie zvnútornenia, shrnutého na jedinú 
milovanú a zbožňovanú osobnosť, stvárneného teda čisto 
osobne. 

Iný príklad tohto základného zákona: Pápežovia, ktorí naj-
mohutnejšie stvárnili a zvýraznili cirkevný systém, boli sväté 
osobnosti. Práve na Gregorovi Veľkom najnápadnejšie je nie 
jeho politické nadanie, ale jeho ľudská a náboženská veľkosť, 
jeho modlenie sa a milovanie. Len skrze toto rinúce sa svetlo 
jeho mníšskej duše stalo sa takým plodným a trvácim > jeho 
štátnické pôsobenie. A podobne to bolo aj pri všetkých tých 
veľkých pápežoch, ktorí za menom Lev alebo Pius nosia príme-
no svätý. 

Ešte jeden príklad: V Cirkvi neustále vyvierajúce zakla-
dania alebo reformy kláštorníctva, ktoré takým nesmiernym 
prínosom prispely k živej práci Cirkvi, Celková suma nábožen 
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ského a kultúrneho pracovného výnosu, ktorý získala Cirkev, 
bola by nemysliteľná, keby sme museli odobrať prínos jej kláš-
torov a rehoľných spoločností. Nuž a všetky tie výbuchy — 
ved tieto zakladania reholí v svojmocnej a neodolateľnej plno 
sti a mohutnosti nemožno ozaj označiť inakšie než výbuchmi 
— všetky tie výbuchy nastaly skrze médium osobnosti, nese 
nej a rozžeravenej osobným sblížením sa s Kristom. Subiaco 
Cluny, Citeaux, Clairvaux, Assisi, Manresa — to sú len nie-
ktoré, pravda, najľúbeznejšie a najnezabudnuteľnejšie z miest, 
na ktorých veľký človek s novým vzblknutím duše, s novým 
zvukom hlasu, s novým rozletom lásky padol na kolená preo 
Kristom alebo sa mu vrhol do náručia. 

A teraz opačný príklad! V cirkevných dejinách možno 
pozorovať i to, že aj najskvelejší duchovia, najsilnejší génio-
via, najsvojvoľnejšie vladárske povahy natoľko stratili z plod-
nosti pre budúcnosť, z ozaj oživujúceho vplyvu, nakoľko pre-
javili nedostatok tejto osobne stvárnenej zbožnosti, nedosta 
tok učeníckeho smýšľania voči Kristovi. Cez celý stredovek, 
ktorý v najhlbšej podstate značí pomalé, ale osudné klesanie 
Cirkvi s výšky jej najvnútornejšieho povolania, sedelo len 
málo svätcov na pápežskom tróne, ale zato veľa politických 
pováh, vystrojených zriedkavým vladárskym nadaním a na-
plnených vôľou ozajstných nadľudí. Co stvorili, to už dávno 
dozvučalo, to už neplynie naším časom ako živý prúd, ako klí-
čiaci zárodok, ako tvorivá energia, alebo bolo aspoň nepomer-
ne menej významné, než také výtvory celkom a úplne nepoli-
tických a nepraktických svätcov oných stáročí. A ked vstúpila 
Cirkev do najväčších strasti a temnôt, aké len dosiaľ prežila, 
tak asi od čias Bonifáca VIII., za hrozných dní zdivočenia 
v Avignone, západoeurópskej schizmy a pohanstva renesanč 
ných pápežov, vtedy za poltreťa storočia nestal sa ani jeden 
svätý pápežom a ani jeden pápež svätým. Do tohto času padá 
vrcholný umelecký rozkvet pápežstva a nádhera najkrajších 
chrámov, aké len kedy boly postavené na zemi. Koncom tohto 
času boly rímske kostoly a múzeá vyzdobené neprehľadnou 
Plnosťou mramorovej krásy. Ale — nebol to opravdivý život 
Ešte i teraz vznáša sa akási studená hrôza, akýsi neosobný 
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dych smrti nad všetkou tou krásou, takže máme temer dojem: 
ozaj čisto a dokonale krásne sú v Ríme len pozostatky umenia 
predkresťanského. Väčšina veľkňazov, ktorí stvorili tieto die-
la, nemala totižto srdečného „Rabboni" pre svojho božského 
Učiteľa a pre Spasiteľa Cirkvi. A preto sa od umenia a nádhe-
ry týchto dní nezapáliia v Cirkvi ani iskierka. Keď dakedy ne-
jaká prírodná alebo ľudská katastrofa rozváľa hrdú stavbu 
chrámu sv. Petra a rozmece smerom všetkých vetrov všetky 
vatikánske nádhery, tak Cirkev oných dní nestratí nič životné-
ho. Len hrob alebo rozpomienka na hrob toho prvého pápeža, 
ktorý vyznal s takou vrúcnosťou: „Pane, ty vieš, že ťa milu-
jem", to sa musí zachovať pre celú budúcnosť, to je večne živé. 

Ale veľké, svetodejinne známe a preslávené udalosti a 
osobnosti, v ktorých sa zjavuje rozhodujúca sila osobného 
vzťahu ku Kristovi alebo opačne hrozné dopustenie vychlad-
nutej a neosobnej zbožnosti, nedávajú ešte dokonalý obraz 
o pôsobnosti a rozsahu náboženského základného zákona Cir-
kvi. Keby sme chceli poznať celý jeho všeobsiahly význam 
a dosah, museli by sme môcť nazrieť do sŕdc všetkých tých 
mnohých tisícov ľudí, ktorí s roka na rok berú na seba s úprim-
ným smýšľaním kňazskú posviacku alebo rehoľné sľuby. To 
oni nosia v sebe dnes a už od začiatku cirkevnej reštaurácie 
v 16. storočí živé a silné, účinné a nesmrteľné sily Cirkvi. Ce-
lý tento nový vek je síce charakterizovaný istým nedostatkom 
svetodejinných osobností, všetko prevyšujúcich mohutných 
pováh, ktoré by súčasne žiarily svetlom osobnej svätosti. No 
Cirkev jednako zmohutnela v týchto stáročiach, vzrástla, roz-
kvitla a stala sa plodnou ako vari nikdy predtým od čias pre-
tekajúcich prazačiatkov v Jeruzaleme a v Ríme. Tieto novo-
veké stáročia sa vyznačujú bezpríkladným somknutím cirkev-
nej energie a práve tak bezpríkladným, na širokom fronte 
vpred neseným náboženským a kultúrnym účinkovaním. A no-
siteľmi tohto somknutia a rozvoja energie sú práve tie temer 
bezmenné masy moderného kňažstva a rehoľných spoločnosti, 
založených alebo obnovených v novom veku. A pravou hyb-
nou silou tejto prv nevídanej, jednotnej a cieľavedomej, až do 
najvnútornejšieho vnútra preniknutej a z najvnútornejšieho 
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vnútra účinkujúcej armády, je duch Kristov, ktorý od igná-
ciánskych rozjímaní o „kráľovstve Kristovom" a „o dvoch zá-
stavách", stojacich proti sebe na svete, sniesol sa ako nové 
Turice na zvnútornené kresťanstvo. Je to duch heroickej a obe-
tivej a súčasne organizačne múdrej a realisticky triezvej lás-
ky, ktorá beží všetkými zemiami starého i nového misionova-
nia sveta s jedinou otázkou: Pane, čo mám urobiť pre Teba? 

Z týchto radov prichádzajú dnes v prevažnej väčšine svati, 
ktorí od osudného začiatku 16. storočia zas priviedli Cirkev 
k novému rozkvetu. Ale sú to tichí, takmer skrytí svätci, svät-
ci. ktorí žijú v širokých masách; už nie svätci na trónoch, už 
nie meteorom podobní kazatelia križiackych výprav, ktorí tiah-
li kedysi krajinami ako triumfátori, už nie svätci, o ktorých 
by sa ešte za ich života dohadovaly mestá a kraje; sú to ľudia 
v najskrytejšej každodennosti, misionári a mučeníci v ďale-
kých cudzích zemiach, o ktorých sa vo vlasti temer nik ne-
stará, mladíci, ktorých okolie takmer ani nevidí alebo zabúda 
na nich, rehoľnice s dajakým všeobecným, takmer schematic-
ky znejúcim menom. Žijú v čase, ked Cirkev železnou energiou 
zdôrazňuje a vykonáva svoju autoritu, keď jednotlivá osob-
nosť napohľad má menej slova a významu než kedykoľvek 
predtým, keď ešte i svätosť je vtlačená do širokej masy a žije 
v nej skryto, v mase ako armáda disciplinovaného kňažstva a 
rehoľníctva, ba i v mase organizačne shrnutého laictva. Ale 
práve v tejto napohľad celkom neosobnej mase rastú celkom 
svojrázne a celkom náboženské osobnosti. Vo veľkom počte, 
vzrastajúcom s roka na rok, stavia ich cirkevná hierarchia na 
oltáre, kde ako by sa vznášaly nad vrcholkami cirkevnej orga-
nizácie a ju ožarovaly; a ukazuje sa, že už i v svojom malom 
a skrytom živote boli opravdivými priekopníkmi, hrdinami a 
nositeľmi zástavy Cirkvi. Najprv sa <-elk">m ponorili do všetko 
obopínajúceho systému cirkevného zriadenia, vyznačujúceho 
sa takmer vojenskou silou, a teraz sa ukazuje, že práve toto 
splynutie s Cirkvou bolo len symptomom živej a plodnej sily, 
ktorou pôsobia už za svojho života a tobôž po svojej smrti. 

Teda vždy ten istý zákon: V duchu živej a osobnej lásky 
ku Kristovi stretávajú sa organizácia a osobnosť, systém a ži-

133. 



vot, právo a láska, autorita a sloboda; tu sa stápäjú do jednoty 
a prenikajú sa navzájom, alebo inými slovami: vierou uchope-
ná, najvyššou osobnou láskou objatá osobnosť, Kristus, nesie 
Cirkev a stvárňuje jej osobnú vnútornú a jej neosobnú von-
kajšiu podobu. A takto sa javí Cirkev nielen ako Kristom v his-
torickej minulosti založená ustanovizeň, ale ako skutočnosť, 
plynúca z Krista v každom prítomnom okamihu, ako jediná, 
veľká, z hĺbok neviditeľná duševného života do vonkajšieho 
sveta organizácie sa vyvalivšia vlna, ako celými svetovými 
dejinami prebiehajúci tlkot srdca vždy živého. 



DRUHÁ HLAVA 

Kristova prítomnosť v Cirkvi 

Videli sme, že najplodnejšou silou, ba ozajstnou tvorivou 
silou v Cirkvi je čisto náboženský a osobný vzťah, v ktorom 
stoja ku Kristovi jej najmohutnejšie osobnosti; vzťah živej vie-
ry a na čin pripravenej lásky k osobne blízkemu a dôvernému 
Bohočlovekovi a Spasiteľovi. Teda nie vari akási pobožnosť ku 
Kristovi, chápanému historicky ako pominulému, ktorý ke-
dysi bol a teraz žije v našej rozpomienke, ako žijú v nej iní 
historickí ľudia! Takto možno vari každému veľkému a lásky 
hodnému človekovi minulosti venovať istú povďačnú rozpo-
mienku a nasledovateľské rozjímanie. Nie tak je to s Kristom! 
Kult, ktorý mu je zasvätený v katolíckej Cirkvi, platí bezpro-
stredne súčasnému a blízkemu, po zmŕtvychvstaní doslovne 
žijúcemu a priestorovo i časovo, predovšetkým však duševne 
prítomnému Vykupiteľovi. Už teraz môžeme tušiť, že táto vie-
ra v živého a prítomného Krista nemôže b y ť len myšlienkovou 
konštrukciou, len zbožnou fikciou a ilúziou, keď sa prejavuje 
takou mohutnou a nepominuteľnou životnou silou, akou sa 
prejavila v udržaní a oplodnení Cirkvi c e z toľké časové prie-
story a v miere neustále vzrastajúcej. N o tento prejav moci 
a života dáva predsa iba tušenie, i keď veľmi silné tušenie. 
Plnú istotu získame len vo viere. Túto prítomnosť životného 
a večne živého Krista v Cirkvi nijako nemožno dokázať histo 
rickými alebo psychologickými prostriedkami poznania; mož-
no ju uchopiť len ako obsah zjavenia božieho, ako náuku vie-
ry, teda tým duchovným, všetky duševné sily zahrnujúcim ak-
tom, ktorým sa uznávajúc skláňame pred tajomstvami božími. 
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Takýmto spôsobom vzbudzujeme aj čin viery v Cirkev, a ten-
to čin neznačí iné, ako že Kristus sám a osobne žije a účin-
kuje v Cirkvi v každom prítomnom momente a po všetky časy, 
a že sa my s plesajúcou láskou skláňame pred touto skutoč-
nosťou, ktorá súčasne je oblažujúca i tajnostná ako všetky 
mystériá božie. 

Pre túto vieru a jej formulovanie a tým i pre stvárnenie 
katolíckej pobožnosti rozhodujúcou sa stala náuka sv. Pavla. 
On prvý učil vo väčšom súvise a s dôraznosťou, ktorá smeruje 
k podstatnému, vidieť a veriť v Cirkev ako nevestu, ako Kris-
tom-hlavou spravované telo, ako telo rastúce silou Kristovou. 
Pravda, slová, ktorými priodieva svoju náuku, sú len obrazy; 
akože by to i mohlo byť ináč, veď ide predsa o bezprostredne 
božské a preto nevysloviteľné diania? Už mnohorakosť jeho 
označení učí, že sú myslené ako obrazy, že nemajú teda do-
slovnou jednoznačnosťou ten smysel, ktorý majú v našom sve-
te skúseností, a tobôž že neznačia filozofickou presnosťou to, 
čo označujú aristotelovsko-scholastické kategórie „telo — du-
ša". Veď tak by sa označenia „nevesta" a „telo" navzájom vy-
lučovaly. Ale ako obrazy sú tieto označenia Cirkvi nevyčerpa-
teľne hlboké a plodné. Ukazujú nám, že vzťah Krista k jeho 
Cirkvi je taký svojrázny a jedinečný, že sa presne nesrovná-
va s nijakým z nám známych tuzemských vzťahov, ale že jed-
nako leží v smere týchto osobných vzťahov, ktoré sa aj v na-
šej tuzemskej skúsenosti a zážitku prejavujú ako najplodnej-
šie a najmohutnejšie. Preto aj upotrebil Pavol tieto obrazy nie-
len vari príležitostne; boly mu vždy blízkym a bežným výra-
zom neustále prítomného názorového sveta; vyvrely z naj-
spodnejších prameňov a hĺbok jeho cirkevného myslenia a 
viery, z tajnostných zjavení, ktoré sám dostal od Krista. 

Obraz „nevesty" pochádza od Krista samého; ba je vlastne 
už starozákonne-prorocký. Ľúbeznými i strašnými symbolmi 
hovorili proroci o manželskom sväzku Boha s nevernou ženou, 
národom to Starého zákona. A práve pre svoju nenapraviteľ-
nú nevernosť bol tento národ zavrhnutý, a Boh si našiel novú 
obľúbenicu; sám jeho Syn zjavil sa ako ženích, ktorému Otec 
pripravuje svadbu a privádza mu nový národ vo večne čistej 
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vernosti (Mt. 22, 2 nasl.). Prvej kresťanskej vospolnosti a jej 
apoštolom rozhodne milá a dôverná bola predstava, že sú ne-
vestou, získanou Učiteľovi. Tento obraz bol taký zrejmý a jas-
ne názorný, že Pavol sa jeho pomocou usiluje objasniť i cha-
rakter tuzemského, pravda, kresťanstvom posväteného a po-
žehnaného manželského sväzku. Vraví: „Mužovia, milujte svo-
je manželky! Tak ako Kristus miluje Cirkev a dal sa za ňu, 
aby ju posvätil, očisťujúc ju v kúpeli, pripravenom z vody a 
slova. Takto si chce predstaviť Cirkev nádherne krásnu, bez 
chyby a vrásky a podobných vecí; svätá a nepoškvrnená má 
byť. Takto majú i mužovia milovať svoje manželky ako svoje 
vlastné telo. Ved nik nemôže nenávidieť svoje vlastné telo, 
ale musí ho živiť a opatrovať. A takto to robí i Kristus s Cir-
kvou. Lebo sme údmi jeho tela." (Efez 5, 25—31.) Obraz Cirkvi 
ako svätej nevesty objavuje sa i v ostatnom spise kresťanské-
ho zjavenia, v Apokalypse a v jej potešujúcom zakončení. Opí-
sanie svadby, ktorú slávi Baránok s Nevestou, je ostatným 
prísľubom zjavenia božieho (Zjav. 21 nasl.) a vzbudzuje po 
všetky časy neutíšiteľný výkrik túžby, ktorým Kristova obec 
odpovedá na toto prisľúbenie: „Duch a nevesta vravia: Príď! 
A každý, kto to čuje, nech vraví: Príď!" (Zjav. 22, 17.) Ba ob-
raz nevesty prijaly i cirkevné vyhlásenia, ktoré sa ináč prio-
dievajú striezlivou školskou rečou: „Božie Slovo, ktoré prijalo 
ľudskú prirodzenosť, dovolilo po svojej smrti prebodnúť svoj 
bok kopijou, aby rinúcim sa prúdom vody a krvi utvorená bola 
jediná a nepoškvrnená, panenská, svätá Matka Cirkev, nevesta 
Kristova, tak ako z boka prvého človeka v spánku bola mu 
utvorená Eva k manželskej spoločnosti" (Koncil vo Vienne). 

Obraz snúbenectva má najsamprv značiť len vrúcnosť, ne-
rozlučiteľnosť a plodnosť, ktorou je Kristus spojený so svojou 
Cirkvou. Ako milujúci a večne verný ženích láskou svojou ju 
robí krásnou a dobrou, ožaruje ju lúčom svojho videnia, stará 
sa o jej udržanie a o jej okrasu, ba vlastne dáva základ jej jest-
vovaniu: Cirkev je súčasne tvorom i družkou jeho lásky. 

Hlbšie základy tohto snúbenectva odkrývajú ostatné ob-
razné slová. Obraz „hlavy", ktorou je Kristus, upotreboval Pa-
vol so záľubou i v znázorneniach manželskej spoločnosti. Hla-
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va sa v tomto okruhu obrazných slov neberie natoľko ako čast 
tela, ale skôr ako sila, ktorá vedie celé telo. Telo sa skladá 
z mnohorakých orgánov a smyslových nástrojov, ktoré majú 
v celku svoju osobitnú úlohu. Tak napríklad oko, ruka, noha. 
Lebo v tele sú mnohoraké služby, prejavy sily, výkony, a pre 
každú takúto čiastočnú úlohu je orgán, ale všetky spolu stoja 
pod jednou jedinou usmerňujúcou silou: ,,Všetko to spôsobuje 
jeden a ten istý duch, ktorý prideľuje každému jeho úlohu." 
(1. Kor. 12, 11). Táto usmerňujúca sila ducha je shrnutá v hla-
ve, ktorú možno nasledovne nazvať stelesnením najvyššieho 
a jednotného vedenia. V tomto smysle je Kristus hlavou Cir-
kvi. Tak chápal tento obraz i sv. Augustín: Duša tela je pre-
dovšetkým v hlave, lebo tam sú zastúpené všetky smysly a 
tak hlava predstavuje takrečeno osobu duše. Preto sa menuje 
Kristus dušou, to jest hlavou Cirkvi. Teda v tomto obraznom 
slove sa najjasnejšie prejavuje u s m e r ň u j ú c a a v l á d -
n u c a prítomnosť Krista v Cirkvi, splnenie prisľúbenia: ,,Hľa, 
s vami som všetky dni až do konca sveta". 

Prítomnosť Kristovu najdokonalejšie znázorňuje ten cyklus 
obrazov, ktorý opisuje Krista ako silu vzrastu, ako životný 
princíp Cirkvi, a Cirkev ako telo, v ktorom sa zjavuje vnútor-
ná a neviditeľná sila, ktorá ho buduje a s ktorým je iedno. 
„Kristus udelil rozmanité úrady: jedných ustanovil za apošto-
lov, iných za prorokov, iných za hlásateľov viery alebo za 
pastierov a učiteľov; a takto spravil zo svojich svätých člene-
ný celok na splnenie ich služieb, na výstavbu tela Kristovho; 
kým všetci budeme sjednotení v ňom v jednote viery a pozna-
nia Syna Božieho a staneme sa dospelou ľudskou bytosťou, ako 
to zodpovedá veku plne vyvinutého Krista .. . Plniac pravdu 
v láske v každom smere máme rásť v ňom, ktorý je hlavou, 
Kristus. Z neho je celé telo shrnuté a spojené všetkými druh-
mi vzájomnej služby, ako sa uskutočňujú podľa sily a miery 
každého jednotlivého úda. A takto vzrastá, budujúc sám seba, 
v sile lásky v jedno telo" (Efez. 4, 11—13 a 15—16). 

Sv. Pavol v tomto znázornení, ktoré, pravda, zodpovedne 
veľkosti svojho predmetu ťažko sa borí o výraz, privádza 
k ostatnému a vlastnému smyslu všetky obrazné slová, ktoré 
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hovoria o prítomnosti Krista v Cirkvi, aj slová o ženíchovi 
a hlave Cirkvi. Povedal tým všetko, čo nám aspoň v istej mie-
re môže objasniť a priblížiť predstavu tejto Kristovej blízko-
sti, najmä ak priberieme ešte aj obraz o viniči a ratolestiach, 
ktorý DO! upotrebil už sám Kristus: ,,Vy ste", povedal apošto-
lom, „ratolesti, ja som vinič", v ktorom ratolesti korenia, rastú, 
kvitnú a majú prinášať úrodu. (Jn. 15, 5.) Podľa nášho dnešného 
spôsobu vyjadrovania musíme teda povedať asi toto: Kristus 
je sila vzrastu, životná sila, duša, ktorá pôsobí v Cirkvi a bu-
duje z nej svoje vlastné telo, s ktorým je spojená a ktoré účin-
kuje z jej sily. Pravda, nesmieme si myslieť, že Kristus je ži-
votným princípom Cirkvi celkom tak isto, ako tá tajnostná en-
telecheia, ktorá z pozemskej látky buduje živé rastlinné alebo 
živočíšne telo, takže by bolo možno Cirkev postaviť do jedné-
ho radu so živými bytosťami biologického sveta. Kristus je 
skôr pneumatickým životným princípom, ako sa vyjadruje Pa-
vol; t. j. robí Cirkev živou bytosťou nadzemského druhu a rá-
zu, udeľujúc jej božský, teda nie stvorený, ale nestvorený ži-
vot. Uvážiac túto rozličnosť, nemôžeme Kristovo jestvovanie 
a účinkovanie v Cirkvi predstaviť nijakým iným obrazom tak 
jasne a vyčerpávajúco ako prirovnaním k oživujúcej duši. Du-
ša, ktorá vyzdvihuje mŕtvu látku do živej celosti a jednoty, 
splňuje v tomto účinkovaní tri funkcie a má nasledovne troja-
ký vzťah k telu, ktoré utvára: telo je jej poľom, látkou, prie-
storom, na ktorom a v ktorom účinkuje; ďalej je orgánom, 
skrze ktorý rozvíja svoju činnosť, a napokon je jej stelesne-
ním, t. j. jej osobným zviditeľnením: telo je duša sama vo vi-
diteľnej podobe. Teda v týchto troch smeroch sa predstavuje 
i prítomnosť a funkcia Kristova v Cirkvi. 

Cirkev ako masa ľudí je najsamprv poľom, na ktorom Kris-
tus pracuje, látkou, na ktorej uplatňuje svoje účinkovanie. 
Je hrudou zeme, ktorú berie do svojich umeleckých rúk a kto-
rú stvárňuje. Je nesmiernym balvanom, ktorý vylámal z tohto 
sveta a ktorý chce sformovať a stvárniť na výrazový prostrie-
dok svojej idey. V tomto smysle teda je už bližšie k Cirkvi 
než k ostatným čiastkam zeme, t. j. k ľudom, ktorí už alebo 
ešte nepatria v dajakom smysle k Cirkvi. Ľudí svojej Cirkvi 
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má bezprostredne v rukách, takže ich môže schytif, spracová-
vať a stvárňovať, najsamprv a priamo. O nich sa borí a bojuje, 
ako sa borí stvárňujúci umelec o každú čiastočku masy, do 
ktorej chce vdýchnuť svojho ducha. S každou látkou je daná 
totiž aj istá odporujúca sila, istá nečinnosť, istá spieračnosť, 
ktorú umelec musí premôcť. Takto je i Cirkev poľom odporu, 
s ktorým sa Kristus stretáva. Tu mu povstávajú tie veľké kon-
flikty, do ktorých sa dostáva vôľa božia, ktorá chce formu 
a tvárnosť, s ľudskou beztvárnosťou, neviazanosťou alebo i ne-
činnou ľahostajnosťou, a životná práca Kristova v Cirkvi je 
práve v tom, premôcť tieto odpory na každom bode tohto tela, 
v každom jednotlivom úde, v každej čiastočnej spoločnosti, 
v každej mase, ktorá stred šírej látky Cirkvi ešte čaká na uspo-
riadanie a stvárnenie. 

Takto môžeme chápať v novom svetle cirkevné dejiny s ich 
vnútrocirkevnými bojmi, pohoršeniami, odpadnutiami a úpad-
kami: Je zrejmé a nevyhnutné, že odpor sa uplatní najsilnejšie 
tam, kde preformujúca sila práve zasahuje, a že práve v tomto 
bode protiva obidvoch síl sa prejaví najostrejšie, ba napohľad 
až ako nepriateľstvo a protirečenie. Práve v Cirkvi sa musí 
každá stopa nekresťanského postoja zažívať najciteľnejšie a 
cítiť priamo ako kričiace protirečenie. A takto ozaj cíti celý 
svet, i mimo Cirkvi. Tu v Cirkvi sa musí aj vždy znovu a ne-
úprosným spôsobom prenasledovať všetko bezforemné a divé, 
všetko protikresťanské. Tu nemôže nastať pokoj a smierenie. 
Stvárňujúca sila sa najmenej môže uspokojiť a zanechať svoje 
dielo na tých miestach, kde sa stretne s odporom, znakom to 
protirečenia. A to je práve v Cirkvi. Preto sa teda musí Cirkev 
nevyhnutne javiť ako bojište, ako vlniaca sa borba dvoch opač-
ných princípov, ako chaos, z ktorého sa pomaly a namáhavo 
usiluje preboriť poriadok a krása a smysel. 

Takto vysvetlíš i zvláštnu nevyrovnanosť Cirkvi, nepo-
chopiteľné a nerozlučné smiešanie božského a ľudského v nej. 
A ani ľudské nikde nedošlo v nej k úplnej a všeobecnej har-
mónii. 1 keď nehľadíme na priľudské, na vinu a zlobu, musíme 
jednako povedať, že ani čisto ľudské nevyzrelo v nej celkom, 
ale je neustále v nedohľadnom procese dozrievania. Cirkev za-

140. 



hrnuje v sebe svätyne najčistejšieho a najhlbšieho zvnútorne-
nia a súčasne je preplnená prázdnymi zovnútornosťami. Rodí 
celkom jedinečné duševné krásy a divy, ale hned vedľa toho 
sa rozkladá slovičkárenie a prázdne lipnutie na vonkajších 
skutkoch. Jej liturgia zrodila sa z ducha božskej krásy, ale jej 
praktické vykonávanie v rukách nedostatočných kňazov je 
často odporne hnusné. Jej kňazi sú v svojom náboženskom 
ideále a v motívoch neraz skutoční hrdinovia, ale v ľudskom 
a prirodzenom dosahu môžu byf súčasne zahanbujúco mali-
cherní a trápne nekultúrni. Jej nábožní členovia majú nezried 
ka zarmucujúco úzkeho ducha i srdce a zaťažujú Cirkev sud 
bou smiešnosti. A takto to zostane vždy v celom trvaní jej po 
zemského putovania. Ťažko by sme sa mýlili, keby sme chceli 
vidieť Cirkev v ktoromkoľvek čase výlučne ako krajinu svät-
cov, ako pozemský raj dokonalosti a krásy, ako veľkú tíš a 
večný pokoj. Práve naopak: dokiaľ sa dostáva pod stvárňujú-
ce ruky Kristove vždy nová látka človečenstva a vždy nové 
miešaniny tejto látky — a to sa stáva, kým Cirkev žije na tom-
to svete, — dovtedy musia vzblkať i odpory a protirečenia, do-
vtedy je neskončená práca Kristova; ba vždy znovu skrsne 
zdanie, ako by tá práca ani nebola veľmi víťazná, ako by vždy 
znovu musela ustupovať pred valiacimi sa masami chaosu « 
začínať vždy odznovu. 

Toto je prvý spôsob, ako je Kristus prítomný v tele svojej 
Cirkvi: všetkou vzdelávajúcou a výchovnou prácou, ktorú vy-
konáva na cirkevných masách vyznavačov, pracuje ako na 
stavenisku, ako v umeleckej dielni, ba ako usporadujúci Duch 
boží, ktorý sa vznáša nad temnými hĺbkami chaotického ľud-
stva. 

Druhá funkcia, ktorú vykonáva v svojom tele oživujúca 
duša. je funkcia organickej účinnosti skrze telo. Duša upotre 
buje látku, ktorú stvárnila, ako orgán, ktorým účinkuje v tele. 
ba i za telo. Takto je složené ľudské telo z množstva orgánov, 
ktoré duša upotrebuje, či na výstavbu a stvárnenie samého 
tela, či k zasahovaniu do priestoru vonkajšieho sveta. Duša si 
buduje smyslové orgány, ktorými sa dostáva do vonkajšieho 
sveta, aby i tento vonkajší svet upotrebila pre svoje ciele. 
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Podobne treba chápať i Kristovu prítomnosť v Cirkvi ako orga-
nické spolupôsobenie s látkou, ktorú stvárňuje; upotrebuje ju, 
aby skrze ňu pôsobil na ďalšiu látku, na celú Cirkev a na jej 
časti. Takto je Cirkev složená z velmi velkého počtu orgánov, 
pomocou ktorých spracúva Kristus jednotlivé čiastočky lát-
ky, a i celá Cirkev nie je iné, ako mohutný a jemnočlenený 
pracovný nástroj, ktorým Kristus pozerá, kráča, zasahuje, ho-
vorí do zemského sveta. Pojem Cirkvi predstavuje Cirkev ako 
komplex mnohorakých úradov a plných moci. Teraz v svetle 
viery vidíme, že tieto úrady a ich nositelia sú práve toľkoraké 
orgány a pracovné nástroje Kris'tove. Učiteľský úrad Cirkvi 
sú ústa, ktorými hovorí Kristus k svetu, vládna moc je ruka, 
ktorou vedie a určuje veriacich i mimocirkevný svet; kňazský 
úrad je ruka, ktorú požehnávajúc vystiera, uzdravujúc vkladá; 
je to prúd krvi, ktorý oživujúco prúdi do zemskej látky. 

Až z tohto spôsobu nazerania vyplýva celá absolútnosť, 
bezpodmienečný postoj, ktoré si Cirkev nárokuje pre svoje 
úradné oprávnenia, ale i bezhraničná miera úcty, ba lásky, 
ktorou hľadia veriaci na jestvovanie a prejavy cirkevných úra-
dov. Cez ľudských nositeľov vskutku vidia samého Krista 
v práci, počujú ho, cítia jeho milujúci a jemný a jednako bož-
sky silný a svätý dotyk. Pravda, toto náboženské videnie už 
nemožno zachytiť právnicky, lebo ďaleko presahuje všetky 
právne kategórie. Opravdivý katolík žije preto ani nie natoľ-
ko z pojmu Cirkvi ako skôr z viery v Cirkev, a len takto mu 
je možné to úplné ponorenie sa do cirkevného systému, to cel-
kové a radostné zrieknutie sa seba v celku Cirkvi: cirkevná 
poslušnosť sa mu stáva preukazom úcty a lásky voči prítomné-
mu a k duši hovoriacemu Pánovi. 

Tretia funkcia oživujúcej duše v tele je stvorenie alebo 
utvorenie nového bytia, ktoré sama získava v tele a ktoré má 
spoločné s telom, takže duša a telo majú v svojom spojení len 
jedno bytie. Bezpočetné atómy, ktoré tvoria látku tela, sa takto 
ohrnujú do jednoty, stávajú sa súčiastkami novej bytosti, to-
tižto práve živej bytosti, ktorá vyplýva zo syntézy tela a du-
še, a duša získava v tele jestvotu, ktorú by nemohla mat sama 
v sebe, totižto jestvotu vo viditeľnosti, v telesnom svete. 
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Aj táto napohľad veľmi smelá analógia sa splňuje vo vzťa-
hu Krista k jeho Cirkvi. Ba je vlastne prvé a najpôvodnejšie 
a preto podstatné v Pavlovej myšlienke; len z nej vyplýva 
smysel obrazov o tele a neveste Kristovej. V Kristovi sú jed-
notliví veriaci shrnuti do jediného tela, stávajú sa údmi cel-
ku. Táto náuka o ,,corpus Christi mysticum", o „tajnostnom te-
le Kristovom", ako hovoria teologovia-mystici, bola predme-
tom mnohej pozornosti a rozjímania, a to práve v dušiach, kto-
ré — hnané nenásytnou láskou ku Kristovi — usilovaly sa pre-
niknúť do najhlbších hĺbok srdca svojho božského Vykupiteľa. 
No nie je ľahké racionálne domyslieť túto novú jednotu vše-
tkých veriacich v Kristu Ježišovi, ktorú viera tak ľahko a ra-
dostne chápe. S jednej strany musí byť viac než len morálna 
jednota sdruženia, organizácie, ba i spoločnosti. Lebo takto 
sjednotení ľudia sú konečne jedno predsa iba podľa nášho 
chápania, nie v svojom fyzickom bytí; a to je práve najhlbšia 
sužoba každej zemskej lásky, že nikdy nespojí milujúcich sa 
vo fyzickú jednotu, že navždy zostanú odlúčení neprekročiteľ-
nou priepasťou dvojitosti. Avšak len takáto jednota sdruženia 
nestačí na označenie jednoty duší v Kristovi. Lebo Pavol vyvá-
dza túto jednotu z istého znovuzrodenia, z fyzickej a objektív-
nej zmeny, ktorou prejde veriaci v krste. A z jednoty s Kris-
tom v jedinom tele vyvádza Pavol i spoločnosť osudu, ktorá 
siaha až do fyzického, ba telesného bytia veriacich: ,,Či nevie-
te", vraví, „že keď sme boli pokrstení v Kristovi, boli sme po-
norení do jeho smrti? Teda pochovaní sme s ním skrze krst. 
ktorý nás ponoril do jeho smrti! A ako Kristus bol vzkriesený 
zmŕtvych mocou Otcovou, tak musíme i my teraz žiť novým 
životom. Keď sme boii vštepení doň až po podobnosť smrti, 
musíme byť nimi predsa až po podobnosť jeho zmŕtvychvsta-
nia" IRim. 6, 3—5). Jednota s Kristo mv jedinom tele do nové-
teda i naše hmotné telo ponad priepasť telesnej smrti do nové-
ho života, ktorý získal Kristus svojím zmŕtvychvstaním. Taká 
reálna, taká objektívne skutočná je táto jednota! Avšak s dru 
hej strany táto jednota nemôže byť jednotou hypostatickou 
aká jestvuje v jednotlivom človekovi medzi dušou a telom, 
takže z Krista a jeho Cirkvi by povstala nová hypostáza, osob 
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né indivíduum. Takáto jednota by bola logicky nemysliteľná, 
ale i nábožensky neznesiteľná. Lebo takto by sa stály i všetky 
mravné nedostatky, hriech a mravná nedokonalosť každého 
člena Cirkvi, osobnou vlastnosťou tejto hypostázy, složenej 
z Krista a Cirkvi. A tôňa hriechu by padala na samého Krista. 

Túto novú jednotu, vytvorenú tu Kristom a jeho Cirkvou, 
možno si asi myslieť len v tom smere, ktorý bol naznačil už 
sv. Tomáš Akvinský (De veritate q. 29). Podľa neho stálu sú-
vislosť v Cirkvi uskutočňuje Duch svätý, ktorý naplňuje a spá-
ja celú Cirkev ako jeden a ten istý duch. V krste a vôbec vo 
všetkých kňazských obradoch, ktoré z poverenia Kristovho a 
jeho mocou sa vykonávajú na veriacich, nastáva skutočné 
novozrodenie a znovuzrodenie duše. Duša dostáva nový život, 
ktorý je vysoko nad životom, darovaným splodením pozem-
ským, lebo je to život zo samého Boha. Nastáva teda akési 
splodenie z Boha, takže sa stávame účastníkmi božej prirodze-
nosti a preto plným právom sa voláme a sme dietkami božími. 
Lebo dietkv sú splodením získaní účastníci prirodzenosti, ktorá 
ich splodila. I ked sa nestávame dietkami božími v tom jedi-
nečnom smysle, v akom je dieťaťom božím Jednorodený Otcov, 
jednako sa stávame nimi v pravdivom a doslovnom smysle. 
V krste a v ostatných sviatostiach nastáva teda v duši reálna 
a fyzická premena, objektívne a v skutočnosti sa dejúce dvi-
hnutie jej bytia, ku ktorému jej bytie prirodzené tvorí len 
hlboký a ďaleký podklad. A toto nové, tento život z Boha, to-
to vtiahnutie do osobného božieho udeľovania je práve „láska 
božia, ktorá je vyliata v nás skrze Ducha svätého, ktorý je 
nám darovaný". (Rím. 5, 5) Avšak tento nám darovaný Duch 
svätý, ktorý ako vlna lásky z Boha zaplavuje našu dušu, je 
nedelený a je súčasne vo všetkých dušiach ako jedna a tá istá 
skutočnosť. Je len jediné milostiplné prúdenie božskej, život 
plodiacej lásky, a na tomto jedinom prúdení stávajú sa všetky 
duše účastnými. Je to ako jeden jediný lúč, ktorý prechádza 
všetkými, jeden život, ktorý začína všetkých oživovať. A takto 
teda skutočne jestvuje čosi jednotného, čo je spoločne vše-
tkým, v čom všetci splývajú a stávajú sa jedno. A toto jedno, 
toto spoločné siaha až do najspodnejších hĺbok duše, až ta, 
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kde sa duša dotýka života božieho, či lepšie, kde je priťaho-
vaná k životu božiemu. Keďže však tohto spoločného Ducha 
svätého sprostredkoval a udelil Kristus — „Pošlem ho, Ducha 
pravdy, ktorý vychádza z Otca" a „prijme z môjho a udelí 
vám" (Jn. 15, 26; 16, 14) —, kedže tento Duch je vlastne len 
teplota lásky toho vnútorného vlnenia, ktorým sám Kristus 
prúdi z Otca, preto je Kristus vlastne tým sjednocujúcim bo-
dom, v ktorom sú všetky duše shrnuté s ním v jednom jedi-
nom Duchu; on je kalichom, do ktorého sú všetky vliate, takže 
tvoria jedno víno a jednu krv, jeden chlieb a jedno telo, ako 
sa s obľubou vyjadrúvaly prakresťanské eucharistické mod-
litby. Kristus je teda vskutku princípom fyzickej jednoty ce-
lého tela Cirkvi. S ním a v ňom sa všetky údy stávajú jedno 
v prekypujúcom plodení života z Boha. Spolu s ním sa stávajú 
novým celkom, novým bohočlovečenstvom — totižto Cirkvou 
ako syntézou z Krista a jeho znovuzrodených. Ako bolo mož-
no teda povedať, ukazujúc na pozemské telo Kristovo: To je 
Baránok Boží, to je Syn Boží, tak možno ukázať i na Cirkev, 
viditeľne idúcu svetom, a povedať: To je dieťa božie! Kristus, 
Syn Boží, vo viditeľnosti spojil sa s vykúpeným ľudstvom 
v dieťa božie, ktoré pre vykúpenie Kristovo a v ňom má účasť 
na vznešenosti božej, lebo Boh sa stal jeho otcom. Cirkev ako 
jednota Krista s omilostnenou dušou je dcérou Najvyššieho, 
je jednorodeným dieťaťom božím v čase, v ktorom má Večný 
zaľúbenie, podobne ako Logos je Jednorodeným božím vo več-
nosti. 

Vidíme teda, že vskutku všetky biblické a najmä všetky 
pavlovské obrazné slová sú splnené, splnené doslovne a viac 
než doslovne. Cirkev je skutočne nevesta, ktorú si Kristus 
utvoril a s ktorou sa zasnubuje, ktorá plynie z jeho otvorené-
ho srdca a zasa sa vracia do jeho lásky; je súčasne dieťaťom 
i nevestou i telom. Je mu, ako vedúcej hlave, poddane slúžia-
cim telom, a on usmerňuje všetky jej orgány k svojim vykupi-
teľským cieľom a činom. Je predovšetkým telom, ktoré on zo 
svojej neviditeľnosti buduje vo viditeľne, v ktorom neustále 
takrečeno prekypuje do sveta priestoru a času. Ona je samým 
Kristom, ktorý sa stal viditeľným v tele, utvorenom z ľudí. 
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Preto je Cirkev životným dielom Kristovým ešte aj v cel-
kom inom, nekonečne vyššom smysle, ako by nás o tom mohly 
poučiť dejiny. V dejinnom smysle je Cirkev výtvorom jeho 
prejavu vôle, ktorý uskutočnil vo volbe a v rozoslaní apošto-
lov. Najsamprv je teda výtvorom vypovedanej vôle Kristovej. 
Ale také tvorivé slovo je možné len na základe žitej vôle, vô-
le, ktorá preformovala i jeho samého. Preto aj hovorievame 
o žitom životnom diele niektorého človeka, a myslíme tým 
všetko, čo je obsiahnuté v jeho najvnútornejšom, charaktero-
tvornom chcení. Cirkev je teda i žitým dielom Kristovým, vý-
razom jeho najvnútornejšej a všeobsiahlej životnej vôle; pre 
ňu žil a zomrel. Ale ani takto sa ešte neprejaví plne životná 
vôla človeka. Najdokonalejším zjavením je uskutočnená život-
ná vôľa, dielo, v ktorom človek vydá seba samého, a to sa stá-
va vlastne len v okamihu, v prítomnosti jeho darovania, jeho 
sebavydania. Len tu sa stáva človek celkom plynúcim a pre-
kypujúcim a môže dôjsť k vyliatiu seba až do ostatného zvyš-
ku — ak je vskutku človekom tvorivým, nosiacim v sebe by-
tie, ktorému môže dať vyplynúť. Cirkev je i v tomto ostatnom 
a najhlbšom smysle životným dielom, uskutočneným životným 
dielom Kristovým. Nám všetkým sa zdarí také účinkovanie, 
také vyplynutie zo seba len v jedinečne zriedkavých a rýchle 
pomíňajúcich okamihoch. Ale Kristovi stoja k službám všetky 
okamihy, jeho plynutie je nevyčerpateľné. Preto tvorí Cirkev 
nielen v niekoľkých zvláštne omilostených chvíľach, ale vo 
všetkých bodoch času, vždy. Ona je tým prúdom bezkonca, 
v ktorom prelieva Kristus seba samého, svoju bytnost a svoju 
lásku do nášho sveta. A takto teda Kristova prítomnosť v Cir-
kvi nie je rozdelená na niekoľko historicky dôležitých okami-
hov, ale je stála a ustavičná. 

Nuž odtiaľ je ten zvláštne zduševnelý a osobný dojem, 
ktorý máme o Cirkvi my, ktorý má o nej i svet. Dojem, ktorý 
sa niekedy stupňuje až k ľakajúcej myšlienke: Tu je ktosi. 
Ako si uvedomujeme v istých okamihoch hlbokého tušenia 
pri pohľade na vesmír: Tu za tými hroznými a zázračnými zjav-
mi je ktosi; ako v pracovni vskutku veľkého umelca cítime, že 
celý priestor je naplnený výronmi umelcovej duše, tak nás 
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schvacuje i v Cirkvi a práve v nej akási krútňava, krútňava 
uskutočňujúceho a vydávajúceho sa života; tu je výron ume-
leckej sily, tu je výbuch a vpád kohosi živého, natolko Živé-
ho, že „bol a je a bude." (Zjav. 1, 4.) 
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TRETIA HLAVA 

Vnútorný vzrast Cirkvi 

Vznik Cirkvi možno chápať a opisovať spôsobom historic-
kým: pozorujeme, ako sa utvárala na základe ustanovení a 
úprav, ktoré dal Kristus za svojho tuzemského života, jeho or-
ganizovaná spoločnosť učeníkov. Vidíme, ako prechádzajú Je-
žišove myšlienky a zámery ovplyvňovaním vedomia na čoraz 
v"ičší počet veriacich a ako ich naplňujú. Pravda, tým je ešte 
nie úplne vysvetlené, a k o sa deje toto ovplyvňovanie vedo-
mia, toto pretváranie myslenia a chcenia vo vznikajúcom a 
vzrastajúcom kresťanstve. Lebo dejinne môžeme pozorovať 
práve len vonkajšiu stranu tohto diania: kázanie apoštolov, 
duševná stavy a náboženské prúdy času. Často sa už povedalo, 
že všetky navonok viditeľné sily a faktory samy v sebe nesta-
čia na vysvetlenie mohutného, prekypujúceho vývoja a vzra-
stu kresťanského hnutia a cirkevnej organizácie. A keby i sta-
čily na získanie historicky podloženej teórie o vzniku kres-
ťanstva, to by ešte neznačilo, že tieto dejinné faktory boly je-
diné alebo aspoň rozhodujúce sily, ktoré pritom spoluúčinko-
valy. Bolo by totiž možné, že táto najväčšia historická udalosť 
mala by takú vnútornú stranu, takú transcendentnú hĺbku, kto-
rú nemožno zachytiť nijakými dejinnými prostriedkami pozna-
nia. 

A táto možnosť je vskutku potvrdená poznatkami, ktoré 
sme dostali zo zjavenia a ktoré ponímame vierou. Tieto poznat-
ky nám umožňujú opísať tú vnútornú cestu, po ktorej prišlo 
kresťanstvo na tento svet a vždy ešte prichádza, cestu milostí, 
osobného zasiahnutia božského. Toto účinkovanie nemôžeme 
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síce zistiť bezprostredne v skúsenosti, no rozmýšľajúc a upo-
trebujúc podobenstvové obrazy, ktoré nám dal Boh k ruke, 
jednako ho môžeme opísať. Predovšetkým plodné je v tomto 
vzťahu vysvetlenie Pavlom daného znázornenia vzťahu Krista 
k jeho Cirkvi. Slová o vzrastajúcom tele Cirkvi, ktoré Kristom 
živené a stvárňované buduje sa z neho v jednotný celok, v ži-
vé telo, ukazujú nám vlastne celú vnútornú stranu cirkevných 
dejín, pôvod Cirkvi z hĺbok duše a jej neustále trvajúci vzrast. 
Ukazuje sa totižto, že tento vzrast nebol len jednorazovou de-
jinnou udalosťou minulosti, ale je prítomný v každom čase a 
nikdy nie je celkom uzavretý Vidíme, že Cirkev stále a usta-
vične vyplýva z osoby a bytnosti a účinkovania samého Kris-
ta. 

Cirkev je telom Kristovým; íľ značí, že Kristus je v nej 
prítomný ako jej sjednocujúca sila. jej duševné stredisko. Cir-
kev sa tak stáva jediným telom a žijúcim telom, že jedna ne-
deliteľná milosť Ducha svätého sa udeľuje mnohým dušiam. 
Toto udeľovanie stáva sa však len skrze Krista a jeho osobný 
vplyv. Nie vari len na základe právneho odvolávania sa na 
neho, nielen pre morálnu silu, ktorou sa vyznačuje jeho oso-
ba a jeho dielo, ale skrze jeho vlastné účinkovanie a jeho osob-
nú prítomnosť. On je kalichom, z ktorého prúdi božský život, 
on je nositeľom, ba médiom svetelného lúča, ktorý vniká do 
hĺbok duší, on osobne je tou vnútrobožskou vlnou, ktorá v pre-
kypovaní svojej sily lásky, totižto Ducha svätého, ktorý je 
osobne láskou božou, zaplavuje i tvory a vyzdvihuje ich k no-
vému bytiu. Preto musí byť Kristus osobne a so všetkými svo-
jimi vykupiteľskými silami tam, kde sa vlieva božský život, 
v hĺbkach duše. 

S tohto stanoviska otvára sa výhľad na centrálny význam, 
aký má pre Cirkev sviatosť eucharistie. Táto sviatosť je naj-
jasnejším symbolom najvnútornejšieho tajomstva Cirkvi, Kris-
ta prítomného v nej v každom čase už i skrze ustavične blízku 
a živú prítomnosť, ktorá sa odohráva pod závojmi spôsobov 
chleba a vína. Kristu ako udeľovateľ milosti synovstva je prí-
tomný v dušiach len v svojej božskej sile a osobe, nie so svo-
jím človečenstvom. Ale v tejto sviatosti, v ktorej je prí-
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tomný aj ako človek, s telom a krvou, s telom a s dušou, 
približuje sa k tým, ktorí ho prijímajú, i v svojom človečenstve. 
A keďže eucharistia bola ustanovená pod spôsobom pokrmu, 
teda každodennej potreby, je tým vyjadrené i to, že on chce 
podobne ako každodenný chlieb, „denne", t. j. čo najčastejšie 
prísť do duše; a takto už i tým častým opakovaním jeho prí-
chodu stáva sa prítomnosť Bohočloveka trvajúcou po všetky 
dni, podstatne trvácou. Eucharistia je teda prostriedkom, kto-
rým môžeme priviesť do seba i človeka Ježiša a takto v naj-
vyššom možnom stupni splniť tajomstvo život tvoriacej prí-
tomnosti Kristovej v Cirkvi. Preto je eucharistia najdôležitej-
ším a vskutku centrálnym prostriedkom milosti, „životným 
prostriedkom" Cirkvi v doslovnom smysle, akým ho i sám 
Kristus označil v reči, keď sľúbil eucharistiu; je chlebom, 
z ktorého žije jeho vyvíjajúca sa a vzrastajúca Cirkev. Eucha-
ristia je tá sviatosť, ktorá približuje a čoraz väčšmi pribli-
žuje Krista jednotlivým veriacim a v ich spojenosti i samej 
Cirkvi, sviatosť, ktorá ho čoraz hlbšie a nerozlučiteľnejšie 
ponára do stredu ich duše a tým vynáša na najvyšší možný 
stupeň aj jeho účinkovanie. 

Kristova prítomnosť v Cirkvi je teda predovšetkým prí-
tomnosťou v jednotlivej duši; a len čo sa stane prítomným 
v množstve jednotlivých duší, stanú sa bez ďalšieho i tieto 
mnohé duše jednotou v ňom, stanú sa Cirkvou ako duševnou, 
ním odôvodnenou sliatosťou viacerých duší. Kristus zakladá 
Cirkev v každom okamihu, keď je prítomný čo i len medzi 
dvoma alebo troma, ktorí sú shromaždení v jeho mene, a ude-
ľuje im život svojho Otca. 

V ľuďoch dospelých, alebo v takých, čo došli aspoň k zod-
povednému upotrebovaniu rozumu, je toto udeľovanie nripra-
vované milostiplným a milostivým vedením duše ku kajúcne-
mu a ľútostnému smýšľaniu, ako to opisuje tridentský koncil 
v svojej náuke o postupe ospravedlnenia. Udelenie božského 
života sa uskutočňuje krstom; ostatnými sviatosťami sa do-
plňuje a stupňuje. V dušiach nemluvniat povstáva bez iných 
predbežných stupňov priamo sviatosťou znovuzrodenia, ktorá 
sa im udeľuje v mene trojjediného Boha. Cirkev jestvuje teda 
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ako telo Kristovo už vtedy, keď čo i len jedna duša prijala 
jeho krst, a jestvuje ako členené telo, keď sa čo i len dvaja 
alebo traja stali údmi jeho tela. 

Život, ktorý prúdi z Boha do duší, má totiž už sám v sebe 
istú mnohotváinosť a rozmanitými druhmi a stupňami, v kto-
rých sa udeľuje, spôsobuje rozmanitosť i v dušiach. Preto je 
aj sedem rozmanitých brán, ktorými vstupuje do duší; a takto 
možno už i viditeľne zistiť rozmanitosť jednotlivých darov, 
ktoré sú rozmanitým ľuďom udelené. Sú náboženské sily, pre-
javy a postoje, ktoré sú rovnaké vo všetkých omilostených: 
ale sú i také, ktoré vnášajú do duší rozmanitosť, ktoré vytvá-
rajú stupňovitosť, hierarchiu. Niektorým sa dávajú povolania, 
ktorých iní nedostávajú, a v niekoľkých nemnohých sa ukla-
dajú sily a plné moci, z ktorých je veľká väčšina vylúčená: Si-
ly a plné moci, ktoré značia pre takto omilosteného a povo-
laného človeka obzvláštne svojráznu a blízku účasť na úlohách 
Kristových a na jeho účinkovaní. 

Božský život je preto mnohočlenný a rozmanitý v č a s e ; 
nie je v každom bode času celý, ale plynie, prúdi, žiada vývoj 
a tvorí vývoje a spôsobuje vzrast a dejiny. Z toho nasleduje, 
že Cirkev, i keby nebola vnútrosvetskou danosťou, už pre svoj 
pôvod nemohla by byt zmeravenou, mŕtvou skutočnosťou, kto-
rú treba len priviesť do jestvovania, aby potom spočívala 
v ňom. Prvé vprúdenie plynúceho svetla božieho do znovu-
zrodených duší je len začiatkom dlhej cesty, ktorú má toto 
svetlo prekonať, je začiatkom cirkevného vývoja v jednotli-
vých dušiach a v celku. A z najvnútornejšieho bodu, v ktorom 
sa Boh dotkol duše, a ktorý spočíva v neprístupných hĺbkach 
nevedomého základu duše, začína sa potom stúpanie týchto 
hlbokých vôd. A ony stúpajú vyššie a vyššie, až prekročia prah 
vedomia a zaplavia vedomý život človeka milostiplnými po-
pudmi (teologovia ich nazvali „pomáhajúcou milosťou") a im 
zodpovedajúcimi duševnými skutkami viery, nádeje, lásky a 
všetkých ostatných k Bohu obrátených duševných hnutí, aké 
sú možné v ľudskej duši. 

Keď božský život z Krista takto naplní, povzbudí a oplod-
ní vedomie človeka — za ochotnej spolupráce človeka samé-
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ho, vzbudzuje v ňom smýšľanie dieťaťa božieho, ktoré zodpo-
vedá životu synovstva božieho, spočívajúceho v hĺbkach du-
še. Povstáva to svojrázne a špecificky kresťanské zvnútorne-
nie, ktoré sme mohli pozorovať už v toľkých Kristom zachyte-
ných ľuďoch: zvnútornenie duše k Bohu obrátenej a Boha mi-
iujúce,. Ale toto zvnútornenie nie je ešte ostatným cieľom, ku 
ktorému smeruje v duši účinkujúci život. Z vnútornej studnice 
vedomia prúdia počtom i druhom rozmanité duševné hnutia 
i do vonkajšieho účinkovania; stvárňujú zodpovedne duchu 
božiemu reč a výkon, žitie a trpenie tohto človeka, takže ob-
raz a ozvena vnútorných dianí stáva sa viditeľnou i na jeho 
zovňajšku, predovšetkým na jeho mravnom účinkovaní, a ko-
nečne, po plnom rozvinutí, i na jeho celom telesnom postoji, vo 
všetkých jeho výrazových hnutiach. Na jeho tvári sa zjaví ťah, 
ktorý pripomína synovstvo božie v duši, jeho reč dostane 
čosi z jemnosti a sily slova božieho, v jeho harmónii a vyrov-
nanosti objavuje sa podobnosť s Jednorodeným Otcovým, kto-
rý prebýva v jeho duši. Táto podobnosť spočíva predovšetkým 
v mravnom spodobnení, vo zvýraznení vnútorného smýšľania 
na tie celkom charakteristické prejavy, aké sme videli u Kri-
ta, v spodobnení sa obrazu Sluhu božieho; jednoducho to 
možno povedať takto: v nasledovaní Krista. A potom predstu-
puje pred oči zadiveného sveta čistý, poslušný, láskavý, ne-
zištný človek, priateľ detí a chudobných, veľký človek mod-
litby a silný nositeľ kríža, jemný spasiteľ a pomocník a víťaz 
nad hriechom i pokušením. A potom predstupujú i povolania 
a plné moci, udelené jednotlivým zvláštne vyvoleným dušiam, 
v účinkovaní, ktoré predstavuje obraz bohoľudského Učiteľa 
a Spasiteľa, obraz Veľkňaza, obraz najvyššieho Pastiera vše-
tkých duší. Objavia sa ľudia, ktorí majú väčšiu alebo menšiu 
účasť na autoritatívnom poslaní Kristovom: kňazi a vladári 
Cirkvi, evanjelisti jeho ohlášania, duchovní správcovia a spa-
sitelia utrápených. 

I táto význačná a vyznačujúca účasť na úradných opráv-
neniach Kristových má zas rozmanité stupne a druhy. Kňazskú 
plnú moc si necháva sám Kristus ako svoju najvlastnejšiu čin-
nosť. On je vlastne jediným kňazom všetkých svojich učení-
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kov. Človek, ktorý vystupuje v svete ako jeho kňaz, je v sku-
točnosti len jeho nástrojom. Avšak v skutkoch duchovného 
ovplyvňovania, vzdelávania a vychovávania vedomia majú 
nositelia cirkevných úradov i vlastnú, Kristom síce udelenú a 
v jeho mene vykonávanú, ale jednako i samozodpovednú moc. 
Preto tu vplýva oveľa viac z ľudskej schopnosti, ale i zlyhania, 
ako v činnosti kňazskej. Kým tu niet takmer vôbec vývoja — 
sviatostné obrady ustanovil sám Kristus a on sám spôsobuje 
aj ich účinok neodvisle od ľudského vysluhovateľa —, zatiaľ 
vládny a učiteľský úrad Cirkvi otvára široké priestory ľud-
skému a časovodejinnému vplyvu a vývoju. Preto nemožno 
hovoriť v Cirkvi o dejinách kňažstva, možno však hovoriť o 
dejinách dogiem a tobôž o dejinách cirkevného práva, cirkev-
nej disciplíny a politiky, o dejinách, ktoré majú — podobne 
ako všetky iné čisto tuzemské dejiny — svoje vlnenia, svoje 
výstupy a klesania, svoje obdobia mlkvoty a pokroku. 

Z členeného a diferencovaného vplývania božského živo-
ta do jednotlivých duší nasleduje vo viditeľnom svete členi-
tosť a diferencovanosť cirkevných stupňov a hodností s rozma-
nitou účasťou na vykupiteľskom úrade Kristovom. Organizo-
vanosť Cirkvi, ktorú Kristus po prvé ukázal viditeľne v apošto-
loch, je teda už uložená v rozmanitosti a mnohotvárnosti da-
rov milosti, ktoré prúdia do hlbočín duší. Pápežstvo a biskup-
stvo, kňažstvo a laictvo v Cirkvi nie sú ani natoľko právnym 
určením, ako skôr zviditeľnením skladby, spočívajúcej v ne-
viditeľných hĺbkach duší. 

A z tohto členeného celku cirkevnéhc tela prúdi ďalej 
hnutie, zažaté v najvnútornejšom vnútri a v jeho strede, i za 
telo Cirkvi, do okolitého sveta, do dejín ľudstva, aby sa dalo 
čoraz viacerým ľuďom, aby čoraz zreteľnejšie sformovalo tvár 
ľudstva podľa obrazu božieho spočívajúceho v hĺbkach bož-
stva, ktorým je Jednorodený z Otca. 

Cirkev má teda podstatne a nevyhnutne dve stránky: te-
lesnú a viditeľnú stránku vonkajšiu, svojich ľudí, prelátov, ob-
rady, svoje slová a diela, ktoré stavia do sveta, svoje boje a ví-
ťazstvá, nakoľko sa prejavujú v dejinách, a duchovnú, ba bož-
skú a celkom neviditeľnú stránku vnútornú. „Keďže Cirkev je 
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telom Kristovým, preto je telom živým, účinným a sviežim,-
lebo Kristus ju nesie a udržuje svojou silou, ktorú vlieva do 
nej, podobne ako vinič živí a dáva plodnosť ratolestiam, ktoré 
sú s ním spojené. Ale ako v živých bytostiach je oživujúci 
princíp síce skrytý a celkom neprístupný, no pohybom a čin-
nosťou údov sa jednako prejavuje navonok, tak i v Cirkvi sa 
prejavuje princíp nadprirodzeného života najzretelnejšie v jej 
účinkovaní. Z toho nasleduje, že je to veľkým a súčasne osud-
ným omylom, ked si kto predstavuje Cirkev alebo ako čosi 
celkom neviditeľného, alebo keď ju pokladá len za ľudskú usta-
novizeň, ktorá sa síce skladá z určitých životných foriem a 
vonkajších zvyčajov, ale bez neustáleho vplývania božských 
darov milostí a bez každodenných preukazov života, čerpané-
ho z Boha. . . Mystické telo Kristovo je len natoľko jeho pra-
vou Cirkvou, nakoľko jeho podstatné čiastky dostávajú svoju 
silu a svoj život z nadprirodzených darov milosti." Takto Lev 
Xlľl. v encyklike „Satis cognitum" z 29. júna 1896, ktorá podá-
va súvislé predstavenie cirkevnej náuky o Cirkvi. 

Cirkev prúdi najsamprv z vnútrobožského života do naj-
vnútornejšieho vnútra duší a len odtiaľ a takrečeno len doda-
točne stáva sa viditeľnou i vo svete vonkajšom. Je prekypova-
ním vnútorného mystéria, prítomnosti Kristovej, do viditeľná. 
A to nám otvára ďalšie významné pohľady do mnohých svoj-
rázností, ktorými sa vyznačujú vnútorné dejiny Cirkvi. Badá-
me predovšetkým zvláštny smer, ktorým sa uberá milosť a tým 
i vznik a pôsobenie Cirkvi. Je to smer zvnútra navonok, z ne-
vedomá do vedomá, zo strediska do obvodu. Účinkovania, s kto-
rými sa stretávame a ktoré sú jedine možné na postatí príro-
dy, postupujú opačným smerom: zvonku dovnútra, od vedomá 
k nevedomú, od obvodu k stredu. Keď niekoho chceme pohý-
ňať, stvárňovať, vychovávať, rozvíjať alebo i zmeniť, nevy-
hnutne začíname s istými vonkajšími znakmi. Rozochvejeme 
vzdušné a svetelné vlny a tým tvoríme povedané a stvárnené 
symboly; tieto vlny zasiahnu smyslové orgány spolučloveka, 
a potom povstáva v jeho duši predstava a pohyb, zmena vedo-
mia, ktorá zodpovedá nášmu povedanému alebo videnému 
symbolu. Dúfajúc, že spolučlovek prijme do seba a do svojej 
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osobnosti túto zmenu vedomia a zachová ju v smysle, ktorý 
si želáme, očakávame i to, že konečne stvárnené budú i neve-
domé hĺbky jeho duše v tom smere, ktorý sme si premysleli 
a rozvrhli. Inakšie je zamerané Kristovo účinkovanie a účin-
kovanie životných prúdov, ktoré on nesie. On začína v strede 
duše, v jej podstatnej hĺbke, tam, kde je k Bohu najbližšie jej 
Bohom stvorené a nesené bytie. Tento stred duše leží v nedo-
siahnuteľnej, ba možno by bolo povedať, nekonečnej hĺbke, 
kam nikdy neprenikne nijaký lúč nášho vedomia a tobôž nie 
bezprostredný zásah iných tvorov. Počiatok božského účinko-
vania, najvnútornejší a podstatný dotyk synovstvom božím, 
je teda priebeh, ktorý ako taký nikdy nemôže padnúť do nášho 
vedomia, ktorý nikdy nemožno zažiť, tobôž nie smyslovo zací-
tiť, čo ako vyvinuté bolo by naše vedomie. Uvedomujeme si 
len prípravné hnutia vlastnej duše, ktorými Boh pred vliatím 
svojho života postupne pripravuje a otvára človeka, ktorý do-
spel k upotrebovaniu rozumu. Vstúpenie milosti, vznik samého 
synovstva božieho nikdy nezaživame. Preto ani nemá pod-
statný význam, či krstenec, v ktorom Kristus začína svoje účin-
kovanie, už žije vedomým životom dospelých ľudí, alebo či 
všetko vedomo ešte spočíva v hlbokom spánku, ako je to 
v novozrodenom dieťati. Co sa v krste stáva, to tu na zemi 
nikdy neskúsi alebo nezažije ani jeden krstenec, i keby bol 
človekom najmúdrejším. A tak je to so všetkými sviatostný-
mi znakmi, v ktorých sa vlieva božský život, v odpúšťaní hrie-
chov skrze sviatosť pokánia, v eucharistii, v sviatostiach po-
svätenia a posilnenia pre isté životné povolania a životné osu-
dy. Čo sa tu deje, to spočíva v najspodnejších základoch ne-
vedomá, v strede duše, ožiarenom len okom božím. 

A nový život musí sa z tohto stredu usilovať dostať sa až 
hen do najvzdialenejších diaľav vonkajších okruhov skutočná, 
až k najkrajnejším strácajúcim sa brehom bytia, až do teles-
ného sveta, ktorý už ani nemá vlastného života, ale len ako 
zanechané kamenie ukazuje cestu, ktorou šiel život. Každé 
stvorenie, čo ako daleko leží od Boha a od ducha, má jednako 
dostat záblesk premenenia a vykúpenia. Lebo „stvorenstvo 
má byť oslobodené od nevyhnutnosti skazy v slobode, ktorá 
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prichádza so vznešenosťou dietok božích. Vieme totiž, že vše-
tko stvorenie spolu s nami vzlyká a trpí až do tejto chvíle." 
(Rím. 8, 21 n.) 

Teraz môžeme tušiť, aká nesmierne ďaleká je cesta, kto-
rú musí prekonať svetlo božie a sloboda, aby zo stredu došlý 
až do tých ďalekých okruhov. A koľko času vyžiada táto cesta: 
od duševného stredu krstencovho až do jeho vedomého a pre-
budeného života a až do posplietaných chodieb stvárneného 
charakteru, a odtiaľ do jeho vonkajšieho účinkovania, ktoré 
je čiastočne tak cudzie duchu ako jedenie a pitie — „všetko 
sa má tak diať, aby sa v tom javila vznešenosť božia" (1. Kor. 
10, 31) — a potom konečne do spoločenství, v ktorých stojí, 
do rodiny, priateľstva, národa a štátu, do všetkých tých mno-
horakých vzťahov a súvislostí, ktoré obopínajú jeho život ako 
povolanie, ako pole pôsobnosti a sociálne postavenie, ba ko-
nečne až k živočíchom a kvetom, s ktorými sa stretáva, a až ku 
kameňom na jeho cestách. A potom touto vlnou svetla a lásky, 
prichádza júcou z nekonečna, má byť zachytený nielen jednotli-
vec, ale i všetci jednotlivci spolu, masa jednotlivcov so všetký-
mi novými hĺbkami a cestami, ktoré sa tu otvárajú, s nevyslo-
viteľnými možnosťami, zákonmi, stvárneniami a cieľmi, ktoré 
spočívajú v mase ako takej. Ďaleká cesta! A veľa času pomi-
nie, kým sa v týchto diaľavách prejaví čo i 'en •'topa stvoriteľ-
ského činu, vykonaného Kristom v strede duše. 

Takto porozumieme teraz pomalosť, akou podľa nášho po-
hľadu, neschopného odhadnúť ozajstnú cestu, orebíja sa svetlo 
počiatku i jeho zdanlivý nedostatok viditeľných úspechov. 
Veď cesta tohto svetla sa začína v bode, ktorý je práve na-
proti nám: my stojíme na najkrajnejšom kraji, na vzdialených 
pobrežiach, v svete smyslov, Boh však vstúpil najsamprv do 
stredu všetkých vecí. On je „východ z výšin" (Lk. 1, 78), my 
však stojíme hlboko dolu. Musí teda prekonať nesmierne 
vzdialenosti, vybojovať rozhodujúce víťazstvá, vykonať žiaria-
ce divy prv, než vôbec spozorujeme dačo z jeho približovania 
sa. Keď kdesi v svojej vzdialenosti objavíme stopu účinkova-
nia božieho, zore jeho približovania sa, tak je to dôkazom, že 
väčšina práce je už vari vykonaná, hoci podľa našich mier a 
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v našej blízkosti treba ešte nevypovedateľne veľa spravil. 
Naše ľudské výtvory sa vždy začínajú s „úspechom." Lebo my 
môžeme začať len tým, že uložíme čosi do viditeľná. Pravda, 
je otázne, či tento výtvor pôsobí i do neviditeľná, do duše, do 
večnosti. Kristus však začína vždy s „neúspechom"; lebo jeho 
prvé podniky nadlho sú neviditeľné vo viditeľnom svete. Ale 
zato majú už stred a hĺbku vecí, ktorá siaha do nekonečna. 

Teraz rozumieme i to, prečo je náš vonkajší, smyslový, 
mechanický svet napohľad tak nedozerne ďaleko od mystérií, 
ktoré viera vidi diať sa vo vnútri duše. Táto vzdialenosť leží 
nám neraz ťažko a cudzo na srdci. Keď v malej a skrytej a 
chudobnej kaplnke moderného veľmesta za prítmia rannej ho-
diny vidíme kňaza pri slávení eucharistických tajomství, sa-
mého, takmer opusteného — vari len sopár úbohých starých 
ženičiek sa zúčastňuje svätých tajomství —, vtedy nám pri-
chodí táto slávnostná hodinka tak vzdialenou od všetkého, čo 
ju priestorovo obkľučuje, od záujmov, pohybov a síl, ktoré 
pôsobia vôkol vo veľmeste, v jeho uliciach, jeho bankách, je-
ho parlamentoch, jeho novinárskych palácoch, jeho zábav-
ných podnikoch. Chcelo by sa nám myslieť, že táto slávnosť, 
v ktorej naša viera predsa len uznáva veľdielo bohoľudskej 
lásky, vykupiteľské dielo bohoľudského umierania, je zatla-
čená do kútika tohto sveta a neznačí nič v burácaní zemských 
dejov. Celý svet našej viery, teda i Cirkev, vidí sa nám vtedy 
čímsi veľmi vzdialeným, neskutočným, odcudzeným od života, 
akýmsi svetom ďaleko mimo smyslového sveta, skutočnosťou 
nabitého a skutočnosti blízkeho, v ktorom žijeme. 

Veru, veľká je vzdialenosť, v ktorej spočívajú tieto kňaz-
ské funkcie Cirkvi, ale i jej dogmatika a morálka, jej autorita 
a jej požiadavky, celé ]ej účinkovanie a snaženie — ked vy-
chádzame od mohutných a búrlivo sa rútiacich vecí a udalostí, 
v ktorých sme so svojimi skúsenosťami ako doma. Ale z toho 
nenasleduje, že tento svet viery práve tak ďaleko leží i mimo 
skutočnosti. Lebo je vlastne v strede všetkej skutočnosti, je 
bezprostredným božím účinkovaním skrze Krista v strede a 
v centrálnych hĺbkach duší. Ak ďaleko leží od nášho vonkaj-
šieho sveta, tak z toho nasleduje, že práve tento náš vonkajší 
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svet je velmi ďaleko od stredu všetkého bytia, že leží veľmi 
ďaleko na periférii, že je blednúcim a strácajúcim sa svetom 
na kraji skutočnosti. 2e všetko, čo naplňuje naše mestá hukom 
a hrmotom, shonom a vzruchom, naša politika, naše hospodár-
stvo, naše peňažníctvo, naše pôžitky, naše borby a bojovné 
reči, sú čímsi celkom bočným a nepodstatným, čímsi, čo mizne. 
„Podoba tohto sveta sa pominie." (1. Kor. 7, 31.) Ale čo sa 
deje v neviditeľných hĺbkach, vo vzdialenom strede vecí a du-
chovného sveta, pod tichými rukami účinkujúceho Krista, čo 
sa deje v hodinách jeho sviatostného vlievania sa, v tajom-
stvách života modlitby, ktorý spája duše s nim, čo sa deje 
v temnotách utrpenia, ktoré ožaruje len láska k nemu a dô-
vera v jeho vlastné utrpenie, čo sa deje v skrytých kútikoch 
tajnej dobročinnosti a nevyčerpateľnej ochoty lásky, čo sa 
deje v silnej a úprimnej vernosti k vlastnej viere a horlivom 
ohlášaní vlastnej pravdy, i keď sa toto ohlášanie a táto viera 
napohľad hlucho a bezmocne rozplýva v huku našich ulíc — 
to všetko ostane, to je budovateľská práca a tvorenie nového 
sveta. To je čosi z kráľovstva božieho a krok približovania 
sa po jeho ceste putujúcej z diaľav. 

Naše smysly a tým i naša dejinná skúsenosť nedávajú te-
da celkom priliehajúci obraz skutočnosti: Keďže svet ozajstne 
formujúce udalosti začínajú sa vo výške a v strede sveta, sú 
našej skúsenosti skryté, neviditeľné, ba vlastne neprístupné, 
a preto i nepatrné. Ľahko ich možno nezbadať, ich príchod a 
odchod takmer ani nepočuť; lebo sa neozývajú v stenách na-
šej telesnosti. Opačne však, blčiaci a sršiaci okraj sveta leží 
najbližšie k našim smyslom; a všetko, čo sa tu deje. pôsobi 
na nás odstrašujúco alebo i vábivo, pôsobí dojmom nesmier-
nej udalosti; vpravde je to však len najkrajnejší príboj, kde 
svet sa už počína rútiť do ničoty; sú to ostatné črepiny a úlom-
ky, ležiace pri ceste, ktorou ide našim časom a svetom živý 
a živototvorný Boh. Alebo sú to i len rozplývajúce sa zdrapy 
temnôt, ktoré sa trhajú pred približovaním božím alebo mu-
sia ustúpiť ta, odkiaľ prišly. 

Preto i sám Kristus, keď jediným pohľadom objal dejiny 
svojej Cirkvi, videl túto Cirkev i pri jej nesrovnateľnej, svety 
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obopínajúcej veľkosti, ako „pusillus grex, drobušké stádo" 
(Lk. 12, 32), jej nedohľadné trvanie videl ako „chvíľku" (Jn. 16, 
16) a jej jasný koniec ako „blízke vykúpenie" (Lk. 21, 28). 
Vzdialenosť a časové rozpätia, ktoré vzbudzujú v nás údiv a 
hrôzu, boly mu len ako krátka chvíľa čakania, a všetky ne-
prehľadné strasti, osudy, ustanovizne a výkony jeho Cirkvi 
ako krátky pokyn jeho rozkazujúcej ruky: Na tento pokyn sta-
vajú sa jedni po jeho pravici, druhí po jeho ľavici! To je 
súhrn cirkevných dejín; tak ich vidno z vnútra, tak ich vidno 
s Kristovho stanoviska a s večných vŕškov, na ktorých On stojí 
a kýva. 



ŠTRVTÁ HLAVA 

Cirkevná nábožnosť 

Zo skutočnej osobnej prítomnosti a pôsobnosti Kristovej 
v jeho Cirkvi, uchopenej vierou, možno i svojrázne tormy ná-
boženského života, pestovaného v Cirkvi, pochopiť do takej 
hĺbky, ako by to len na základe historickej skúsenosti nebolo 
možné. Tento náboženský život na prvý pohľad ako by cez 
stáročia podlieha! vývoju, alebo lepšie: neustálemu presunu. 

V Pracirkvi. predovšetkým v čase apoštolskom, a i potom 
za celého trvania politickej bezprávnosti Cirkvi a s druhej 
strany vrelej túžby po skorom návrate Pánovom, bola nábož-
nosť katolíckej Cirkvi vyslovene teocentrická. V strede nábo-
ženského vedomia stál Pán a Boh, Otec Ježiša Krista, nevidi-
teľný Vladár kráľovstva nebeského, Večný a Všemohúci; Boh, 
ktorý preniesol vyvolencov svojich do kráľovstva Syna lásky 
svojej, Boh, ku ktorému prístup nám otvoril svojou krvou Je-
žiš ako Syn a Služobník! Dojatí pozorujeme, nakoľko ovláda 
myšlienka Boha celý duševný život ešte i u Augustína, hoci 
práve u neho silne vyhranená osobná vloha nemálo prispela 
k stvárneniu jeho vzťahu k Bohu. Kristus, ktorý chodil kedysi 
po zemi v ľudskej podobe, bol veriacemu katolíkovi v celom 
tom časovom úseku podstatne Syn Boží, Otcovi rovný Logos. 
Hodnotenie Kristovho človečenstva ustupovalo do pozadia už 
i pre dlhotrvajúci prudký odpor proti ariánstvu. 

Avšak v stredoveku získaj Kristus, Syn človeka, aj ako 
Syn človeka takrečeno samostatný kult. Láskyplne sa rozjí-
malo o jeho detstve, o jeho utipeni, o jeho živote medzi uče-
níkmi, a mysticky nadané duše sa nevedely dosť prenadívať 
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na všetky ľudské jednotlivosti jeho pozemského života a uctie-
vať ich. A pri Kristovi stála jeho matka a nespočetný zástup 
svätých. Zbožnosť týchto čias bola teda v istom smysle antro-
pocentrická; klaňali sa človečenstvu Ježiša Krista; každá kva-
pôčka jeho krvi, každý úder bičovania, každý klinec v jeho 
údoch, každá čiastočka jeho svätého kríža boly uctievané ako 
drahocenný poklad. A so záľubou zasväcovali svätým chrámy 
týchto čias, dómy a katedrály a nespočetné kaplnky pri ces-
tách. V svätých videli ľudí, ktorých nám sám Boh postavil 
za príklad, opravdivých a dokonalých ľudí, ktorých dokona-
losť si maľúvali rozkošou takmer romantickou. Pravda, vždy 
žiaril za nimi zlatý podklad božej svätosti, no jednako boli to 
ľudia, len ľudia, ktorých sa bolo možno pridržiavať. 

A v novom veku stala sa sama Cirkev, hierarchická a mo-
narchická Cirkev, z Ríma mohutne spravovaný štát boží, tak-
rečeno centrom náboženskej úcty. Sama Cirkev so všetkými 
svojimi cirkevnými znakmi a zvláštnosťami: pápežstvo, pá-
pežský učiteľský úrad, biskupská autorita, kňazské plné moci, 
najmä v udeľovaní sviatostí a predovšetkým plná moc eucha-
ristie, kňažstvo vôbec, cirkevné organizačné formy nábožen-
ských sdružení a reholí — to všetko je predmetom osobitnej 
a vskutku katolíckej pobožnosti, strediskom novodobého záuj-
mu o Cirkev; a milujúca úcta k Cirkvi stala sa priamo znám-
kou a rozoznávajúcim znakom katolíckeho ducha vôbec. 

Všetky také opísania typov platia, pravdaže, len vo veľ-
kých obrysoch a s mnohými výhradami a prechodmi. Prejavy 
nežnej „pobožnosti" k Cirkvi nechýbajú ani v časoch pracir-
kevných Otcov, a s druhej strany stredoveký kult svätých je 
silný a živý i v modernej Cirkvi. Naznačené rozdiely a presu-
ny náboženského vedomia jednako však nemožno nezbadať. 

Nejaví sa v tomto vývoji presun jedine možného strediska 
všetkej pravej náboženskosti, sošmyknutie sa náboženského 
ducha s božského na ľudské a odtiaľ až na vecné, predmetné, 
racionálne a technické? Tento dojem môže ľahko povstať 
v pozorovateľovi, ktorý len zvonku vidí veci, ale nepoznáva 
vnútorný postoj duší a predovšetkým božské sily, ktoré pôso-
bia v hĺbkach. Tento vývoj cirkevnej pobožnosti porozumieme 

U Kristova cirkev 161 



však v jeho hĺbke a v jeho oprávnenosti, keď pozreme na spô-
sob, ako je prítomný Kristus v svojej Cirkvi a ako pôsobí v nej. 

Kristus ako oživujúci princíp Cirkvi vykonáva tri funkcie, 
a práve tak trojaký je i vzťah veriacich k nemu. Cirkev je naj-
samprv poľom, cieľom útoku, materiálom a predmetom, ku 
ktorému pristupuje Kristus so svojou božskou mocou, aby ho 
stvárnil. Tomu zodpovedne každý veriaci je v pomere ku Kris-
tovi prijímajúcim, t. j. je nádobou, látkou, do ktorej Kristus 
vlieva svoju milosť, svoj život, svoju pravdu, svoju mravnú 
čistotu. A takto vo veľkej mase veriacich, ktorí vždy budú 
predstavovať prevažne len tento typ prijímajúcich, prevládať 
bude pasívny moment, oddanosť a podriadenosť božskému ži-
votu, ktorý ich zaplavuje. U prakrestanov sa tento pasívny 
prvok prejavoval tak silne, že po nastavšom vykúpení boli ná-
klonní vidieť aj svoj vlastný vývojový proces krstom za uza-
vretý a ako pokrstení náchylní boli jednoducho čakať na prí-
chod kráľovstva božieho. Tým, že vstúpili do kráľovstva mi-
losti a odpustenia hriechov, Boh v podstate splnil veľké dielo 
vykúpenia; chybuje už len konečná vznešenosť a oslávenie, 
a Pán udelí i toto pri svojej slávnej parúzii. Vo vedomí týchto 
kresťanov hlavnú úlohu hralo teda presvedčenie o veľkom, zá-
zračnom a všetko rozhodujúcom diele božom, o diele jediného 
pravého a živého Boha, ktorý zahanbil všetkých mnohorakých 
bôžikov pohanských a utvoril si nový vyvolený národ. Preto 
v strede ich myslenia a cítenia stála skutočne myšlienka Boha; 
no zamestnávalo ich božské tajomstvo nie ako také, ale mysté-
rium, ktoré sa zjavilo v čase, tajomstvo prevahy a vykupiteľ-
skej lásky i zľutovania božieho. 

Zrejmé je, že všetci kresťania všetkých čias sú „prijíma-
júci", a takto vždy bude možno vidieť i tento zvláštny pasívny 
postoj, ktorý sa jednoducho prenecháva schvacujúcej milosti 
božej, no nie vždy a nie všade bude prezrádzať žiar prakresťan-
skej viery vo vykúpenie, nie vždy ten mohutný pojem vše-
mohúceho Boha zľutovateľa, a nie vždy tú heroickú jednodu-
chosť a výlučnosť, ktorou postoj tento ovládal myšlienky an-
tických kresťanov. V svojej najslabšej a takmer už nenábo-
ženskej forme bude sa prejavovať ako uspokojenie sa s upo-
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trebovaním sviatostných obradov, ako pobožnosť viac ceremo-
niálna a rituálna. 

So zánikom rímskej kultúry a vstupom germánskeho sve-
ta. národov do dejín miesto očakávaného vytrženia do koneč-
nej vznešenosti nastala Cirkvi netušená plnosť úloh; Cirkev 
sa naučila chápať svoje jestvovanie nielen ako plod božského 
účinkovania, ale i ako zárodok a základ účinkovania vlastné-
ho a nového,- ako úlohu, ktorú má splniť, ako poslanie a 
príkaz byť vychovávateľkou a vodkyňou pre mladé národy 
Severu, hnané prekypujúcimi a neviazanými pudmi. Bolo treba 
vypracovať človeka, šľachetného a silného človeka, ktorý sa 
skrýval v týchto barbaroch. Úloha táto, ktorú si Cirkev vtedy 
uvedomuje, doslovne sa teda kryje s druhou funkciou, ktorú 
Kristus vykonáva v svojej Cirkvi: stať sa v nej viditeľným, 
dostať v nej novú podobu, zvýrazniť sa v jej postave. Tento 
vnútorný tlak, ktorý v Cirkvi žije a pôsobí z Krista, stretáva 
sa podivuhodne a jedinečne pamätné cez celý stredovek s von-
kajším určením, daným svetodejinnými pomermi: zvýrazniť 
ťahy Ježiša Krista a jeho učeníctva v tvári prebúdzajúceho sa 
a dospievajúceho sveta. Bolo to teda ako pod vedením istého 
a jemného životného inštinktu, ked práve v tom čase videli 
Syna človeka a jeho svätých tak zázračne žiarivými a strhujú-
cimi. Dojímavý obraz Dieťaťa betlehemského a otriasajúca ví-
zia trpiaceho Pána na kríži to boly, čo vzbudily najvplyvnejšie 
a najsilnejšie hnutia tých čias, hnutia františkánske. Stredo-
vekú pobožnosť vskutku nemožno lepšie charakterizovať ako 
Františkovým ideálom a františkánskym pokusom: predstaviť 
samého Krista, ako zas chodí po zemi a po krajinách v svo-
jom ľúbeznom detstve a detinstve, v svojej jednoduchosti a 
chudobe, v svojej trpiacej láske. A početní prepodivní svätí so 
svojimi udivujúcimi legendami boli stredovekému človekovi 
tiež len znovuzjavenim sa Krista; mali jeho ťahy, mali jeho 
divotvornú moc, stavali obraz dokonalého človeka pred zadi-
vené a dojaté oči sveta. Vskutku celkom nový ideál doko-
nalosti sa tu predstavoval nekomplikovanému a naivne se-
beckému človekovi na nižšom stupni kultúry, ideál nezištnosti, 
askézy smyslov, pokory a jemnosti. Nuž nevedeli sa dosť vy-
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napredstavovať sochami i farbami tých svätých, ktorí tak zre-
teľne učili, čo je to správny človek, nevedeli sa dosť vynausi-
iovat v ich horlivom nasledovaní. Tým bol sám od seba daný 
a vyznačený typ stredovekej pobožnosti: bola to pobožnosť 
formujúca, stvárňujúca a predstavujúca, teda obsahovala už 
silný prínos subjektívnej a aktívnej účasti človeka. Zázračné 
človečenstvo Ježiša Krista a jeho svätých to bolo, čo táto po-
božnosť chcela sformovať a znázorniť, predstaviť a stelesniť. 
Stredovekých pobožných a svätých ľudí oduševňoval z Krista 
pôsobiaci tlak do viditeľnosti, jeho vôľa k sebapredstaveniu. 

Vekom objavov, rozpadnutím stredovekej feudálnej, sta-
vovskej a mestskej kuitúry a jej zmenou na svetošíru a slo-
bodnú kultúru národnú započal sa vskutku celkom nový čas, 
a nové ľudstvo sa zjavilo pred bránami Cirkvi i v jej sieňach. 
Bolo to najsamprv nové ľudstvo celkom doslovne: nespočetné 
a dovtedy netušené a neznáme národy ďalekého Východu a 
ďalekého Západu. Bolo to nové ľudstvo predovšetkým v smy-
sle celkom nového zamerania a nových určení duševnej štruk-
túry západoeuropského sveta, v smysle celkom nového vnú-
torného postoja, v objavení nových hodnôt, v stvárnení no-
vých ideálov a noriem. Tento nový smer duší bol nevyhnutne 
sprevádzaný prudkým a vášnivým odmietaním prijatých zá-
väzkov. Jednotlivé indivíduá, hospodárske organizácie a pre-
dovšetkým štáty vyhlásily sa za autonomné; namiesto objek-
tívnych zákonov, uznávaných dovtedy bez otázky, nastúpily 
subjektívne určenia, ktoré niesly v sebe zárodok všeobecné-
ho pochybovania a nárok na neviazanú kritiku; namiesto zme-
ravených tradícií minulosti nastúpila plynulosť a prúdenie prí-
tomnosti. V takejto chvíli, pravda, keď prastaré zavreté brány 
sa roztvorily alebo boly vyvalené, na denné svetlo vystúpily 
zas i všetky doteraz namáhavo sputnané a zauzdené zlé in-
štinkty duší a más, ba pohly sa i nové, doteraz neznáme pudy, 
a všetky spolu vytvorily front celkom nového a neslýchane 
vášnivého nepriateľstva proti doterajšej tútorke a vychová-
vateľke, proti Cirkvi, ktorá práve v tomto čase dávala tiež 
zlý príklad renesančného človeka v svojich viditeľných zá-
stupcoch, príklad subjektívnej rozputnanosti a zdivočenia, a 
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pritom svojou podstatou a svojím jestvovaním jednako sa 
predstavovala ako nesmieritelná zástupkyňa bývalého a zasta-
ralého; nesmierna priepasť otvorila sa v Cirkvi samej: zdalo 
sa, že pre nehodnosť svojho dejstvovania práve ona má naj-
menej práva stavať sa do cesty prebárajúcej sa slobode. 

Prvý násilný a osudný výbuch tohto nepriateľstva proti 
starej Cirkvi zažilo kresťanstvo v reformácii. Reformácia v 
svojich najprvších začiatkoch skrývala v sebe vskutku nábo-
ženské jadro a úprimnú vôľu k náboženskému spamätaniu sa; 
keďže však toto spamätanie sa bolo subjektívne a vášnivé, 
celé hnutie čoskoro padlo do rúk lakomých, po moci a cirkev-
ných majetkoch dychtiacich kniežat a despotov, a konflikt so 
starou Cirkvou sa takto vždy ešte, ba čoraz väčšmi umele držal 
otvorený a zvečnil sa, i keď už bol úplne stratil svoje nábožen-
ské oprávnenie. Súčasne sa však i všetko násilnícke, vášnivé a 
nemierne, čo spočívalo v duchu času, vývojom vyostrovalo, a 
takto sa reformácia proti tušeniam a želaniam svojich prvých 
nositeľov stala len prvým článkom dlhej reťaze prevratov kaž-
dého druhu. 

Zo všetkého toho vyrástla Cirkvi celkom nová úloha do-
vtedy neznámej veľkosti a ťarchy, ale i netušenej vznešenosti. 
tJloha negatívna i pozitívna. Negatívne vyrástla Cirkvi trpká 
potreba sebaudržania v bezpríkladné tvrdom a zaťatom útoku 
všetkých nepriateľských síl nového sveta a času. A pozitívne 
bolo jej povinnosťou získať pre seba a pre kráľovstvo božie 
toto nové ľudstvo, složené z odpadnutého sveta a z nedozerné-
ho takmer sveta pohanov. 

Vieme, akou rýchlosťou pochopil? Cirkev tieto nové po-
treby a prevzala tieto nové úlohy. Stalo sa to ešte takmer na 
prahu nového veku. Čoskoro po prvých začiatkoch reformácie 
Cirkev si tak uvedomila nesmierne nebezpečenstvo a strašne 
vážnu požiadavku svetodejinnej chvíle, ako sa to nestalo ani 
za plamenných dní prakresťanského ohlášfuiia spásy: hľadiac 
na túto neúprosne ostrú jasnosť celkom nového cirkevného 
vedomia, môžeme povedať, že stredovekí, ba i antickí kresťa-
nia dôb prenasledovaní žili v sladkom detskom snení. Pod te-
mer mučivým tlakom týchto poznatkov začala sa Cirkev nikdy 
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nevídanou energiou somkýňať sama v sebe a začala somký-
ňať i všetku svoju silu. Od týchto čias dátuje sa ozajstný mo-
censký rozvoj pápežstva, ktoré sa odvtedy stalo viditeľným 
nositeľom celej novovekej práce. Od tých čias pozorujeme ne-
ustále pokračujúce presunovanie všetkých živých síl smerom 
k cirkevnému centru a do jeho blízkosti. A od tých čias vstú-
pila Cirkev ako osobitná, voči celému okolitému svetu vyhra-
nená moc i do vedomia sveta a predovšetkým do vedomia sa-
mých členov Cirkvi: začína sa „pobožnosť k Cirkvi", špecific-
ky katolícky duch, ktorý sa nám predstavuje dnes v najpln-
šom rozvoji. Všetky jednotlivé čiastky Cirkvi stály sa takre-
čeno práve toľkými akčnými strediskami, z ktorých plní Cir-
kev svoju novú úlohu. Takmer každý kňaz, každý mních, ba 
i každá mníška a každý laik sú dnes už stiahnutí do jedinej 
nekonečnej frontovej línie, a každý bod tohto frontu má byť 
schvátený tou istou žeravou vôľou, ktorá naplňuje celú Cir-
kev novovekú. 

V tomto celkom novom postoji uprostred nového sveta, 
v tomto postoji najsilnejšieho spamätania sa a zodpovednosti 
a preto i najvýš živého aktivizmu, splňuje sa takmer viditeľne 
tretia funkcia, ktorú vykonáva Kristus v tele svojej Cirkvi: 
Cirkev ako celok i vo všetkých svojich čiastkach je jeho or-
gánom, jeho rukou, jeho okom, jeho ústami, jeho nekonečne 
mnohotvárnym a prispôsobivým nástrojom. Preto sa dnes tak 
presunuly do centra všetkého diania a všetkej pozornosti ná-
stroje jeho cirkevného účinkovania, vystrojené viditeľnými 
oprávneniami a silami, totižto vladári a kňazi Cirkvi, preto je 
dnes, v období „Katolíckej akcie", ešte i jednoduchý veriaci 
v istom smysle kazateľom a misionárom, apoštolom a kňazom 
Cirkvi. Takto i v náboženskom a etickom stvárňovaní života 
pozorujeme neustále vzrastajúce spodobňovanie stavu laické-
ho s kňažstvom, ba s kláštorníctvom: časté, ba každodenné 
prijímanie svätej eucharistie, rozšírené a prehĺbené pestovanie 
vnútorného života, najmä života modlitby, zúčastňujúce sa spo-
luslávenie ba spolutvorenie cirkevnej liturgie — to všetko sú 
znaky neustále vzrastajúceho zapojovania laictva do veľkého 
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misijného povolania Cirkvi, do úlohy Kristových orgánov a 
nástrojov. r 

Vidíme teda, že zdanlivo velká rozdielnosť cirkevnej po-
božnosti v rozmanitých obdobiach nie je iné ako rozmanito 
silné prejavovanie sa tých troch funkcií, ktoré Kristus vyko-
náva v svojej Cirkvi. Podlá miesta a chvíle, podlá kroku sve-
todejinného vývoja vystupuje silnejšie a zreteľnejšie raz tá, 
raz ona z týchto troch funkcií, a to značí, že i postoj veriacich 
a celej Cirkvi prejavuje sa vždy znovu trojakým rozmanitým 
spôsobom: raz viac prevláda pasívny postoj voči premohutné-
mu, ako zázrak do svetových dejín vstupujúcemu účinkovaniu 
božiemu, inokedy zas aktívny postoj vlastného tvorenia a bo-
jovania, nástrojového síce a služobného, no jednako vykoná-
vaného slobodou tvora a z pále i sily vlastnej lásky; lebo Kris-
tus potrebuje a upotrebuje v každom čase, najmä však v pe-
riódach, keď nastáva rozhodovanie a keď sa búrlivo otvárajú 
nové cesty, i ľudí bojujúcich, nezlomných a silných ľudí ne-
smieriteľných zásad a bezohľadných požiadaviek voči svetu. 
Potom však, v iných časoch, ktoré možno nazvať takmer šťast-
nými, smie zas nastať prejavenie prítomného Krista postojom 
tichým, ktorý spočíva viac v bytí ako v účinkovaní, viac vo 
vlastnom stvárňovaní ako v oddelených výkonoch. Ale v nija-
kom čase nijaký z typov zbožnosti nebude vládnuť len sám 
a nijaký typ, ani novodobý, vyznačujúci sa najaktívnejšou 
prácou v svete, nebude si môcť nárokovať výlučnú platnosť 
v svojom čase a tobôž nie navždy. Veď i dnes, takmer na 
vrchole novodobého duchovného postoja a duševného rozpo-
loženia, vidíme, ako tu a tam, a v hlbokých spodných prú-
doch vari všade, preniká zasa prakresťanský typ čisto objek-
tívnej oddanosti mystériu božiemu, ako predovšetkým proti 
neraz aj prepiatej vôii za činnosťou a výkonom svitá zas ve-
domie, že účinnosť stvárneného bytia, sila osobnej podstaty, 
význam sformovaného vlastného života môže byť vlastne väčší 
než všetka čo ako hlasná účinlivosť, alebo že aspoň všetka 
účinlivosť, organizácia, ba i centralizácia, nevynímajúc ani 
centralizáciu pápežstva, je len behom naprázdno a bezmoc-
nosťou, ak nevychádza zo stvárnenej kresťanskosti, z dušev-
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nej podstaty, z bytia spojeného s Bohom. Koncentrácia vše-
tkých síl v jednom bode môže viesť i k zaduseniu a ochrome-
niu živých a novotvorivých síl, najmä na periférii. 

Pravda, určovať, ako sa má utvárať cirkevná pobožnosť 
v daktorej prítomnej a tobôž budúcej chvíli, to nie je úlohou 
nášho vlastného uvažovania, ktoré v rámci svetových dejín 
je jednako len krátkozraké. Túto otázku výlučne a rozhodu-
júco rieši iba životný princíp Cirkvi, prítomný Kristus; a po-
žiadavky svetodejinnej chvíle najpresnejšie a najúčinnejšie 
splnia tí, čo každou žilkou svojho srdca, každým nervom svoj-
ho videnia a načúvania oddávajú sa Spasiteľovi, ktorý v nich 
žije a je prítomný. Táto oddanosť je centrálnym a podstatným 
prvkom všetkej cirkevnej pobožnosti. Táto oddanosť je vlastne 
kresťanskou náboženskosťou vôbec i v každej podobe, v kto-
rej sa len prejaví, či v zahĺbenej a osamelej mystike alebo 
v apoštolskom stvárňovaní sveta, či v tichej práci na 
vlastnom charaktere alebo v geniálnej správe duší a vo 
vedení ľudí. Všetky tie rozmanitosti týkajú sa len preja-
vovej formy cirkevnej pobožnosti, ona sama však v svojom 
základe a podstate prúdi z jediného prameňa, ktorý je v stre-
de Cirkvi, zo srdca Bohočloveka, ktorého pulzovanie pohýňa 
každé katolícke srdce, ktorého krvný prúd živí všetky duše. 

A táto živá oddanosť osobne prítomnému Spasiteľovi bola 
vskutku vždy rovnaká vo všetkých zmenách časovodejinných 
foriem, či lepšie: stálym vzostupom rástla podnes — hoci ani 
nie natoľko vo vrúcnosti a sile. Lebo ľudská vnímavosť nemô-
že vari prevýšiť ten osobný vzťah ku Kristovi, aký smel mať 
Pavol, alebo veľkí svätci stredoveku, Bernard, František a 
Katarína. No rozsahom, skoro by sme chceli povedať: popu-
laritou a všeobecnosťou, jednako rástol, takže toto osobné 
spolubytie s Kristom nesie a určuje dnes aj široký priemer 
katolíckych veriacich v kláštoroch i mimo nich, v stave kňaz-
skom i laickom. Podstatnú účasť na tomto pokroku má všeobec-
né a víťazné rozšírenie úcty Božského Srdca vo všetkých vrst-
vách novodobej Cirkvi. Veď táto úcta je vlastne len pestova-
nie čo najvnútornejšieho, najduševnejšieho, najdôvernejšieho 
a najmilujúcejšieho vzťahu ku Kristovi, pestovanie srdečného 
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spolužitia s ním. A táto osobná vrúcnosť a teplota je i moc-
nou protiváhou, ktorá chráni kult cirkevnej organizácie, ba 
i kult cirkevnej autority pred skamenením a zmeravením, pred 
zpredmetnením a zvrhnutím sa v čisto stranníckeho ducha. 
V Ježišovom smysle a duchu, v blízkosti jeho srdca je i táto 
„pobožnosť" k systému Cirkvi čosi krvou naplnené a životné, 
čosi ľudské a dobrotivé. Takto sa i tu, v regiách viery a nad-
prírody, dokazuje stará veta, že človek, i človek Cirkvi, ba 
i Cirkev sama povznáša sa ozajstne len natoľko a vyvíja k lep-
šiemu, nakoľko pozná veľké, sväté, dobrotivé, ba božské „Ty", 
pred ktorým v úcte kľačí. I katolícka Cirkev je Cirkvou Kris-
tovou len skrze „Ty" lásky a viery, blízkosti a oddanosti, ktoré 
svojmu božskému Pánovi vraví a každodenne znovu musí vra-
vieť: Rabboni, ty Učiteľ môj! 



PIATA HLAVA 

Členovia Cirkvi 

Cirkev ako telo a orgán Krista, ktorý v nej predlžuje svo-
ju živú prítomnosť na zemi a skrze ňu splňuje svoje vykupi-
teľské dielo v dušiach ľudí, je priestorom, v ktorom môžeme 
nájsť Krista; ona je tou jedine možnou cestou, ako nadviazať 
styk s ním. Kristus však je Vykupiteľom a Spasiteľom celého 
pokolenia ľudského, on je ,,cesta, pravda a život." (Jn. 14, 6.) 
A „nie je dané ľuďom pod nebom iné meno, v ktorom by sme 
mohli byť spasení." (Sk. ap. 4, 12.) Jedinespasiteľná moc Kristo-
va dáva teda i Cirkvi jedinespasiteľný význam. To je jednodu-
chý a nevyhnutný dôsledok zo vzťahu Krista k jeho Cirkvi. Je-
dinespasiteľná moc Kristova je v tom, že všetci, ktorí sa chcú 
spojiť s Bohom, ktorí sa chcú Bohu ľúbiť, ktorí chcú slúžiť Bohu 
formou, ktorú si sám Najvyšší želá a určuje, môžu to dosia-
hnuť len tak, keď ich Kristus prijme a predstaví Otcovi a od-
porúča mu ich ako svojich bratov, aby ich prijal za svoje 
dietky. „Jahvova vôľa spočíva v jeho rukách" (Iz. 53, 10), to 
značí, že jeho slovo má pred Otcom všemohúcu silu, že jeho 
živototvorná sila spočívať musí predovšetkým v slávnostnom 
vyhlásení jeho životnej vôle: „Otec, chcem, aby tí, ktorých si 
mi dal, tiež boli tam, so mnou, kde som ja, a aby videli vzne-
šenosť, ktorú si mi dal, lebo miloval si ma pred počiatkom 
sveta." (Jn. 17, 24.) Otec prijme a naplní božským životom vše-
tky duše, ktoré mu Kristus tak rozhodujúcim spôsobom pred-
stavi. Nuž a všetky tie duše tvoria spolu práve jeho Cirkev. 
Možno povedať, že Kristova Cirkev skladá sa zo všetkých tých 
ľudí, ktorých Kristus aKýmkoľvek spôsobom už zachytil, vzal 
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za ruku a vo väčšom či menšom stupni konečnej dokonalosti 
postavil na cestu, vedúcu k Otcovi. Preto sa samo sebou roz-
umie, že mimo tejto Cirkvi, t. j. mimo ľudí zachytených Kris-
tom, nemôže byť spásy. 

Historická Cirkev od samého začiatku cítila, že je touto 
spoločnosťou, zachytenou Kristom. Preto vyznávanie potreb-
nosti Cirkvi k spáse bolo od začiatku práve tak silné a živé 
ako vyznávanie potrebnosti Vykupiteľa. Už apoštolské spisy, 
na prvom mieste listy sv. Pavla, sú takrečeno presiaknuté tou-
to vierou. Veď na tom spočívala i blčiaca horlivosť, ktorá po-
háňala život tohto neúnavného muža: „Beda mi, ak by som 
neohlášal evanjelium!" (1. Kor. 9, 16.) Tu mala základ i veľká, 
pálčivá bolesť jeho života: že nemohol priviesť k viere vo Vy-
kupiteľa svojich bratov podľa tela, národ izraelský: „Pravdu 
hovorím, pred Kristom, a nelužem; a svedomie moje, ktoré po-
zná Duch svätý, mi svedčí: V mojom srdci je veľký zármutok 
a neutíšiteľný bôľ a nedbal by som sám byť odtrhnutý od Kris-
ta, keby sa to mohio stať za mojich bratov, ktorí sú mi príbuzní 
krvou, za Izraelitov." (Rim. 9, 1—3.) 

Táto viera, že k spáse je potrebné spoločenstvo s Kristom 
vo vospolnosti vzájomnej lásky kresťanov, už včas viedla 
k tejto práve tak pôsobivej ako rozhodnej formule vyznania: 
„ J e d n o telo a j e d e n duch, tak ako ste povolaní k je-
dinej nádeji, nádeji to vášho povolania. J e d e n Pán, j e d n a 
viera, j e d e n krst, j e d e n Boh a Otec všetkých, ktorý je 
nad všetkých a skrze všetkých a vo všetkých." (Ef. 4, 4—6.) 
Zo smyslu a z vnútornej náplne tejto formuly povstaly potom 
zaiste i takmer heslovité formuly Otcov a pápežov: „Milujme 
Pána, Boha nášho, milujme i Cirkev jeho! Boha ako nášho otca! 
Cirkev ako našu matku!. . . Čo ti osoží, ked vyznávaš Pána, 
keď vzdávaš Bohu úctu a velebíš ho, keď uznávaš jeho Syna 
a vyznávaš, že sedí na jeho pravici, a pritom rúhaš sa jeho 
Cirkvi? . . . Nuž teda, bratia moji, pridržiavajme sa všetci jed-
nomyseľne Boha, nášho Otca, a Cirkvi, našej matky!" (Augus-
tín, Sermo in Ps. 88, nr. 14; por. Lev XIII. „Satis cognitum" 
z 29. júna 1896.) Od vety Pelágia II. r. 585.: „Kto nie je v po-
koji a jednote s Cirkvou, nemôže nájsť Boha", siaha nepretrži-
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tá reťaz vyznaní jedinespasiternej moci Cirkvi až po vyhlá-
senie Pia IX.: „Bezpochybne je katolícka dogma, že mimo ka-
tolíckej Cirkvi nikto nemôže byť zachránený, a že tí nemôžu 
dosiahnuť večnú spásu, čo zatvrdlivo odmietajú autoritu a roz-
hodnutia tejto Cirkvi a tvrdošijne sa odlučujú od jej spoločen-
stva a od spojenia s nástupcom Petrovým, rímskym pápežom." 
(Pius IX. v encyklike z 10. augusta 1863.) 

Co je teda smysel tejto potrebnosti Cirkvi k spáse, ktorá 
od čias Cypriánových priodievala sa do slov: „Salus extra eccle-
siam non est — Mimo Cirkvi niet spásy", a ktorú my dnes 
vyjadrujeme ešte kratším a vari príkrejším slovom o „jedine-
spasiteľnej Cirkvi"? Vôbec možný a preto i jedine znesiteľný 
smysel tohto vyznania zdanlivo najkrajnejšej netolerancie 
získame len tak, keď si objasníme otázku členovstva Cirkvi, 
t. j. otázku, v čom vlastne záleží príslušnosť k Cirkvi a aké 
môžu byť jej podmienky, jej stupne a jej vývoje. 

Jasné je, že všetky duše, v ktorých najvnútornejšom stre-
de je Kristus prítomný udelením milosti synovstva, patria i k 
jeho Cirkvi. Ba sú priamo jadrom jeho spoločnosti. Ako on 
stojí v ich strede, tak sú i ony samy stredom jeho Cirkvi, od-
kiaľ sa splňuje dejinná úloha Cirkvi. Preto boly nazvané i „du-
šou Cirkvi" tie duše, ktoré sa v Kristovi volajú a skutočne sú 
dietkami božími; nie ako by boly životným princípom Cirkvi, 
ale preto, že skrze svoje synovstvo božie nosia v sebe tajom-
stvo cirkevnej životnej sily. Táto milosť synovstva je síce naj-
dokonalejším, no nie jedine možným spôsobom, akým Kristus 
môže v duši žiť a účinkovať. Táto milosť má mnoho príprav-
ných stupňov; a keby z duše zas i zmizla, Kristus by takého 
človeka jednako celkom neopustil a celkom by sa ho nezriekol. 
Preto môžeme a musíme označiť za členov Cirkvi všetkých 
tých, v ktorých Kristus akýmkoľvek spôsobom začal účinko-
vať, alebo v ktorých ešíe pôsobí. Všetci tí sú údami jeho tela, 
ktorých zachytil daktorým zo svojich milostiplných účinko-
vaní a ktorých strhol do okruhu pôsobnosti svojho života. 

Týmto sme jednoznačne povedali, v čom záleží členov-
stvo Cirkvi. Ale len tým samým ho ešte nepoznávame. Lebo 
my nemôžeme bezprostredne nazrieť do tajnostného, až do 
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podvedomých hĺbok duší siahajúceho pôsobenia Kristovho, 
aby sme zistili, v akom smysle a stupni už tam pôsobí, s väčším 
či menším úspechom. Otázka o príslušnosti k Cirkvi stáva sa 
teda otázkou, ako možno túto príslušnosť zistiť. Keďže vnútro 
duše je nám neprístupné, musíme sa usilovať z vonkajšej skú-
senosti zistiť, kto je už v akomsi stupni zachytený Kristom. 
Keďže Cirkev má organizačný ráz, ktorý značí viditeľnú vy-
hraničenosť počtu jej členov a viditeľné, t. j. právne zistiteľ-
né hierarchické usporiadanie členstva, nuž istotne musí byť 
možné, i nám, teda zvonku, skúsenostne a preto i dejinne zi-
stiť príslušnosť k Cirkvi a s druhej strany oddelenie od nej. 

Toto zisťovanie môže vychádzať alebo od účinkov božské-
ho života milosti v duši, preniknuvšieho za prah vedomia, ale-
bo od zariadení, badateľných vo viditeľnosti, ktorými Kristus 
zaťahuje istú dušu do dosahu svojej moci. Prvou metódou 
z pozorovaných účinkov milosti súdime na danosť vnútorné-
ho milostiplného spojenia s Kristom. Tieto účinky milosti sú 
všetky náboženské hnutia duše, predovšetkým viera, nádej a 
láska, a v tom spolu i smýšľanie a prejavy oddanosti a posluš-
nosti voči Kristovi a jeho vôli, nakoľko je poznaná. Pre veria-
ceho, ktorý aspoň historicky uchopil vzťah Kristov k jeho 
Cirkvi, vyplýva z toho teda i úplná poddanosť autorite tejto 
Cirkvi, uznanie jej trojakých moci, upotrebovanie jej pro-
striedkov milosti, udeľovaných kňazmi, zachovávanie jej zá-
konov, určujúcich mravný život, a vôbec duševné a živé za-
pojenie sa do cirkevného spoločenstva. Všetci, čo dokonalou 
úprimnosťou a vernosťou uskutočňujú toto zapojenie sa, do-
kazujú tým, že už patria Kristovi, že vstúpili do okruhu jeho 
božského života a nasledovne že ich načim pokladať i za čle-
nov jeho Cirkvi. 

Pravda, vnútorné smýšľanie človeka, jeho úprimnosť a 
zvnútornenosť, nie sú nám prístupné; môžeme síce z vonkaj-
ších viditeľných prejavov usudzovať na vnútorný svet, ale 
tento zpiatočný záver môže nás v jednotlivom prípade i mý-
liť. Môže byť totiž, že tieto viditeľné prejavové formy a výko-
ny cirkevného spoločenského života nie sú celkom dôsledné 
a úprimné, že čiastočne alebo i celkom značia len vonkajšie 
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spolukráčanie. Tento nedostatok vnútornej srovnalosti môže 
byť toľký, že takýto človek vlastne vôbec nie je členom Cirkvi 
v akomkoľvek badateľnom stupni. 

Preto na zistenie príslušnosti k Cirkvi celkom spoľahlivo 
schodná je len druhá z naznačených dvoch ciest: totižto po-
zorovanie zariadení, ktoré Kristus viditeľne ustanovil, aby 
včlenil istého človeka do svojho kráľovstva. Tieto zariadenia 
sú jeho sviatosti, ktoré Cirkev udeľuje v jeho mene a v jeho 
moci, predovšetkým sviatosť krstu. Kto raz bol prijal túto svia-
tosť, čo i len ako dieťa, ten už patril Kristovi za istý čas, mož-
no za mnoho rokov, až k svojmu prvému osudnému mravnému 
zblúdeniu, a to až do najvnútornejšej hĺbky svojej duše; bol 
dieťaťom božím a plnohodnotným údom tela Kristovho. Taký-
to človek bol už teda v takej živej blízkosti ku Kristovi, že 
z tejto blízkosti nemôže už nikdy, ani nijakou vinou celkom 
vypadnúť. Bol už v strede všetkých Kristových síl milosti a 
preto sa bude Kristus oň cez celý jeho život obzvláštnym spô-
sobom uchádzať. Kristus ide za ním ako dobrý pastier za stra-
tenou ovcou. Lebo navždy a naveky nosí tajnostnú pečať pri-
jatého znovuzrodenia, pečať pokrstených, a to je pečať vlast-
níckeho pomeru, ktorým je človek spojený s Kristom. Je a zo-
stáva jednou z jeho oviec, i keď ovcou stratenou. Ba keď ta-
kýto človek napohľad dočasne patrí k Cirkvi len navonok, len 
ako matrikový katolík, v skutočnosti je jej jednako zavia-
zaný a Cirkev ho pokladá za jedného zo svojich; a to nie je 
len čisto právnický predpoklad. Lebo každý, kto raz úplne 
patril k Cirkvi vnútorne, sviatostne a milostiplne, zostáva cel-
kom jedinečným spôsobom pod jej vplyvom, pod vplyvom jej 
ohlášania, jej životných noriem, jej bohoslužieb, jej modlitby 
a jej príkladu. Žije teda i v blízkosti Kristovej a v spojení 
s Kristom, čo Cirkev sprostredkuje, a preto právom ho mož-
no označiť za člena Cirkvi. Vravíme, že patrí aspoň k „telu", 
t. j. k viditeľnému dosahu cirkevnej spasiteľnej ustanovizne; 
a i to už skutočne značí, že Kristus pohýňa a usmerňuje také-
ho človeka. 

Z rozmanitosti metód, ktorými dejinne a právnicky zisťu-
jeme príslušnosť k Cirkvi, vyplýva však, že toto členov-
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rstvo je nie jednoznačná a vo všetkých členoch celkom rovnaká 
a rovnako hodnotná veličina, ale že zahŕňa nespočetné stupne, 

_ od konečného blaženého zavŕšenia vo večnom živote až k cel-
kom voľnému a sotva badateľnému spojeniu tu na zemi. Preto 
podľa srnyslu, v ktorom rozumieme členovstvo v istom prípa-
de, musíme celkom rôzne viesť i hranice Cirkvi. Spôsobom, 
ktorý má historickú a právnu platnosť, zahrnujú tieto hranice 
všetkých tých ľudí, ktorí do cirkevného sväzu patria organi-
začne, v dôsledku prijatia krstu a vari i pre katolícku výchovu. 
Keď však členovstvoín rozumieme živé spojenie s Kristovými 
silami milosti, keď hľadíme teda na metafyzický smysel prí-
slušnosti k Cirkvi, vtedy sú tieto organizačné hranice priúzke. 
Lebo nezahrnujú tých ľudí, ktorí síce už stoja pod milostiplným 
vplyvom Kristovým, možno sú ním už i zaplavení plnosťou ži-
vota dieťaťa božieho, ale z akéhosi náhodného alebo osudné-
ho dôvodu nijako, ani krstom ani duchovným uznaním, nema-
jú účasti na vospolnosti Cirkvi. To sú tí príslušníci iných kres-
ťanských vyznaní i všetci tí nekresťania, ktorí s dobrým sve-
domím a plnou poctivosťou spravili všetko, čo im naznačily 
alebo umožnily udelené pohľady a vonkajšie okolnosti. Kres-
ťanstvo i sama Cirkev učia, že tí, čo nasledujú svoje svedo-
mie, nemôžu byť naveky zatratení, obsiahnu teda nejakým 
spôsobom synovstvo božie a kráľovstvo nebeské, no vždy 
skrze Krista a pre jeho vykupiteľské dielo; i oni patria teda 
ku Kristovi, k jeho telu, hoci možno o viditeľných zjavoch 
tohto tela nezískali nijakej alebo nie dostatočnej a jasnej ve-
domosti, aby mohii pristúpiť k tomuto viditeľnému sväzu. 

O všetkých týchto dušiach učí Pius IX. v svojej encykli-
ke z 10. augusta 1863.: ,,Ľudia, ktorí trpia nepremožiteľnou ne-
znalosťou nášho svätého náboženstva, ktorí však verne za-
chovávajú prirodzený zákon a jeho požiadavky, ako ich Bob 
vpísal do všetkých sŕdc, a sú ochotní poslúchať Boha a vedú 
takto život mravne nezávadný, pomocou svetla a milosti bo-
žej môžu dosiahnuť život večný; lebo Boh, ktorý všetky 
smýšlania, rozpoloženia ducha, myšlienky a stavy presne vidí, 
skúma a pozná, nedovolí v svojej nekonečnej dobrote a lás-
kavosti, aby bol večne zatratený ten, kto nie je zaťažený dob-
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rovoľnou vinou." A v „Príhovore" 9. decembra 1854. ukazuje 
Pius, dobrotivý kňaz, slovami, prezrádzajúcimi a dovoľujúci-
mi neohraničenú šírku srdca, ako spočíva v hĺbkach božského 
zľutovania i zastrašujúca dogma o jedinespasiteľnej Cirkvi: 
„Ani zďaleka nepomýšľame na to", vraví, „aby sme určovali 
hranice milosrdenstvu božiemu, ktoré je nekonečné. A ne-
chceme ani vyskúmaf tajné rozhodnutia a súdy božie, ktoré 
sú hlboká priepasť"; ale s druhej strany načim bojovať i proti 
„práve tak hriešnemu ako osudnému náhľadu", „že cestu 
k spáse možno nájsť v ktoromkoľvek náboženstve." „Viera to-
tižto učí, že mimo apoštolskej, rímskej Cirkvi nikto nemôže 
byť spasený, že ona je jedinou archou záchrany, a že kto ne-
vstúpi do nej, zahynie. Ale jednako možno mať za isté i to, 
že tí, čo trpia nepremožiteľnou neznalosťou pravého nábožen-
stva, jednako nie sú preto v očiach Pánových zaťažení vinou. 
Kto by sa však mohol opovážiť chcieť určiť hranice tejto ne-
znalosti pri toľkej rozmanitosti národov, krajín, duchovných 
rozpoložení a mnohých iných okolností?" 

Náuka, ktorú tu prednáša pápež vatikánskeho koncilu, je 
ešte vždy rovnako široká a veľkorysá ako myšlienky grécko-
krestanského filozofa Justína (í 167): „Všetci tí, ktorí žili so 
Slovom (t. j. podľa svojho svedomia, osvieteného svetlom roz-
umu), sú kresťania, i keď boli pokladaní za ateistov." Justín tu 
mysli na pohanských filozofov Sokrata, Heraklita a podob-
ných. Tak uznanlivo a láskavo ako tento prakresťan smú a 
majú súdiť o príslušníkoch nekatolíckych náboženstiev i mo-
derní katolíci. 

Keď príslušnosť k Cirkvi Kristovej rozumieme teda v tom-
to vnútornom a živom smysle, musíme viesť jej hranice ne-
smierne široko, tak, že neviditeľne síce, no jednako určite a 
pevne idú široko ďaleko nekatolíckym svetom, ba že tíško svi-
tajúcou viditeľnosťou siahajú až do predkresťanských stáročí 
prípravy. Lebo medzi duše, ktoré boly v živom spojení s Kris-
tom, hoci nemohly byt členmi jeho viditeľnej organizácie, pa-
trily všetky tie veriace duše, ktoré verily, dúfaly a čakaly 
už pred zjavením sa Slova na zemi, totiž spravodliví Starého 
zákona, o ktorých hovorí Pavol, že „verili a viera im bola na 
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ospravedlnenie ' (Rim. 4, 3); lebo „spravodlivosť božia prichá-
dza skrze vieru v Ježiša Krista k všetkým a na všetkých, ktorí 
veria v neho." (Rim. 3, 22.) A všetci títo Bohom posvätení ľu-
dia jednako nevideli nič iné, ako ďaleké svitanie jasno-tem-
ných proroctví. Časové boli tak vzdialení od Krista a jeho vi-
diteľnej Cirkvi, ako vzdialení sú ešte dnes nespočetní ľudia vo 
vzťahu priestorovom. Pravda, omilosteným ľudom, ktorí vi-
dia splnenie v celej jeho veľkosti a kráse a ktorí stoja i žijú 
uprostred neho, táto priestorová a časová vzdialenosť nevidí 
sa ani takou veľkou. Cirkev je im totiž mestom na vrchu, kto-
ré rozlialo jasnú žiaru už do všetkých kútov sveta a do vše-
tkých hĺbok minulosti. A cimburia Cirkvi boly skutočne vidi-
teľné už v tom prisľúbení, ktoré dal Boh upadnuvšej dvojici 
ľudí na prazačiatku, v prisľúbení budúceho odpustenia a pre-
moženia zla; a vo viere i nádeji, ktorá padla z tohto prisľúbe-
nia do potlačených duší ľudstva po opustení raja, dostaly ľud-
ské duše prvý lúč Kristov a prvý záblesk svetla, ktoré vychá-
dza z jeho tela. Vtedy položený bol najprvší základný kameň 
Cirkvi, vskutku „Cirkvi od prvopočiatku", ako bola výstižne 
nazvaná. „Odkedy sú svätí, odvtedy je na svete i Cirkev", 
vraví krátko sv. Augustín, „lebo všetci spravodliví od počiat-
ku sveta mali Krista za svoju hlavu." (In Ps. 128, 2.) 

Početné rozmanité stupne príslušnosti k Cirkvi umožňujú 
nám spojiť neúprosné a vari i príkre potrebnosti právnického 
a organizačného určenia hraníc Cirkvi s potrebnosťou ešte sil-
nejšou, s potrebnosťou dušpastierskej horlivosti a všeob-
siahlej lásky a — nezlomného dôverovania v Boha lásky a ži-
vota. Lebo vidno, že lúče, ktoré vychádzajú z Krista a zo stre-
du sveta v jeho Cirkvi, siahajú tak ďaleko, ako ďaleko siahajú 
priestory človečenstva. 2e vari ani jeden jediný človek nie je 
celkom mimo dosahu Krista a tým i mimo Cirkvi; že dobrý 
Pastier, ktorý viditeľne kráča týmto svetom v svojej Cirkvi, 
nevniká síce všade svojimi vystretými rukami a zvukom svoj-
ho hlasu, ale že zohrievajúce a žiariace lúče, ktoré vychádzajú 
z jeho srdca — a toto srdce žije a bije práve v jeho Cirkvi — 
prenikajú ďaleko a „osvecujú každého človeka, prichádzajú-
ceho na tento svet." (Jn. 1, 9.) Kdesi a kedysi vskutku príde vlna 
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tohto svetla ako vážny pohľad a požiadavka svedomia, ako 
napomenutie alebo útecha shora, ako hnutie k dobrému chce-
niu a ako tušenie a poznanie živého Boha, odplatitela za vše-
tko dobro a zlo, ku každej ľudskej duši, ktorá len dospela k 
zodpovednosti a vedomiu. 

S druhej strany však tieto lúče, prekypujúce do najvzdia-
lenejších diaľav, sú aj ponorené do takej hlbokej a hroznej 
noci, že ich vidíme len ako slabunké, takmer bezmocné svetiel-
kovanie. V ľuďoch, čo sami už kráčajú v jasnejšom svetle, 
vzbudzuje to svätú a účinnú, obetavú vôľu a nutkanie, aby 
teraz i oni niesli ďalej to svetlo, ktoré dostali, aby vyšli ako 
svetelné orgány Kristove, ako poslovia jeho pravdy, ako roz-
dávatelia jeho milosti, ako nástroje a zjavovatelia jeho lásky; 
a takto aby priviedli do blízkosti svätyne, a keď možno aj do 
jej najvnútornejšieho priestoru, i ľudí, ktorí ešte sedia v tem-
note a v tôni smrti, alebo sú aspoň oddelení od viditeľného 
spoločenstva s Kristom. 

Od ďalekého, do noci ponoreného pólu, kde sa objavujú 
ostatné, sotva badateľné stopy milostiplného účinkovania Kris-
tovho a tým i príslušnosti k ieho Cirkvi, je veľmi ďaleko 
k druhému pólu, ktorý je zatopený v svetle večného zavŕšenia, 
kde príslušnosť k Cirkvi má už svoju plnú silu a svoju koneč-
nú vífaznosť, kde synovstvo božie je už nielen zanorené do 
nevedomých hĺbok a z nesmiernych hĺbok len slabo presvitá 
do vedomého života, ale kde tento prameň stredu zalial už 
v trvalom nekonečnom imaní Boha celého človeka, jeho žitie 
i chcenie, jeho videnie i milovanie. V celej tej nesmiernej šír-
ke od pólu k pólu leží dosah Cirkvi; a jej dejiny záležia v ne-
ustálom putovani a prúdení duší od pólu k pólu, zo vzdialeno-
sti do blízkosti, z cudziny do vlasti; tam, kde sa vlny milosti 
Kristovej strácajú a rozplývajú, tam je najspodnejšia hranica 
Cirkvi, tam je jej počiatok, tam je „Cirkvou od prvopočiatku"; 
hore však na výške zavŕšenia, kde sa v jednej duši alebo do-
konca v spoločenstve svätých božský život stal prekypujúcou 
skutočnosťou, tam je horná hranica Cirkvi, alebo lepšie: tam 
vôbec nieto hranice, tam siaha Cirkev svojou hlavou, Kristom, 
do Boha samého, do nekonečnosti. Tam „dostáva všetko, čo 
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je na nebi i na zemi, svoje zakončenie a zavŕšenie v Kristovi." 
(Ef. 1, 10.) A tam prebývaním Boha, Všeobopínajúceho, stáva 
sa i Cirkev všeobopínajúcou, vskutku katolíckou. Tam bude 
Cirkev „prvorodenou všetkého stvorenstva" (Kol. 1, 15), lebo 
v nej bolo nanovo a novým spôsobom stvorené všetko v nebi 
i na zemi, viditeľné i neviditeľné. 
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ŠIESTA HLAVA 

Cesty k Cirkvi 

Ako početné sú rozmanité stupne a spôsoby príslušnosti 
k Cirkvi, práve tak početné musia byť i cesty, ktoré vedú 
k Cirkvi a do nej. Lebo rozmanitosti v druhu i stupni jej čle-
novstva sú z veľkej časti podmienené práve rozmanitosťou 
ciest, ktorými človek prichádza k Cirkvi. Keď chceme teda po-
znať sily a spôsoby, ktoré môžu viesť človeka k Cirkvi, musí-
me vopred vedieť, na ktoré miesto v svätyni má a môže byť 
vedený. 

Pravda, boli by sme náklonní myslieť, že napokon všetky 
cesty musia ústiť do jednej jedinej, veď i cieľ je konečne len 
jeden, totižto úplná vnútorná a vonkajšia príslušnosť k Cirkvi, 
údovstvo v jej tele a naplnenosť jej dušou. Ale už tu je otáz-
ne, či Boh skutočne žiada od každého jednotlivého človeka 
v jeho konkrétnych životných okolnostiach, aby týmto naj-
užším spôsobom patril k Cirkvi. Lebo je nespočetne veľa ľudí, 
i v našej prítomnosti a medzi nami, ktorí nemajú naporúdzi ani 
fyzických ani psychických prostriedkov, aby dosiahli tento 
cieľ. Všetci tí ľudia, ktorí sú ďaleko od viditeľného zjavu Cir-
kvi, ktorí ju poznajú sotva po mene, nie že by podľa jej pod-
staty a významu, istotne nevládzu prísť do organizačného spo-
ločenstva Cirkvi. To platí nielen o takzvaných pohanoch v mi-
sijných zemiach, ale i o nespočetných ľuďoch v našich veľ-
mestách, ba i na širokom vidieku, o ľuďoch, ktorí od detstva 
rastú v takom prostredí, v takej duchovnej, mravnej a dušev-
nej atmosfére, že obraz katolíckej Cirkvi nemôže sa im zjaviť 
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tak, aby im bola mestom na vrchu, ku ktorému by sa museli 
usilovať všetkou silou a vynaložením i najväčších obetí. 

S druhej strany je isté — z vlastných slov božích —, že 
Boh chce spásu všetkých ludí. (1. Tim. 2, 4.) Keďže táto vzne-
šenosť, pripravená Bohom pre všetkých, je konečne odvislá od 
jednej jedinej podmienky, totižto od milosti synovstva božie-
ho. ktorú Duch lásky vlieva do našich sŕdc, musíme povedať: 
celkom výslovne a bezpodmienečne žiada Boh od každého jed-
notlivého človeka, ktorý dosiahol vedomú sebazodpovednosť, 
také mravné duševné rozpoloženie, aby bolo slučiteľné s ude-
lením milosti synovstva. Imanie tohto božského života však 
označujeme ako príslušnosť k duši Cirkvi. Takto teda pre kaž-
dého človeka musia byť otvorené a pripravené cesty, ktoré ho 
— ak má dobrú vôľu — privedú aspoň k duši Cirkvi. Tieto 
cesty sú nič iné, ako všetky tie príležitosti a možnosti dobrej 
vôle, ktoré sa núkajú človekovi za jeho života v svetle a za 
vedenia jeho svedomia; všetky tie vážne, zodpovedné hodiny, 
keď stojí pred istou vážnou požiadavkou svojho svedomia a 
má sa podľa svedomia rozhodnúť za dobro a proti zlu, ako to 
poznáva. Ak to spraví, i Bob urobí svoje, a povedie ho ďalej 
zovnútorne i vnútorne k cieľu, ktorý mu určil. 

Boh nežiada síce od každého jednotlivého človeka, aby 
vstúpil do viditeľnej brány Cirkvi. No jednako bezpodmieneč-
ne chce, aby všetci, ktorí majú k tomu potrebný vhľad a von-
kajšiu i vnútornú možnosť, to skutočne spravili. A práve pri-
pravenie tohto vhľadu a tejto možnosti pre každého človeka 
je úloha, ktorú Boh určil celej Cirkvi, ba celému ľudstvu a je-
ho dejinnému vývoju. Tento vývoj má viesť konečne k tomu, 
aby každý, kto rozmýšľa a úprimným srdcom sa usiluje, vskut-
ku mohol nájsť Cirkev a plnú príslušnosť k nej. Pravda, to 
žiada toľkú mieru duchovnej prípravy a sociálneho poriadku, 
že musíme uznať: dnes sme ešte veľmi ďaleko od tohto cieľa. 
Ale čo aká dlhá by mala byť táto cesta, jednako musíme pra-
covať v tomto smere, a Cirkev to vskutku i robí, celou svojou 
duchovnou správou, svojím misijným ohlášaním a svojím 
kňazským účinkovaním, všetkými svojimi pokusmi, ktorými 
sa usiluje viesť a očisťovať celkový život ľudstva. Tým práve 
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pracuje na tom, aby celému ľudstvu ukázala a urovnala cestu 
k Cirkvi. Robila to v letiacom ohlášaní, ktoré na svojom po-
čiatku vyslala rímskou ríšou. Potom v dlhej a krvavej náma-
he, ktorú vynaložila, aby ako kvas prenikla celý vtedajší antic-
ký svet. A prv, než sa jej táto úloha zdarila, nastalo pristú-
pením nových národov nové rozšírenie jej svetového apošto-
látu. Získanie germánskych národov podarilo sa Cirkvi pomer-
ne chytro a ľahko i proti rôznym ťažkým prekážkam so stra-
ny bludárstva ariánskeho a so strany politických zmätkov, kto-
ré nastaly po zrútení sa Impéria. Myslelo sa, že celý dovtedy 
známy svet je včlenený do Cirkvi a zdalo sa, že v celom tom 
svete, ktorý sa stal katolíckym, treba už len čoraz väčšmi vy-
stupňovať a stvárniť i podmienky a formy života ozaj katolíc-
keho. Stredovekí pápežovia za najlepšiu cestu k tomu pokladali 
čo najdokonalejšie preniknutie celého života, i života politic-
kého a hospodárskeho, bezprostredným vplyvom Cirkvi. Ale 
dejinný vývoj ukázal, že táto forma teokracie nedáva vôbec 
záruky, že ľudstvo udrží v Cirkvi, tým menej že privedie k Cir-
kvi ľudstvo azda novovystupujúce a novostvárnené. A nové 
ľudstvo vskutku i prišlo, v zemepisnom smysle nový svet ná-
rodov rozsahu tak neslýchaného, že prakresťanskú misijnú 
kázeň vôbec nemožno porovnať s úlohou, kázať vieru tomuto 
svetu. A prišlo nové ľudstvo predovšetkým v duchovnom smy-
sle: ľudstvo, ktoré vytvorilo svojrázny a svojzákonný, od cir-
kevného vedenia neodvislý kultúrny život. Nechať ľudstvo 
v tejto kultúrnej samostatnosti, ba podporovať ho a jednako 
ho postaviť pod vedenie Cirkvi, to sa stalo — popri zemepis-
nom, i dnes ešte takmer vôbec len plánovanom svetovom apoš-
toláte — veľkou úlohou Cirkvi, úlohou, ktorá od prekročenia 
vrcholného bodu stredovekého vývoja neustále vzrastá a čo-
raz naliehavejšie sa žiada od Cirkvi. Táto úloha v podstate 
nie je iná, ako bola úloha, ktorú malo prakresťanstvo a stredo-
veká Cirkev, no jednako je neporovnateľne väčšia svojou 
priestorovou rozsiahlosťou a plnosťou vnútorných napätí a zá-
pletok. Okrem toho predstúpila pred naše vedomie ostrosťou 
oveľa väčšou a veľkosťou takmer odrádzajúcou; jasnosťou, 
ktorá vzbudzuje temer beznádejnosť, zažívame všetky tie ne-
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smieme prekážky a protivy, ktoré sa stavajú proti vstupu dneš-
ného, neviazaného a samosvojho človeka do Cirkvi. 

Z toho vyrastá teda otázka: Aké všeobecné podpory mož-
no podať luďom, aby našli cestu k Cirkvi? Akým silám máme 
dať pôsobiť na ľudí, aké duševné rozpoloženia máme sa usilo-
vať rozvinúť v nich? Aké vhľady im môžeme sprístupniť? Ako 
preklenieme cestu od poznania k chceniu, ktorá je obzvláštne 
dlhá a obťažná práve modernému človekovi, postavenému pred 
neslýchane ťažké životné výkony? Jestvuje vôbec cesta, ktorá 
isto môže viesť človeka k Cirkvi? 

Predovšetkým ako celkom neschodná, ba ako bludná od-
padá jedna cesta: cesta násilia. Najlepší duchovia v svojich 
najlepších hodinách už v kresťanskom staroveku a stredoveku 
pokladali upotrebenie násilia, ešte i voči príslušníkom Cirkvi, 
za cieluneprimerané a vlastne nekresťanské. A tobôž voči mi-
mostojacim, ktorí ako nepokrstení ešte nijako nestoja pod 
autoritou Cirkvi, ani Cirkev sa nikdy nepokúsila použiť pro-
pagandy násilia. Pápež Lev XIII. vraví v svojej encyklike ,,Im-
mortale Dei" o kresťanskom zriadení štátu: „Cirkev sa starost-
livo chránieva pred tým, aby nikto nebol nútený k prijatiu ka-
tolíckeho náboženstva; lebo ako múdro pripomína sv. Augus-
tín, nikto nemôže veriť, iba ak sám chce." Upotrebenie násilia 
zakazuje už najvnútornejšia podstata kresťanstva a samej Cir-
kvi. Lebo príslušnosť k nej je konečne osobný vzťah dôvery 
a lásky ku Kristovi; a takýto vzťah nikdy nemôže byť nanúte-
ný zvonku. 

Vôbec prístupné a do istej miery aj účinné prostriedky, ako 
priviesť istého človeka k Cirkvi, rozpadávajú sa na rozmanité 
triedy. Jednu triedu týchto prostriedkov načim vidieť v čisto 
racionálnych, pojmových, ba vedeckých poznatkoch, ktoré na 
základe dejinne zistiteľného pôvodu Cirkvi z myšlienok a 
úmyslov posla božieho, Ježiša Krista, dokazujú i jej oprávne-
nosť, ba jedinú oprávnenosť. Tieto poznatky sú mimoriadne 
dôležité a významné ako uspokojenie a splnenie našich ve-
deckých nárokov, ktoré i pre transcendetálne tajomstvá viery 
musia žiadať rozumové podloženie a prípravu, lebo bez toho 
viera vôbec nie je možná. Také rozumové podloženie je tým 
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viac potrebné pre predmet viery, ktorý tak ako Cirkev natoľ-
ko široko a hlboko siaha do sveta našich skúseností, do nášho 
individuálneho a sociálneho životného priestoru. Poznatky, 
z ktorých Cirkev získava svoje dejinné a sociálnovedecké odô-
vodnenie, sú teda nepostrádateľné, ak viera v Cirkev má byt 
vôbec možná, Ale či tieto poznatky aj vzbudzujú vieru? Ci ve-
decké, apologetické odôvodnenia podstaty a práv katolíckej 
Cirkvi sú i prakticky schopné viest človeka na ceste do Ríma? 
Ci sú nielen logicky, ale i psychologicky vhodné naklonif Cir-
kvi ľudskú dušu? Odpoved na túto otázku znela často záporne. 
A vskutku nemožno tvrdiť, že táto cesta k Cirkvi by bola naj-
viac upotrebovaná. No jednako je schodná; to dokazuje istý, 
čo i malý počet ľudí, ktorí po nej prišli k Cirkvi. Boli to ľudia 
s bohatým teoretickým a dejinným vzdelaním a predovšetkým 
so silným dejinným smyslom, veľmi hlboko a žeravo prenik-
nutí kresťanskou religiozitou, t. j. zbožnosťou, ktorá smeruje 
ku Kristovi a od neho vychádza; práve takí ľudia radi idú ces-
tou dejinného skúmania a priamočiaro prichádzajú k Cirkvi. 
No jednako treba uznať, že na tejto ceste vidíme len niekoľ-
kých ľudí, osamelých pútnikov, a to práve preto, lebo uvede-
né podmienky len zriedka sú všetky splnené v jednom člove-
kovi. 

Preto pre prax väčší význam majú tie prostriedky, ktoré 
obsahujú aj iracionálny prvok, súčiastku, ktorú čisto pojmové 
a predovšetkým čisto dejinne už nemožno dokázať. Sú to tie 
poznatky a zážitky, ktoré vzbudzuje mohutný, jedinečný zjav 
Cirkvi a ktoré v dušiach, prístupných pre tento zjav, spôsobu-
jú dojem: Tu je dielo božie; tu v Cirkvi predstupuje pred naše 
oči zjavenie božskej moci a krásy, božej lásky a blízkosti. Ten-
to zážitok Cirkvi býva obzvláštne silný a účinný tam, kde už 
nájde dušu hľadajúcu, naplnenú túžbou po veľkosti, po čistote, 
po jednote, po láske a pokoji, dušu, ktorá je obzvláštne otvo-
rená pre hodnoty krásy, pre vnútorné a životné hodnoty du-
chovná a duševná. Tento úchvatný a pútavý dojem, ktorým 
pôsobí Cirkev na takto uspôsobnené duše, prehlbuje sa potom 
dôkladnejším štúdiom cirkevnej vierouky a predovšetkým štú-
diom praktického cirkevného života prítomnosti ako i veľkej 

184. 



minulosti, žiariaceho zo svätých Iudi, a vedie napokon k ra-
dostnému spojeniu sa s Cirkvou. Vatikánsky koncil pripísal 
týmto zážitkom a poznatkom najdôležitejšiu účasť na hnutí, 
ktoré vedie k bráne Cirkvi, a zdôraznil aj objektívnu hodnotu 
týchto poznatkov. Hoci obsahujú istú intuíciu, ktorú pojmové 
už nemožno opísať, ba aj istý subjektívny náladový prvok, jed-
nako ich možno aj vedecky odôvodniť; ved vzbudzuje ich ob-
jektívna skutočnosť, ktorá zodpovedá týmto poznatkom a zá-
žitkom; lebo vskutku „Cirkev už sama v sebe svojím zázrač-
ným rozšírením, svojou mimoriadnou svätosťou a plodnosťou 
vo všetkom dobrom a pre svoju všeobsiahlu jednotu a nepre-
možiteľnú pevnosť je veľkým a stálym dôkazom, aká rozumná 
je naša viera, a nepodvrátiteľným svedectvom svojho božské-
ho poslania. Takto sa stáva, že ako znak, vztýčený medzi náro-
dami, volá k sebe tých, čo ešte nenašli vieru, a tým, ktorí sú 
už jej dietkami, vlieva čoraz viac istoty, že viera, ktorú vyzná-
vajú, spočíva na pevnom základe." (Vatikánsky koncil.) 

Podľa toho pre mimostojacich najväčšiu presvedčivú silu má 
cirkevný život, chápaný prirodzene, nie abstraktne, ale v svo-
jej bezprostrednej skutočnosti, plnosti a sile. Žiarivý príklad 
spojenia s Bohom a lásky k Bohu, zvnútornenia, lásky k bliž-
nému, pripravenosti na utrpenie, jednotnosti a bratskosti má 
najväčšiu presvedčivú silu medzi všetkými prostriedkami, kto-
ré my sami môžeme pripraviť. Právom sa myslelo, že úplný ná-
vrat sveta, i dnešného sveta k Cirkvi dal by sa očakávať, keby 
všetci členovia Cirkvi, alebo aspoň množstvo, predstavujúce 
všeobecnú Cirkev, svojim životom, svojím smýšľaním, svojou 
osobnou bytosťou vydávali svedectvo o božských silách, ktoré 
pôsobia v Cirkvi. 

Pravda, ani s týmito prostriedkami nie je spojený celkom 
neomylný účinok, ba len samy v sebe sú celkom bezmocné, 
keď nepôsobí v nich už sila, ktorá svoj pôvod nemá v stvore-
ných dušiach, ktorá preto ani neodvisí bezprostredne od nás. 
Sú to tie tajnostné príťažlivé sily, ktoré voláme milosťou, kto-
ré neustále vyžarujú do celého sveta z vnútornej a najvnú-
tornejšej svätyne katolíckeho cirkevného priestoru, z boho-
ľudského srdca Ježiša Krista, a vždy znovu a neomylnou isto-
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tou i z veľkej vzdialenosti priťahujú duše do tejto svätyne. 
Tak, že duše z prostredia celkom bezvereckého, ba beznábožen-
ského od mladosti, priam od detinstva nastupujú neraz podivu-
hodnou priamočiarosťou a inštinktívnou istotou svoj pochod 
k Cirkvi a konečne ta i dôjdu, prekvapené trošku, no jednako 
aj s istou prirodzenou spokojnosťou, tak ako zblúdivšie deti, 
ktoré konečne našly cestu domov, zas vstupujú do otcovského 
domu, radostne, ale i bez ozajstného tušenia divu, ktorý sa stal 
s nimi. 

Podľa skúsenosti, ktorú získavame z takýchto duší, celý 
priestor katolíckej Cirkvi je naplnený, ba nasýtený nábožen-
skými zárodkami, ktoré nevyspytateľnými cestami putujú do 
sveta, vpadnú do istej duše a vykonajú v nej svoje dielo, ak 
im duša venuje svoju vnímavosť a ochotu. V novom čase naj-
mä eucharistické tajomstvo oltárov rozvíja podľa skúsenosti 
najsilnejšiu príťažlivú silu a zaťahuje ľudí do svojho dosahu 
už prv, než by títo vôbec vedeli alebo tušili, o čo tu vlastne ide. 
Tu možno takmer empiricky, takmer prstom sprevádzať cestu, 
ktorou kráča Kristus: ako sa ponorí do podvedomého duchov-
ného života a odtiaľ vyžaruje a postupne obracia k sebe vše-
tky vedomé hnutia duše; a duša je už jeho imaním oveľa skôr, 
než vôbec dvihne k nemu, vediac a milujúc, svoje oči. 

Tieto najsilnejšie a vlastne rozhodujúce sily, ktoré vedú 
na cestu k Cirkvi a privádzajú k cieľu, sú teda predovšetkým 
vecou Kristovou, ktorý podľa nevyspytateľného plánu so vše-
tkých strán shromažduje svojich vyvolených. A tieto jeho mi-
losti udeľujú sa nie vari len vyvoleným, ktorí ich ochotne na-
sledujú, ale široko idú svetom, ako semeno, ktoré rozsievač 
štedro, ba márnotratné roztrusuje, i na skalnatú pôdu. „Lebo 
dobrotivý Boh vzbudzuje a podporuje svojou milosťou i tých, 
čo ešte blúdia, aby mohli dôjsť k poznaniu pravdy, a tým, kto-
rých už povolal z temnôt do svojho zázračného svetla, pomáha, 
aby v tomto svetle zostali; lebo on neopustí nikoho, kto ho vo-
pred neopustí." (Vatikánsky koncil.) Hoci tieto cesty milosti 
k Cirkvi my bezprostredne nebudujeme a nevedieme, jednako 
nepriamo i tu môžeme v istom smysle vplývať. Celkom tak to 
vyzerá, ako by sme mohli modlitbou, obetavým, zastupiteľským 
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trpením, vyžarujúcou láskou zosilniť prúd milosti, urýchliť ho, 
ba i usmerňovať; ako by sme mohli určitým Iuďom, ktorých 
milujeme, akousi istotou otvoriť cestu k Cirkvi, totižto tak. že 
sa takrečeno ponoríme do sily lásky všetko usmerňujúceho a 
všetky cesty milosti vidiaceho Krista, a odtiaľ, z jeho srdca, 
ako by sme mohli viesť lúče svetla a života k milovaným by-
tostiam, ktoré chceme zachrániť. Takto sa môže stať, že kdesi 
v zapadlej samote sa modliaca a trpiaca duša uvolní neznáme 
a jednako temer neohraničené sily, ktoré vari nespočetným 
Iuďom ukazujú a urovnávajú cestu k Cirkvi. Ba v týchto du-
šiach nemusí byť vždy ani vedomé a výslovné chcenie; sila 
na vykúpenie mnohých môže vychádzať i z ničnetušiacich det-
ských sŕdc. 

Tu sa stretávame s ostatným účinkom tajomstva „commu-
nio sanctorum", svätej vospolnosti sŕdc a imania, ktorá vzá-
jomne spája všetky údy jedného tela Kristovho. Tu každý úd 
slúži a je plodný pre ostatné. „Všetky údy majú sa svorne sta-
rať jeden o druhý, a keď jeden úd trpí, trpia spolu s ním i ostat-
né; keď jeden je oslávený, aj ostatné sa spolu s ním tešia." (1. 
Kor. 12, 25 n.) A toto zaručenie sa a účinnosť za druhých pre-
lieva sa i za telo Cirkvi, za viditeľné hranice jej organizácie, 
a je na úžitok i tým, ktorí nie sú ešte spojení s ňou, ale majú 
ňou byť zachytení. Je to tak, ako by Cirkev skrze vnútorný 
život svojich členov, skrze vospolnosť všetkých navzájom a 
s Kristom tak bola nabitá a do preliatia naplnená životom, že 
povstáva atmosféra života, ktorá naďaleko obklopuje Cirkev, 
ba siaha i do všetkých kútov sveta a dáva sa všetkým, ktorí 
sú pre to vnímaví. K vytvoreniu a rozšíreniu tohto katolícke-
ho životného ovzdušia prispievajú všetci tí, čo zachovávajú a 
stupňujú svoj osobný život v celku tela Kristovho. Ako všeo-
becný zákon možno vypovedať vetu: Každý, kto sa vnútorne 
vzďaľuje alebo odlučuje od Cirkvi, vzbudzuje už tým i prúde-
nie proti Cirkvi, zoslabuje jej živú silu a jej žiarivé účinkova-
nie; kto však kráča na svojej ceste k Cirkvi alebo hlbšie do 
nej, vzbudzuje už tým prúd života, ktorého vlny aj iných nesú 
tým istým smerom. 

Tajnostné a nevyspytateľné sú cesty k Cirkvi v svojom 
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východisku i v svojom cieli. A možno každej duši, ktorá tak 
putuje, je pridelená vlastná cesta. Preto je práve tu tak málo 
miesta pre schému a šablónu, preto sa musí práve tu viac než 
kdekoľvek inde uznať a šetriť s úctivou zdržanlivosťou indivi-
duálna sloboda a svojráz jednotlivej duše i sloboda božského 
vedenia. A každý z týchto mnohých, mnohých chodníkov, kto-
ré vedú k mestu na hore, má zas i v sebe svoju osobitnú roz-
manitosť, svoje stupne a úseky, svoje svetlá a tône, svoje 
priepasti a vrcholky, ktorých umiestenie a postupnosť nepo-
zná alebo nemôže prehliadnuť ani duša sama. Hľadiac na vše-
tky tie skutočnosti porozumieme, že ozajstné masové hnutia 
k Cirkvi povstaly len v obzvláštne príhodných sociálnych pred-
pokladoch a že so vzrastajúcim rozvojom ľudskej duše a ľud-
ského ducha stávajú sa takmer nemožnými. Všetky duše, ktoré 
najhlbšie vnikly do svätyne, putovaly osamelými cestami a ich 
cesta bola čoraz osamelejšia a svojráznejšia, čím ďalej pokro-
čilý. 

Cesty k Cirkvi majú totiž ešte i svoju určitú členitosť, svo-
je úseky", ktoré sa rôznia nielen rozmanitou vzdialenosťou od 
Cirkvi, ale i rozmanitými silami, ktoré na nich pôsobia; a čím 
bližšie je úsek pri Cirkvi a v Cirkvi, tým tajnostnejšie sú sily, 
tým silnejšie je puto, ktorým sväzujú duše s Cirkvou. Podľa 
náznakov cirkevnej náuky a podľa zistení, ktoré vždy znovu 
skusujeme na dušiach, možno pre všetky tie cesty k Cirkvi 
prijať asi trojaké členenie. Prvý úsek, ležiaci v najväčšej vzdia-
lenosti od Cirkvi, je charakterizovaný práve tou vzdialenosťou 
a nepatrnou silou, ktorou ľudia na tomto úseku túlia sa k Cir-
kvi alebo sa pohybujú smerom k nej. A vari prevážna väčšina 
všetkých ľudí je ešte na tomto úseku, ba možno i nesmierny 
počet veriacich, ktorí už patria k viditeľnej organizácii Cirkvi. 
Jch poznávanie a chcenie je ešte tak málo zachytené ži-
votom Cirkvi, že stači i nepatrná porucha, aby ich zasta-
vila alebo aj odvrátila. Ba nemusí to byť ani vždy veľká 
vina, čo ich vyhodí zo správnej koľaje: akákoľvek protivná 
náhoda, akýkoľvek osud, ktorý ich preťažko privalí, zakryje 
im Cirkev, znemožní im vhlad, ktorý by bol potrebný k nábo-
ženskému pokračovaniu A takto často sotva možno nazvať ich 
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stav skutočným pohybom alebo vývojom. Skôr ho treba porov-
nať s nečinným postávaním alebo s bezplánovitým a bezcieľ-
nym potlkanim sa. Náboženské záujmy ich zdanlivo zachytia 
na niekoľko dní, vari i rokov, potom však odrazu všetko vy-
bledne a zakrpatie, a oni zapadnú do protichodných prúdení. 
Ich život je vskutku taký povrchný ako „onen muž, ktorý po-
zoroval v zrkadle svoju tvár; spravil to a obzrel sa a už neve-
del, ako vyzeral." (Jak. 1, 23 n.) 

Druhý úsek, ležiaci už veľmi blízko pri Cirkvi, ba obyčaj-
ne už v jej viditeľnom okruhu, vyznačuje sa veľmi jasným po-
znaním cirkevného bytia a veľmi silným a vedomým záväz-
kom vôle, patriť k tejto Cirkvi a zostať jej verným. Prenika-
vým štúdiom, nábožensko-mravným životom a predovšetkým 
poučujúcim a vychovávajúcim vplyvom Cirkvi môže byť člo-
vek privedený k takej jasnosti a istote vhľadu, že už nemôže 
konať proti nemu bez znásilnenia svojho svedomia, bez zhre-
šenia. Tento stav by mal byť vlastne normálnym a všeobec-
ným stavom všetkých veriacich, vychovaných a vzdelaných 
pod vedením Cirkvi. Ale skúsenosť učí, že tak cirkevné učiteľ-
ské a vychovávateľské osoby ako aj duchovné a duševné roz-
položenie ich chovancov môžu byt natoľko nedostačujúce, že 
spomínané ovocie výchovy, upevnenie a zaistenie viery a cir-
kevného vyznávania, nedosiahne sa vždy ani zďaleka. Keď 
však veriaci raz vstúpil na tento druhý úsek, vtedy odvrátenie 
sa od Cirkvi je možné len ťažkou katastrofou svedomia. Von-
kajšie náhody a osudy samy v sebe a bez jeho vlastného zavi-
nenia ho už nevládzu zas odcudziť od Cirkvi. 

Na tretom úseku, ktorý leží najbližšie pri Cirkvi, ba vedie 
najhlbšie do nej, a na ktorom pôsobia najmocnejšie príťažlivé 
sily, je premožené všetko nebezpečenstvo odcudzenia sa ale-
bo oddialenia od nej. Nie ako by duše, ktoré tam stoja, boly 
zabezpečené pred hriechom alebo ako by boly isté o svojom 
večnom vyvolení. Takáto istota tu na zemi nejestvuje. Ale 
Cirkev vstúpila im do duše toľkou silou a takou prevládajúcou 
istotou, jej obraz a jej bytosť sa im zjavily v takej nezabudnu-
teľne jasnej žiari, že odteraz už nie je v nich možné pochybo-
vanie o nej, tobôž nie sklamanie sa v nej. Je to podobný stav, 
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aký je v tých omilostených ľuďoch, ktorým sa Kristus, ich 
Spasiteľ, zjavil tak víťazne a tak nezabudnuteľne, že ho už ne-
môžu stratiť zo svojho pohľadu a milovania. Môžu síce ešte 
oslabnúť, ba môžu svojho Učiteľa zarmútiť, konať proti nemu, 
ale ich vlastné srdce trpí a krváca preto nevýslovne. Nie sú 
už schopní prejsť chladne a spokojne popri ňom alebo vystúpiť 
proti nemu; lebo ich najvnútornejšia duša je ním zachytená, 
rozhýbaná a zahalená plameňmi, takže cítia, že ešte i v pekle 
by museli milovať Ježiša a blahorečiť mu. Takto alebo podob-
ne sú i ľudia tretieho úseku — obyčajne sú to ti istí ľudia, ktorí 
sa naučili vidieť a milovať Krista opísaným spôsobom — takto 
sú zajatí Cirkvou, takže už nie sú schopní ľahostajnosti voči 
nej. Ani poniektoré zblúdenia ich srdca a ich konania, poruše-
nia mravných príkazov, divé pudy a inštinkty, ktoré bojujú 
v nich, nemôžu ich už spraviť „nekatolíckymi." Lebo prihlbo-
ko nazreli do očú a srdca Cirkvi. 

Preto neslobodno týchto upevnených v cirkevnom duchu 
zamieňať s tými širokými masami, ktoré len dlhý, od stáročí 
v rodine dedený zvyk drží v koľajách Cirkvi, alebo v ktorých 
prítulnosť k Cirkvi nie je iné ako vonkajšie formulovanie vlast-
ného rasového alebo rodinného ducha. A j títo lipnú veľmi pev-
ne a húževnate na Cirkvi, ale to je viac zvyk a prírodný pucL 
Omilostení však, ktorí na svojej ceste k Cirkvi prekročili vše-
tky prahy, sú veľmi jasnovidní, ba vari i kritickí voči Cirkvi. 
Prešli neraz celým zármutkom pochýb a vnútornej temnoty, 
borili sa s Cirkvou a o Cirkev v najtrpkejšej úzkosti a biede, 
ako sa boril kedysi Jakub s anjelom, ako sa musí nejeden svä-
tý boriť so svojím Bohom. Ale vo všetkej tej temnote a biede 
a uprostred závratov svojej zmätenej duše jednako uzreli, 
možno len v zriedkavých okamihoch, ktoré však dostačujú na 
celú večnosť, že za Cirkvou a za jej zjavmi, tvárami a závojmi 
stojí ktosi. Jediný, Večný a Svätý, pred ktorým duša musí pad-
núť na kolená — Boh. 

Cirkev je vskutku zásahom božskej sily do nášho sveta, 
je zjavením Boha, ostatným, ktoré je nám udelené pred obja-
vením sa Sudcu svetov. Ale podobne ako všetky zjavenia bo-
žie, i toto je zahalené do temného rúcha; aj Cirkev je len „od-
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zrkadľovaním a hádankou" (1. Kor. 13, 12); nie je videním Boha 
s tvári do tvári, veruže nie. A jednako nemožno božské v nej 
nevidieť a nepočuť. Cirkev stojí pred nami ako hociktorý iný 
svetský útvar, ba ako dielo ľudí, a jednako sa odrazu zachve-
jeme pod jej dotykom, ako by nás bol zasiahol blesk s nebaj 
niekedy je to v prelietajúcich okamihoch ako vediaci a súdiaci 
záblesk oka, upretý na nás z nekonečna; inokedy nám zas od-
razu prichodí, ako ked ďaleko nocou sa nesie volanie — kto 
to volal? Takto sa stáva, že ľudstvo vždy znovu stojí zľaknuté 
alebo oblažené pred touto Cirkvou a načúva — i keď na dlhú 
chvíľu je zdanlivo všetko ticho v jej šírych, tôňami zahale-
ných priestranstvách a nevidno nič, iba vzdialené, napoly 
zhasínajúce blikotanie, slabé svetielko, — no najtajnejšie a 
v najvnútornejšej komôrke svojho svedomia nemôžeme po-
chybovať: Je to večné svetlol Čo vidíme a počujeme, je dosť, 
aby sme nikdy nesmeli brať túto Cirkev naľahko. Ona je vždy 
naším veľkým záujmom, našou zodpovednosťou a naším „mys-
térium tremendum', pred ktorým ide vážny a horúci závan na-
šou mysľou. A hoci také tušenia sa nás dotýkajú len niekedy 
a ako prelietajúci sen Jakubov, niečo z toho jednako plynie 
i do celej našej pozemskej bdelosti, chvejúci sa a blažený úžas: 
„Veruže, Pán je na tomto mieste, a ja som to nevedel. Aké 
strašné je toto miestol Nie je tu iné ako dom boží a brána ne-
bies." (Gen. 28, 16 n.) 

K o n i e c 

Poznámka. 
Dielo Kristova Cirkev bolo tlačiarenský rozpracované už pred nie-

koľkými rokmi, teda ešte pred vyjdením záväzného prekladu Nového 
zákona, vydaného r. 1947 Spolkom sv. Vojtecha. Touto skutočnosťou pro-
síme ospravedlniť, že v knihe uvádzané citáty z Nového zákona nesho-
dujú sa so znením záväzného prekladu. Vydavateľstvo. 
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