
Kresťanstvo nanovo objavené  

43. Upevňujte sa vo viere, v slove, v poznaní, vo všetkej horlivosti a v láske 

 Ak je viera prvou a základnou podmienkou, aby sa v nás mohol začať rozvoj života Božieho, ktorý nám 

bol daný vo sviatosti krstu, potom sa nám celkom objasní, prečo kresťanstvo skutočne prináša človeku radostnú 

a požehnanú zvesť. Totiž, každý človek, nech by klesol neviem ako hlboko, nech by mal za sebou akúkoľvek 

strašnú minulosť alebo bol úplne psychicky slabý a nevládny, dozvie sa z nej, že Boh ním nepohŕda, že ho 

miluje. Preto poslal na svet svojho Syna, ktorý sa preňho stal človekom, zomrel a vstal z mŕtvych, odpustil mu 

hriechy, aby mu dal nový a šťastný život, ktorý začína už tu na zemi a pokračuje aj na druhej strane hrobu. 

Kvôli tomu mu Boh nepredkladá žiadne podmienky, nežiada nijaké asketické výkony, žiada iba jedno: vieru! 

Preto je úplne falošné, čo neraz počujeme, že kresťanstvo je náboženstvom ťažkým, iba pre silných, mravne 

vypracovaných. Celkom opačne. Jeho prvými a privilegovanými adresátmi sú ľudia, ktorých život je rozbitý a 

zničený náruživosťami. Osoby bez charakteru a pevnej vôle, psychicky zruinované. Práve také, čo nie sú 

schopné mravného života a zostalo im už len jedno: schopnosť uveriť. To úplne stačí, aby na nich spočinul 

Boží pohľad, plný lásky a súcitu, a aby v nich Boh začal budovať život hodný človeka a dieťaťa Božieho. 

 Po tejto úvodnej úvahe, ktorá uzatvára naše predchádzajúce úvahy o viere, venujme sa dnešnej téme. 

Spočíva v otázke: „Čo treba robiť, aby viera začala meniť naše myslenie a postoje?“ Lebo je nám zaťažko 

uveriť, že by jedno automaticky vyplývalo z druhého. Prinajmenšom skúsenosť nám to nepotvrdzuje. Celkom 

vážne. Viera nie je otázkou jedného momentu. Vyžaduje si dlhý čas dozrievania a je podmienená 

zodpovedajúcim duchovným vedením, aby priniesla ovocie zrelého kresťanského života. Toto zistenie 

priviedlo prvotnú Cirkev k zriadeniu inštitúcie zvanej katechumenát. Bola to špeciálna a veľmi intenzívna 

pastoračná práca, v ktorej sa Cirkev venovala osobám, ktoré sa, oslovené kresťanstvom, chceli, vo sviatosti 

krstu stať jeho vyznávačmi. Cieľom katechumenátu bolo to, o čom teraz celý čas hovoríme: učiť človeka veriť, 

priviesť ho až k zrelej viere. Kandidáti na krst neboli iba informovaní o tom, v čo majú intelektuálne veriť, ale 

boli im kladené podmienky, aby ukázali, ako sa v nich človek telesný mení na duchovného. Prostriedky, ktoré 

na to slúžili, boli veľmi jednoduché, ale na druhej strane veľmi praktické. Zoznámime sa s nimi. 

 1. Počiatočným bodom vstupu do katechumenátu bola základná evanjelizácia, v ktorej bola kandidátovi 

na krst ohlásená tzv. kerygma. Čiže najzákladnejšia pravda viery, ktorú teológia všeobecne volá aj paschálnym 

mystériom. Je to tajomstvo smrti a zmŕtvychvstania Ježiša Krista. Na pozadí tragickej vnútornej situácie 

človeka, ktorá je dôsledkom jeho vzdialenia sa od Boha, na pozadí jeho bezmocnosti dostať sa z otroctva 

hriechu a sebectva vlastnými silami, počul radostnú zvesť o Ježišovi: Boh nezostal ľahostajný k utrpeniu 

človeka, ale v smrti a zmŕtvychvstaní svojho Syna, Ježiša Krista, pripravil záchranu. Zadarmo odpúšťa človeku 

hriechy a podáva mu ruku, aby ho uspôsobil a zrodil pre nový život v láske. Toto ohlasovanie malo za cieľ 

vzbudiť v človekovi túžbu, aby sa spása, teda tento Boží život v ňom, stal skutočnosťou. S tými, ktorí tomu 

uverili, začali didaskalovia alebo katechisti, ktorých cirkev mala, dlhoročnú „školu obrátenia“. V nej dozrievalo 

semeno viery, zasiate počúvaním evanjelia. Najvážnejším prostriedkom tohto dozrievania bolo Božie slovo 

obsiahnuté vo Svätom písme. Tento prostriedok, ktorý Cirkev prevzala od Izraela, vysvetľoval, že Biblia: 

 Ukazuje jedinú a pravdivú Božiu predstavu o ceste našej spásy. 

 Sama v sebe obsahuje Boha, ktorý svojím slovom demaskuje a rozbíja ložiská nášho egoizmu a 

pomaly buduje základy nášho budúceho kresťanského života. 

 Vďaka Božiemu slovu katechumeni postupne spoznávali živého Boha, jeho lásku a naplnenie a šťastie, 

ktoré Boh dáva. Katechéza, ktorá objasňovala a aktualizovala Božie slovo, bola hojne podopretá Starým 

zákonom. Cirkev totiž, aby formovala katechumenov vo viere,  nerobila nič iné, iba kopírovala metódy, 

ktorými Boh vyše tisíc rokov robil katechumenát so svojim ľudom, aby ho pripravil na príchod Ježiša Krista. 

 2. Druhým prvkom, ktorý formoval katechumenov v ich iniciácii, bola samotná krstná liturgia. 

Sviatosť udeľovania krstu netrvala 15 minút, ako sa to deje dnes. Jeho obrady boli rozložené na etapy počas 

niekoľkých rokov. Z času na čas absolvovali kandidáti tzv. skrutínia, počas ktorých bol overovaný ich pokrok 

vo viere a cez exorcizmy a modlitbu Cirkvi im bola odovzdávaná Kristova sila, aby mohli splniť požiadavky, 

ktoré na nich boli postupne kladené. Cirkev nikdy nepostupovala v duchu lacného moralizmu. Ideál 

kresťanského života bol katechumenom odkrývaný iba postupne a vymáhanie nejakých kresťanských postojov 

až vtedy, keď bolo vidno, že sú už silní a schopní ich prejaviť, a exorcizmami bol postupne zničený vplyv 

satana na ich život. 

 3. Jestvoval aj tretí, veľmi vážny prvok katechumenátnej „školy viery“, a to bolo spoločenstvo a život 

v ňom. Príprava dospelých na krst sa nikdy nerobila individuálne. Ak to bolo len trochu možné, vytvárali malé 

skupiny a tiež zostávali v kontakte so spoločenstvom pokrstených, do ktorého sa mali po krste začleniť. Takáto 

štruktúra prvotnej Cirkvi mala svoje hlboké teologické, soteriologické a ekleziologické opodstatnenie. 

Vykúpenie, ktoré priniesol Kristus spočíva totiž na zjednotení roztratených a egoizmom od seba oddelených 



ľudí, ktorých Kristus spája do vzájomne sa milujúcej rodiny Božích detí (por. Jn 11,52). Tou rodinou je vlastne 

Cirkev. Preto bolo zvlášť dôležité, aby katechumeni na vlastné oči videli ten zázrak už zrealizovaný vo farskom 

spoločenstve, do ktorého mali krstom vstúpiť. Súčasne, aby zakúsili, ako z nich samých, predtým oddelených 

bariérami veku, pohlavia, vzdelania, spoločenského postavenia atď., pomaly vytvára Kristova moc 

spoločenstvo - rodinu. 

 Tak vyzerala v hrubých rysoch starokresťanská „škola viery“, ktorá formovala vyznávačov Krista, 

hodných toho mena. Nemohla by sa opäť stať inšpiráciou pre našu súčasnú farskú pastoráciu? 
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