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Milí bratia a sestry! 

Ešte raz sa vráťme k tým „dvanástim hodinám navyše“. Nejde 
teraz o to, koľko je toho v praxi. Aj keby just bolo toho času 
menej, hoci aj polovica, aj tak je to stále podmanivých šesť 
hodín denne. Čo s nimi teda v praxi? 

Holt, vlastne ani nie je nad čím uvažovať. Vášnivý cyklista by 
ich využil na cyklistiku, vášnivý filatelista na svoje známky, 
vášnivý turista na výlety a vychádzky… vášnivý kresťan na 
svoje kresťanstvo. Lenže kresťanstvo je pojem neuveriteľne 
vágny. ČO je to vlastne KRESŤANSTVO? Čo to znamená: 
robiť kresťanstvo? Sedieť doma a modliť sa? Alebo navštevo-
vať kostoly v okolí? Spievať v zbore? Čítať? Študovať? 
Sedieť doma, „s nikým nič nemať“, „do nikoho sa nestarať“ a 
„plniť si náboženské povinnosti“? Alebo naopak variť poliev-
ku pre bezdomovcov? 

Napadá ma znova ten príbeh Hlúpeho Jana z rozprávky. 
V okamihu, keď sa rozprávka chýli ku koncu, blíži sa Jano 
k osudnému zlomu. Dovtedy bol zodpovedný iba sám za seba 
– maximálne tak za svoju chalupu. Všetko ostatné bolo mimo 
neho. Nemal voči nikomu a ničomu žiadne záväzky. Ale teraz 
na neho čakala princezná – a s princeznou trón. S trónom 
krajina. Palác. Pokladňa plná peňazí – a sála plná ministrov 
a práce. Ak urobí krok, ak prekročí tento svoj Rubikon, 
strašne veľa sa toho zmení: stane sa rozprávkovo bohatý: 
krásna, vznešená a milujúca manželka, palác, pokladnica plná 
zlata a drahých kameňov… Súčasne ale prijíma aj zodpoved-
nosť a poslanie kráľa: starať sa o krajinu, ktorej vládne, o jej 
ľud, o jej bezpečnosť. Ak bude treba, pôjde do boja za svoju 
krajinu. Ak bude treba, položí za ňu aj svoj život. Jedno 
i druhé patrí ku kráľovi. Jedno i druhé je kráľ. Kráľ je jeden 
a nedeliteľný. Trón je len jeden a nedeliteľný. Kráľ je súčasne 
bohatší a šťastnejší než všetci ostatní v jeho ríši – a zároveň 
nesie bremeno zodpovednosti väčšie, než ktokoľvek iný. On je 
kráľ. Oni zodpovedajú za seba, za svoju rodinu, deti,… za 
svoju chalupu… a možno kúsok rodnej obce. On zodpovedá 
za celú ríšu. Za všetkých. Za každého jedného obyvateľa ríše, 
osobne. On je kráľ. 

Myslím si, že tento obraz veľmi jasne, presne ilustruje to, o čo 
ide v kresťanstve… 

Ježiš je naša princezná. Spoznávame Ho. Stretáme Ho. Milu-
jeme Ho. Nasledujeme Ho. Uvažujeme o Ňom, spolupracuje-
me s Ním… A potom raz príde presne tento bod zlomu. 
Náš osobný Rubikon. Ježiš sa obráti na nás – na svojich 
uctievačov, služobníkov, na svojich nápadníkov – a povie oné 
osudné slová: „15 Už vás nenazývam sluhami, lebo sluha nevie 
čo robí jeho Pán. Nazval som vás priateľmi, pretože som vám 
oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca.“ (Jn 15,15). 
A prv, než stihneme zareagovať, pokračuje: „3 Keď odídem a 
pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby 

ste aj vy boli tam, kde som ja.“ (Jn 14,3). Kým sa z týchto 
slov spamätávame, On sa modlí: „22 A slávu, ktorú si ty dal 
mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako sme my jedno - 23 ja v 
nich a ty vo mne. Nech sú tak dokonale jedno, aby svet 
spoznal, že si ma ty poslal a že ich miluješ tak, ako miluješ 
mňa. 24 Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so 
mnou tam, kde som ja, aby videli moju slávu ktorú si mi dal, 
lebo si ma miloval pred stvorením sveta.“ (Jn 17,22–24). 
A nám konečne svitá. Konečne si uvedomujeme, čo to 
znamená. „20 Hľa, stojím pri dverách a klopem. Kto počúvne 
môj hlas a otvorí dvere, k tomu vojdem a budem s ním 
večerať a on so mnou. 21 Toho, kto zvíťazí, posadím vedľa 
seba na mojom tróne, ako som aj ja zvíťazil a zasadol som s 
mojím Otcom na jeho tróne.“ (Zjv 3,20n), hovorí Ježiš sám 
pre istotu, ak by sme náhodou sami nepochopili. Ježiš je 
kráľ. „25 Lebo on musí kraľovať, kým mu nepoloží všetkých 
nepriateľov pod nohy.“ (1 Kor 15,25), vraví o Ňom Biblia. 
A my? Sme povolaní byť Kristom, byť s Ním jeden: „15 Ale 
žime podľa pravdy v láske všestranne vrastajme do toho, 
ktorý je hlavou, do Krista.“ (Ef 4,15), hovorí Pavol. To ale 
znamená v najplnšom zmysle slova byť tam, kde je Ježiš, 
byť tým, kým je Ježiš. Mať podiel a účasť na Ježišovi 
samotnom.  

Kto je Ježiš? 

• Ježiš je VEĽKŇAZ . Biblia o Ňom hovorí: „17 Preto sa 
vo všetkom musel pripodobniť bratom, aby sa stal milosrd-
ným a verným veľkňazom pred Bohom a odčinil hriechy 
ľudu. 18 A pretože sám prešiel skúškou utrpenia, môže pomá-
hať tým, ktorí sú skúšaní.“ (Hebr 2,17n).  

• Ježiš je PROROK. „Proroka vám vzbudí Boh z vašich 
bratov ako mňa.“ (Dt 18,15) hovorí Mojžiš a myslí práve na 
Ježiša. 

• Ježiš je KRÁĽ. O tom sme už hovorili… 

• Tento Ježiš sa teraz obracia k nám a hovorí: Tak čo, 
posadíš sa vedľa mňa? Prídeš ku mne? Budeš so mnou? 
Prijmeš podiel na všetkom, čím som a čo mám? Staneš sa 
synom Boha, dcérou Boha, princom Kráľovstva, kráľom 
v Kráľovi? Chceš sedieť tam, kde som ja, žiť to, čo žijem ja, 
konať to, čo konám ja? Budeme jeden? 

KRESŤANSTVO SA ZAČÍNA  – to skutočné, opravdivé – 
rozhodnutím prijať toto pozvanie. „Poď za mnou,“ (Mt 8,22), 
hovorí Ježiš – a my pozvanie prijímame. Tak ako apoštoli: 
„18 Oni hneď zanechali siete a išli za ním.“ (Mk 1,18).  

KRESŤANSTVO SPOČÍVA  potom v uskutočňovaní 
tohto nového postavenia, novej identity, nového poslania 
a nového života. Hlúpy Jano sa stal kráľom – so všetkým. 
Bohatstvom a pohodlím počnúc, a poslaním 



a zodpovednosťou končiac… Kráľ je len jeden. Úplný, celý, 
nedeliteľný. „13 Je Kristus rozdelený?“ (1 Kor 1,13), pýta sa 
Pavol v trochu inej situácii, ale hodí sa to aj sem. Nie, ani 
Kristus nie je rozdelený. Je celý, jeden a jediný. Byť Kristom 
znamená byť Kristom vo všetkom a so všetkým, úplne: sedieť 
na Jeho tróne, žiť Jeho život v kruhu Trojice, byť naplnený 
Jeho Duchom – a rovnako konať Jeho poslanie, niesť Jeho 
starosť, Jeho zodpovednosť. Mať podiel na všetkom. Presne 
tak, ako to hovorí Katechizmus: „Ten, kto vystupuje skrze 
vieru a Krst do Božieho ľudu,  dostáva aj účasť na jedinečnom 
povolaní tohto ľudu: na jeho  kňazskom povolaní … Svätý ľud 
Boží má účasť aj na prorockom poslaní  Kristovom … 
Nakoniec má Boží ľud účasť aj na kráľovskej funkcii  Krista.“ 
(KKC 784, 785 a 786). A čo to znamená v praxi? 

• KRESŤAN – KŇAZ : Jeden text o kňazoch vraví: „1 Lebo 
každý veľkňaz, vybratý spomedzi ľudí, je ustanovený pre ľudí, 
aby ich zastupoval pred Bohom, aby prinášal dary a obety za 
hriechy z a mohol mať súcit s nevedomými a blúdiacimi, 
pretože aj sám podlieha slabosti.“ (Hebr 5,1). Presne toto je 
miesto kňaza. Kresťan – kňaz je niekto, kto stojí medzi 
Bohom a ľuďmi. Na jednej strane vychádza spomedzi ľudí – 
na druhej strane má spoločenstvo s Bohom. A tak pred Bohom 
zastupuje ostatných ľudí. O čom inom je príhovorná modlitba, 
než predstupovanie pred Boha v zastúpení, namiesto ostatných 
ľudí, ktorí možno ešte Krista ani nepoznajú a zvolávať na nich 
požehnanie Boha? A na druhej strane: prinášať Boha ľuďom 
„tam dole“, sprítomňovať medzi nimi Boha, Jeho Lásku, 
starostlivosť, Jeho moc. Byť ikonou Boha. 

Pri tom všetkom práve toto prebúdza v kresťanovi ešte jedno: 
súcit. Kresťan v Božom svetle zažíva dve veci: Najprv svoju 
hriešnosť. „Niet rozdielu: 23 veď všetci zhrešili a chýba im 
Božia sláva.“ (Rim 3,22n), hovorí Pavol a kresťan zisťuje, že 
je to naozaj tak: sme rovnako zlí, hnusní, odporní, malicherní, 
podlí, sebeckí a škaredí ľudia, ako ktokoľvek iný. Niet rozdie-
lu. Tak, ako nás Boh stvoril rovnako krásnych a dôstojných, 
tak nás rovnako hriech všetkých rovnako a „demokraticky“ 
zmrzačil… A druhou vecou je Božia Láska. Fakt, že napriek 
tomu sa k nám Boh sklonil, podal ruku, zamiloval si nás – 
a pozdvihol nás. Povýšil. Uzdravil. Očistil. Nie pre naše 
zásluhy. Zadarmo. Z lásky. A rovnako miluje každého jedné-
ho človeka. To isté ponúka každému. Ako by sme v tejto 
situácii mohli byť povýšeneckí? Namyslení? Pyšní? Ako by 
sme mohli ohovárať iných, ponižovať, vysmievať sa, nadávať 
– na rovnako biednych a rovnako milovaných? Oddeľovať sa 
od nich a považovať sa za iných, keď práve prežívame fakt, že 
sme rovnakí? Nie, to naozaj nejde… Dá sa len milovať 
a súcitiť… Toto je rozhodujúci a základný znak kresťana: nie 
namyslenosť, nie povýšeneckosť, nie pocit nejakej „elitnosti“, 
nadradenosti, aký občas vidíte u rôznych „svedkov“ a „evanje-
listov“ – nie všetkých, ale mnohých… Kresťana poznáte po 
láske a po súcite. Po jemnom porozumení, empatii, ohľadupl-
nej jemnosti a jemnej rozhodnosti lásky… Ako to vraví Pavol: 
„4 Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína 
sa, nevystatuje sa, 5 nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozču-
ľuje sa, nemyslí na zlé, 6 neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z 
pravdy. 7 Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydr-
ží.“ (1 Kor 13,4–6). 

• KRESŤAN – PROROK: Pavol hovorí: „14 Lebo nás ženie 
Kristova láska…“ (2 Kor 5,14) a myslí tým na službu ohlaso-
vania. Žijeme uprostred ľudí ako my. Boh nás miluje – 
a rovnako miluje ich. Boh nás úplne zadarmo a úplne nezaslú-
žene vyvýšil a dal nám novú šancu, nový život – a chce to isté 
tak isto darovať aj im. Je to Jeho túžba, Jeho sen. Je potrebné 
urobiť len jedno, to, o čom vraví Pavol: „12 Niet rozdielu 
medzi Židom a Grékom, lebo ten istý je Pán všetkých, bohatý 
pre všetkých, ktorí ho vzývajú: 13 Lebo každý, kto bude vzývať 

Pánovo meno, bude spasený. 14 Ale ako budú vzývať toho, v 
ktorého neuverili? A ako uveria v toho, o ktorom nepočuli? A 
ako počujú bez kazateľa?“ (Rim 10,12–14). A ak by sme 
náhodou stále nechápali, kam Pavol mieri, hovorí Ježiš jasne 
k nám samotným: „Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás.“ 
(Jn 20,21), a pokračuje: „Choďte a hlásajte: „Priblížilo sa 
nebeské kráľovstvo.“ 8 Chorých uzdravujte, mŕtvych krieste; 
malomocných očisťujte, zlých duchov vyháňajte. Zadarmo ste 
dostali, zadarmo dávajte.“ (Mt 10,7n). Ako by sme mohli 
nehlásať? Ježiš sám vníma ohlasovanie Evanjelia ako svoje 
poslanie (Mk 1,38), poslanie hodné položenia života! Byť 
jeden s Ježišom znamená prijať aj toto poslanie za svoje 
srdcové. „Pravda, nestačí, aby kresťanský ľud bol v nejakom 
národe prítomný a organizovaný, ani nestačí, aby konal len 
apoštolát dobrého príkladu. Ustanovený je tam nato, jestvuje 
tam za tým cieľom, aby svojim spoluobčanom nekresťanom 
zvestoval Krista slovom a skutkom a pomáhal im plne prijať 
Krista.“ (Ad Gentes 15), hovorí Cirkev a potom prízvukuje. 
„Keďže celá Cirkev je misionárska a dielo šírenia evanjelia 
je základnou povinnosťou ľudu Božieho, posvätný cirkevný 
snem vyzýva všetkých k hlbokej vnútornej obnove, aby si živo 
uvedomili svoju zodpovednosť za šírenie evanjelia a mali 
podiel na misijnej práci medzi pohanmi. Preto všetci synovia 
a dcéry Cirkvi majú mať živé vedomie vlastnej zodpovednosti 
voči svetu, pestovať v sebe naozaj katolíckeho ducha a 
zasvätiť svoje sily dielu šírenia evanjelia.“ (Ad Gentes 35, 
36). A inak to naozaj byť nemôže.  

• KRESŤAN – KRÁĽ: Tradičná naivná predstava 
o kráľoch je taká: sú bohatí, nič nerobia, len si užívajú, 
voľkajú v nádhere, majú, na čo si zmyslia, každému 
rozkazujú a nikoho nemusia poslúchať a ani ich nikto 
nemôže súdiť. V istom zmysle to ku kraľovaniu patrí – 
a patrí to aj ku kraľovaniu s Kristom, ku kresťanstvu. Len 
námatkovo v Biblii: „Veru, veru, hovorím vám: Ak budete o 
niečo prosiť Otca v mojom mene, dá vám to. 24 Doteraz ste o 
nič neprosili v mojom mene. Proste a dostanete, aby vaša 
radosť bola úplná.“ (Jn 16,23n), vraví Ježiš. Alebo: „33 Kto 
obžaluje Božích vyvolencov? Boh, ktorý ospravedlňuje? 34 A 
kto ich odsúdi? Kristus Ježiš, ktorý zomrel, ba viac - ktorý 
bol vzkriesený, je po pravici Boha prihovára sa za nás?“ 
(Rim 8,33n). A do tretice: „Jasáte nevýslovnou radosťou, 
plnou slávy, 9 že dosahujete cieľ svojej viery - spásu duší.“ (1 
Pt 1,8n). Áno, kraľovať s Kristom znamená „mať účasť na 
živote Najblaženejšej Trojice, už tu  v temnote viery, i po 
smrti vo večnom jase.“ (KKC 265). 

Kraľovať ale znamená prijať aj poslanie a zodpovednosť. 
Jedno i druhé, dary a povinnosti, patria k pozícii a hodnosti 
kráľa. Odteraz už nejestvujú „cudzí“ ľudia, ani veci, ktoré sa 
nás „netýkajú“. Byť kresťanom znamená sedieť večer pri 
televízii, pozerať televízne noviny – spravodajstvo o drogách 
v Nemecku, násilnostiach vo Francúzsku, bombách v Iraku, 
jadrových zbraniach v Severnej Kórei, o alkoholizme na 
Slovensku a hlade a biede v Afrike – s vedomím, že sa to 
deje v našej ríši, v ktorej sme kráľmi, ľuďom, za ktorých – za 
každého jedného! – sme priamo a osobne zodpovední. Nás sa 
to týka a od nás sa očakáva, že podnikneme rozhodné kroky, 
aby sme tieto problémy vyriešili, zahnali tieň, priniesli 
svetlo, pokoj, mier a lásku – a ak treba, tak pri tomto poslaní 
aj život položili! My sme králi spolu s Kristom! A byť 
kráľom znamená byť služobníkom krajiny, v ktorej 
kraľujeme, „ako ani Syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, 
ale slúžiť a položiť svoj život ako výkupné za mnohých.“ (Mt 
20,28). Znamená to žiť pre rozvoj a vzrast civilizácie lásky, 
ako ju nazval Ján Pavol II. Ide nielen o hlásanie evanjelia. 
Ide o rozvoj po všetkých stránkach. Aby, keď zomrieme, 
bolo Slovensko – ba nielen ono, ale celý svet, v ktorom 



žijeme – vďaka nám o kus lepší, civilizovanejší, duchovnejší, 
bohatší, blahobytnejší a vyspelejší, než bol! To je dôležité! 

K tejto zodpovednosti samozrejme patrí aj moc. Kráľ musí 
mať moc preto, aby mohol splniť toto poslanie, aby mal silu 
niesť bremeno kraľovania. Moc a poslanie sú nerozlučne 
spojené už v Ježišových slovách: „A tých, čo uveria, budú 
sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú vyháňať zlých 
duchov, budú hovoriť novými jazykmi, 18 hady budú brať do 
rúk a ak niečo smrtonosné vypijú, neuškodí im; na chorých 
budú vkladať ruky a tí ozdravejú.“ 19 Keď im to Pán Ježiš 
povedal, vzatý bol do neba a zasadol po pravici Boha. 20 Oni 
sa rozišli a všade kázali. Pán im pomáhal a ich slová potvr-
dzoval znameniami, ktoré ich sprevádzali.“ (Mk 16,17–20). 
Ježiš nám dáva svojho Ducha, svoju Moc, aby sme tak v sile 
Boha mohli konať dielo Boha a niesť Božskú zodpovednosť 
za svet a za jeho spásu – ako opravdiví synovia a dcéry Boha, 
ako opravdiví princovia Kráľovstva, ako proroci, kňazi a králi 
s Prorok, Kňazom a Kráľom Ježišom Kristom. Amen. Aj to je 
dôvod zvláštnosti, ktorú vidíme pri charizmách: ich previaza-
nosti s poslaním, s ohlasovaním Kráľovstva a jeho budova-
ním. Ak sa stráca poslanie, strácajú sa aj charizmy a moc – 
určené práve na uskutočnenie tohto poslania. 

TAKŽE SI TO ZHR ŇME:  

• Kresťanstvo je o tom, že Ježiš nás pozýva, aby sme sa 
stali Ním – aby sme s Ním boli jedno a mali úplný podiel 
na Ňom samotnom. Človek „sám je pozvaný, aby poznaním a 
láskou mal podiel na Božom  živote. Kvôli tomu bol stvorený a 
tento cieľ je základným  dôvodom jeho dôstojnosti.“ (KKC 
356).  

• Kristus je jeden a nedeliteľný. Mať podiel na Kristovi 
znamená mať podiel na Jeho blaženosti, na Jeho živote, 
Jeho konaní, moci, ale aj na Jeho poslaní, zodpovednosti, 
starostlivosti a práci vo svete. Inak to nejde. Alebo všetko 
– alebo nič. Musíme sa rozhodnúť. Neprijať niečo má za 
následok neprijať nič a ostať navždy iba sluhom Boha – ale 
„otrok neostáva v dome navždy; navždy ostáva syn.“ (Jn 8,35). 
Alebo prijať všetko, stať sa skutočným, plnoprávnym synom 
(dcérou) Boha – a mať tak podiel na všetkom. 

• Toto je náplň oných „dvanásť hodín navyše“. Aj keby 
sme to brali z iného uhla, menej radikálne, aj tak môžeme 
povedať, že život človeka sa každý deň delí na tri veľké časti: 
Osem hodín, počas ktorej spíme a odpočívame, osem hodín, 
ktoré patria nám a v ktorých si zabezpečujeme svoj vlastný 
život – a potom ostáva zvyšných osem hodín, počas ktorých 
sme pozvaní byť v tomto svete kňazmi, prorokmi a kráľmi 

Ježiša Krista. Osem hodín denne. Päťdesiatšesť hodín týž-
denne. Aj s „dovolenkou“ to vychádza na zhruba dvetisíc 
hodín ročne. Rovných sto tisíc hodín za jeden pozemský 
život Božieho syna, či dcéry. A to už teda nejaký ten kapitál 
naozaj je! Rozmenené na peniaze by to dnes vydalo 
v priemere za 10 000 000,- Sk za život. Koľko katolíkov máte 
vo svojej farnosti? Sto? Tak to Vám ročne vychádza na 
20 000 000,- Sk určených na hlásanie Evanjelia, budovanie 
sveta, pomoc blížnym… a to je impozantné číslo! 

• Práve toto je kresťanstvo. Toto znamená byť kresťa-
nom: byť s Kristom jeden vo všetkom: v živote, 
v zmýšľaní, v moci i v poslaní. Vo všetkom – alebo 
v ničom! „Konať kresťanstvo“ potom znamená milovať 
ľudí súcitnou a pokornou láskou a v tejto láske ohlasovať 
všetkým radostné Evanjelium o Božej Láske, svedčiť 
o Bohu a sprítomňovať Ho medzi ľuďmi sveta, pracovať 
na vzraste Božieho Kráľovstva na zemi – na onej „Civili-
zácii Lásky“, na rozvoji a raste sveta a jeho národov – 
a byť tak tým, čo mal na mysli Pavol, keď písal tieto slová: 
„19 Veď stvorenie túžobne očakáva, že sa zjavia Boží synovia. 
20 Lebo stvorenie bolo podrobené márnosti - nie z vlastnej 
vôle, ale z vôle toho, ktorý ho podrobil a dal mu nádej, 21 že 
aj samo stvorenie bude vyslobodené z otroctva skazy, aby 
malo účasť na slobode a sláve Božích detí. 22 Veď vieme, že 
celé stvorenie spoločne vzdychá a zvíja sa v pôrodných 
bolestiach až doteraz.“ (Rim 8,19–22). Ak sme prijali Ježi-
šovo pozvanie, potom sme králi, sme vskutku veľkí ľudia, 
synovia a dcéry Boha – a ako takí sme povolaní pre veľké 
a bázeň naháňajúce diela!  

Myslím, že nádherným príkladom je Mojžiš: najpokornejší 
zo všetkých ľudí, ako vraví Biblia. Láskavý, s pochopením, 
oddane slúžiaci – a vyorávajúci brázdu ktorá navždy zmenila 
dejiny sveta. Stojaci medzi Bohom a ľuďmi, prinášajúci vo 
svojej tvári Božie Svetlo Izraelu – a zastupujúci Izrael pred 
tvárou Boha… 

• Nakoniec – toto všetko je Božie dielo v nás. Uverením 
a otvorením sa Bohu prijímame Ducha Svätého a On „nás 
premieňa na taký istý, čoraz slávnejší obraz.“ (2 Kor 3,18). 
Preto Písmo o Ježišovi vraví: „Lebo si bol zabitý a svojou 
krvou si Bohu vykúpil ľudí z každého kmeňa, jazyka, ľudu 
a národa 10 a urobil si ich kráľovstvom a kňazmi nášmu 
Bohu; a budú kraľovať na zemi.“ (Zjv 5,9n). 
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