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„ 20 Keď sa ho farizeji opýtali, kedy príde Božie kráľovstvo, on 
im povedal: „Božie kráľovstvo neprichádza tak, že by sa to 
dalo spozorovať. 21 Ani nepovedia: „Aha, tu je!“ alebo: 
„Tamto je!“, lebo Božie kráľovstvo je medzi vami.““ 

(Lk 17,20–21) 

 

Milí bratia a sestry! 

Ako je to s Božím Kráľovstvom? Kedy a kde príde? 

To je otázka, ktorá trápila už Ježišových súčasníkov. Ich 
predstava o príchode Kráľovstva bola veľmi konkrétna , 
jasná a navonok viditeľná: Mesiáš, porážka nepriateľov, 
obnovenie Ríše, trón na Sione a na ňom Kráľ… 

Sprvu čakali presne toto od Ježiša: Jedni s nádejou, iní – 
Veľrada – s obavami. 

Nakoniec sa nič z toho, čo očakávali, neuskutočnilo. Zástupy 
opustili Ježiša a obrátili sa proti Nemu ako proti podvodníkovi 
a zvodcovi práve preto, že nič z toho, čo si vysnívali, sa 
neuskutočnilo. A Veľrada Ho odsúdila na smrť preto, aby sa, 
nedajbože, niečo z toho predsa len uskutočňovať nezačalo… 

Ale Ježišova predstava Kráľovstva bola podstatne odlišná. 
Vyjadruje to úvodný text, ktorý sme počuli. Podľa Ježiša 
Božie Kráľovstvo neprichádza nejako navonok pompézne. 
Prichádza nebadane – a ak aj neskôr vidieť nejaké jeho 
výsledky a prejavy, sú to naozaj len vonkajšie prejavy 
niečoho, čo je vo vnútri a samo neviditeľné. Ježiš v jeho 
závere hovorí práve toto: že Božie Kráľovstvo je medzi nami, 
či v nás. Grécke slovo entos umožňuje oba spôsoby chápania 
a prekladu. Znamená „byť vo vnútri, uprostred niečoho“. Preto 
aj niektoré preklady prekladajú túto vetu slovami: „Božie 
kráľovstvo je vo vás.“  

Toto chápanie Božieho Kráľovstva ako niečoho v nás 
samotných je blízke tomu, čo je cestou k nemu: obráteniu, 
metanoi, zmene myslenia, ktorá sama o sebe je vecou 
neviditeľnou a vnútornou: môžete vidieť ovocie tejto zmeny, 
ale zmena samotná je neviditeľná a vnútorná záležitosť 
človeka samotného. 

Osobne si myslím, že práve toto je kľúč k pochopeniu 
Božieho Kráľovstva a vstupu do neho. Ale poďme pekne po 
poriadku… 

Už vieme, že hriech sa začal nedôverou človeka voči Bohu. 
V podstate si človek vybudoval svoj vlastný myšlienkový svet, 
v ktorom Boh bol prekážkou, alebo nanajvýš náročným 
a občas krutým vladárom, plným hnevu a pomstychtivosti. 
V tomto svete začal človek po hriechu žiť. Ono totiž o tom kde 
a ako žijeme rozhoduje práve naše myslenie: Môžeme žiť 
pokojne a šťastne uprostred nebezpečenstva a hrozieb, 
o ktorých nevieme rovnako, ako sa dokážeme zblázniť 
a zomrieť od strachu pred niečím, čo nejestvuje, ale my v to 
veríme… 

Výsledkom boli dve veci: 

• Strata pocitu istoty: Svet bez Boha – alebo s takým 
Bohom – nie je bezpečné miesto. Naopak, číhajú v ňom 
mnohé riziká a hrozby. Človek musí o svoju bezpečnosť 
a prežitie bojovať a musí si namáhavo vytvárať vlastné 
zaistenie a zabezpečenie, ktoré mu dá pocit istoty a bezpečia. 

• Strata pocitu hodnoty a milovanosti: Človek sa 
z milovaného syna Boha stáva iba jeden z množstva iných 
rovnakých humanoidov na akomsi stratenom svete 
v nekonečnom vesmíre, v ktorom je menej, než pleseň v kúte 
podlahy, postihujúca bezvýznamnú planétku pri 
bezvýznamnej hviezdičke… 

Čo je ešte horšie, svet sa začína týmto myšlienkam 
prispôsobovať. Ak si totiž myslím, že mi hrozí 
nebezpečenstvo a musím bojovať s prírodou a ostatnými 
ľuďmi o svoje prežitie – a ostatní ľudia si to myslia tiež – 
potom tento boj naozaj vzplanie a svet sa naozaj stane 
nebezpečným. Presne takým, aký je okolo nás… 

A do tejto situácie prichádza Ježišov pohľad. Ježiš v podstate 
hovorí asi toto: 

• Boží svet, ktorý Boh daroval človekovi, je stále tu. 
Nestratil sa. Je tu, žijeme v ňom. 

• Je to naše myslenie, ktoré sa zmenilo. Je len na nás a na 
našom pohľade na svet, či budeme žiť v Pekle, kde sa nedá 
na Boha veľmi spoliehať, či dokonca Ho vôbec niet, či 
budeme žiť vytrhnutí zo svojich duchovných koreňov, 
v neistote uprostred hrozivého a nebezpečného sveta, 
frustrovaní vlastnou bezvýznamnosťou a v neustálom zápase 
o kúsok istoty, stability a bezpečia, o kúsok vedomia aspoň 
nejakej hodnoty a o trošku uznania od svojho okolia. Alebo či 
budeme žiť v Božom Kráľovstve, kde je istota garantovaná 
Bohom a Jeho Mocou, kde je naša hodnota odvodená od 
vzťahu k Bohu a tak nekonečná, kde sme nekonečne vzácni, 
nekonečne milovaní…  

• Na život v Pekle potom stačí ostať tak, ako sme. Na 
vstup do Kráľovstva je potrebné niečo urobiť: zmeniť 
myslenie a tým aj postoje a vzťahy k svetu a ľuďom okolo 
nás. 

• Je preto pravdou, že Peklo i Nebo – alebo Božie 
Krá ľovstvo – sú v konečnom dôsledku skutočne v nás 
a spočívajú v našom vlastnom myslení a vnímaní. My svojim 
postojom a myslením rozhodujeme, či uprostred reálneho 
Božieho sveta budeme žiť reálny Boží svet, alebo vymyslený 
svet Pekla a naň aj ten Boží postupne deformovať. 

Teraz si ale možno poviete: Dobre, lenže svet sa pod 
vplyvom hriechu naozaj a objektívne zmenil. Je tu 
kriminalita, vojny, podvody, odcudzenie sa ľudí… a aby sa 
toto aj objektívne zmenilo a navrátilo do pôvodného stavu 
Raja, museli by sa obrátiť a uveriť naraz všetci ľudia. Kým sa 
tak ale nestane, nemôžeme začať žiť v nejakej naivnej ilúzii, 
že keď ja sám uverím v nejakú ideu, hoci aj just Božiu ideu, 
svet okolo mňa prestane byť hrozivý a nebezpečný! 



To je pravda. Mohli by sme síce hovoriť o zázrakoch 
a o Božej ochrane a pridať k tomu množstvo príkladov jej 
reálneho pôsobenia a fungovania, ale aj tak to nemení nič na 
fakte, že svet okolo nás je nebezpečný. 

Lenže je tu niečo, čo má vplyv aj na túto situáciu: vízia 
Nebeskej vlasti. Pavol apoštol hovorí: „Veď naša vlasť je v 
nebi.“ (Flp 3,20). Ešte silnejšie to naznačuje Ježiš, keď priamo 
vyzýva: „19 Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich moľ a 
hrdza ničia a kde sa zlodeji dobýjajú a kradnú. 20 V nebi si 
zhromažďujte poklady; tam ich neničí ani moľ ani hrdza a tam 
sa zlodeji nedobýjajú a nekradnú.“ (Mt 6,19n). Nakoniec 
korunu týmto výrokom kladie apokalypsa, keď odhaľuje 
mocnú víziu: „1 Videl som nové nebo a novú zem, lebo prvé 
nebo a prvá zem sa pominuli a ani mora už niet. 2 A videl som, 
ako z neba od Boha zostupuje sväté mesto, nový Jeruzalem, 
vystrojené ako nevesta, ozdobená pre svojho ženícha. 3 A 
počul som mohutný hlas od trónu hovoriť: „H ľa, Boží stánok 
je medzi ľuďmi! A bude medzi nimi prebývať; oni budú jeho 
ľudom a sám Boh - ich Boh - bude s nimi. 4 Zotrie im z očí 
každú slzu a už nebude smrti ani žiaľu; ani náreku ani bolesti 
viac nebude, lebo prvé sa pominulo.““ (Zjv 21,1–3). 

Toto je podstatný prvok. Ako keby Boh hovoril niečo v tomto 
zmysle: 

• Utvoril som Zem a Nebo a oboje bolo dobré. Veľmi 
dobré. 

• Lenže človek, satan a ich hriech to aj objektívne 
pokazil. Zem je pokazená a poškvrnená a to je proste fakt.  

• Preto vytváram nové Nebo a novú Zem, ktorá bude 
znova od počiatku nepoškvrnená a krásna – a Vás všetkých 
do nej pozývam!!! 

Od toho okamihu sa stáva vedomie istoty absolútnym: 
Áno, zem je občas nebezpečné a riskantné miesto odcudzenia, 
nepriateľstva, zločinu a úpadku. Ale čo na tom? Čo sa mi tu 
môže stať? Veď aj keby som mal núdzu trieť – čo už záleží na 
tých pár rokoch, ktoré tu ešte strávim so svojim 
evanjelizačným poslaním medzi ostatnými ľuďmi? A ak 
zahyniem – čo je na tom zlé? Veď za bránou smrti ma už čaká 
Nová Vlasť, do ktorej sa ponáhľam, na ktorú sa teším a po 
ktorej celým srdcom túžim. Tam som doma, tam je moja 
vlasť, moja rodina, domov, všetko… 

Je to pocit, aký možno majú zahraniční pozorovatelia vo 
vojnou zmietaných krajinách: zakrátko po nás príde vrtuľník 
a vrátime sa domov, do vlasti, k rodinám – a toto peklo s jeho 
vôňou smrti a biedy necháme ďaleko za sebou… 

A je to zase o našej mysli, o našom uvažovaní: Kde sa 
cítime byť doma? Kde cítime, že sú naše korene? V Nebi, 
u Boha? Alebo na Zemi, tu, v tomto svete? 

Výsledok tejto úvahy je jednoduché poznanie: 

• Do Neba sa naozaj vchádza púhou a obyčajnou zmenou 
nášho myslenia. 

• Je len a jedine na nás, ako budeme zmýšľať – a teda 
ako sa nám bude javiť svet, na ktorý hľadíme cez okuliare 
našich predstáv a myšlienok. A teda v akom svete budeme 
žiť: či v bezstarostnej predsieni Neba, alebo na prahu Pekla. 
V istote a radosti plnej nádeje, alebo v nervozite, strachu, 
obavách a márnom zápase o niečo, čo si aj tak nikdy naplno 
a trvalo nevydobyjeme. 

Božie kráľovstvo je skutočne v nás, v našom myslení. Je 
skutočne medzi nami, v našich vzťahoch. Je to naozaj tak, 

ako Ježiš hovorí. A aj preto nás tam Ježiš nemôže odniesť, ani 
nejako sám dopraviť. Veď ako by On mohol zmeniť zvonku 
naše myslenie, myslenie slobodných a zvrchovaných bytostí? 

Ježiš urobil jedinú vec, ktorú voči nám, slobodným bytostiam, 
urobiť mohol: Priniesol informáciu, Evanjelium – radostnú 
zvesť o Kráľovstve, o milujúcom otcovi – a teraz je už len na 
nás, či tejto zvesti uveríme. „24 Veru, veru, hovorím vám: Kto 
počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný 
život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.“ (Jn 
5,24), hovorí Ježiš a má úplnú a stopercentnú pravdu. Amen. 

Váš Inky 

 


