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dve otázky – 144 000 vykúpených zo zeme – prvotiny Bohu a Baránkovi – svet v dvoch kusoch – pečať medzi 
očami – nasledujú Baránka kamkoľvek ide – nepriateľ môjho priateľa – ako v odpustkoch – dychtivosť – patríte 

do klubu? – nie bezchybnosť – stretli ste kresťana 

Dnes bola slávnosť všetkých svätých. Všetkých svätých. Kto 
to ale vlastne je: svätec? V čom spočíva svätosť? Len si vedľa 
seba postavte Janu z Arcu v žiarivom brnení, ako cvála na 
čele armády – a Františka z Asissi, v roztrhanom hábe 
a s vtáčkom na dlani. Alebo Dominika, kážuceho, presviedča-
júceho – a Antona, žijúceho v samote na púšti. Pavla, ktorý 
zmenil beh dejín – a Dominika Sávia, ktorý nezmenil nič, iba 
chodil do školy. Tomáša Akvinského, vedca, filozofa a teológa 
– a Don Bosca, hrajúceho s chlapcami futbal. Dajte si ich 
dokopy – a ťažko nájdete rôznorodejšiu, pestrejšiu kompániu, 
než je táto! Čo je ale potom tým putom, červenou niťou, ktorá 
napriek tomu ich životy spája a kladie ich na jednu úroveň? Ja 
viem, je to svätosť – ale čo je to svätosť?  

A potom je tu druhá otázka. Pramení v Starom zákone, kde 
Boh hovorí: „Preto dokážte, že ste svätí, a buďte svätí, lebo ja 
som svätý.“ (Lv 11,44). Naznačuje tým, že svätosť – to nie je 
niečo, čo človek dostane po smrti. To je niečo, čo musí získať 
ešte zaživa, tu a teraz. Chápu to aj apoštoli. Len si pozrite 
jednu kratučkú vetu zo Skutkov: „Potom (Peter) zavolal 
svätých a vdovy a predstavil im ju živú.“ (Sk 9,41). Lukáš 
jasne rozlišuje „vdovy“ – chudobné, ale neveriace vdovy, 
o ktoré sa Dorkas starala – a potom „svätých“, čiže kresťanov! 
Pavol to tiež dobre chápe a preto aj on tituluje kresťanov ako 
„svätých“. Napríklad pred Agrippom hovorí: „9 Ja som si tiež 
myslel, že musím všemožne bojovať proti menu Ježiša Naza-
retského. 10 A to som v Jeruzaleme aj robil. A keď som dostal 
od veľkňazov moc, veľa svätých som dal pozatvárať do väze-
nia…“ (Sk 26,9n). Tá druhá otázka teda znie: Sme svätí? 
Spasení? Inými slovami: môžeme sa postaviť vedľa Františka, 
Dominika, Panny Orleánskej, či Ignáca ako rovný medzi 
rovnými?  

Pri hľadaní odpovede na tieto otázky som si uvedomil, že kľúč 
k tomu môže celkom pokojne obsahovať Zjavenie a to jeho 
obraz o 144 000 vykúpených zo zeme. Toto je on: „1 Potom 
som videl, a hľa, Baránok stál na vrchu Sion a s ním stoštyrid-
saťštyritisíc tých, čo mali na čele napísane jeho meno a meno 
jeho Otca. 2 A počul som hlas z neba; bol ako hukot veľkých 
vôd a rachot mocného hromobitia. Hlas ktorý som počul, znel, 
ako keď citaristi hrajú na svojich citarách. 3 A spievali čosi 
ako novú pieseň pred trónom, pred štyrmi bytosťami a pred 
starcami. A tú pieseň sa nemohol nik naučiť, iba tých stošty-
ridsaťštyritisíc vykúpených zo zeme. 4 To sú tí, čo sa nepo-
škvrnili so ženami, lebo sú panici. Tí nasledujú Baránka, 
kamkoľvek ide. Oni sú vykúpení z ľudí ako prvotiny Bohu a 
Baránkovi. 5 V ich ústach sa nenašla lož: sú bez škvrny.“ (Zjv 
14,1–5). Tento text obsahuje niekoľko zaujímavých informá-
cií: 

• „Oni sú vykúpení z ľudí ako prvotiny Bohu a Baránko-
vi.“ (Zjv 14,4). V slovenčine slovo „prvotiny“ predpokladá, že 
za nimi nasleduje ešte niečo ďalšie. Každý básnik má svoju 

prvotinu, zbierku, ktorú vydal ako prvú – ale to samo o sebe 
predpokladá, že po nej nasledovala ešte ďalšia a ďalšia, 
možno celé desiatky zbierok! Ale Biblia v gréckom texte 
používa slovo aparché, ktoré je v LXX prekladom hebrej-
ského réšit, počiatok. Označuje sa ním prvá časť zbieranej 
úrody, ktorú roľník obetuje ako obeť vďaky Bohu. Predstavte 
si to: roľník napríklad oberá jablká. V podstate ich rozdelí na 
dve časti: prvú vezme a obetuje Bohu. Tá odteraz patrí Bohu 
a jedine Bohu. Bude spálená na oltári, alebo využitá 
v Chráme podľa presných predpisov. Druhá časť ostane 
roľníkovi. Nebude ju obetovať Bohu, teraz ani neskôr, nikdy. 
Nepatrí Bohu, ale roľníkovi. Ponechá si ju.  

Ja si myslím, že Ján týmito slovami myslel toto: Ľudstvo sa 
delí na dve časti. Jedna časť patrí Bohu. To je on, Nový 
Izrael, Boží ľud, získaný Krvou Ježiša Krista. 144 000, 12 × 
12 × 100. Plnosť Božieho ľudu. To sú tí svätí a spasení. 
Druhá časť ostáva naďalej Svetu. Nepatrí Bohu. Tam patria 
tí, ktorí neprijali Boha. Nesvätí. Zatratení. Ak je tak, potom 
tých 144 000 predstavuje presne to, čo hľadáme: Svätých. 
A je naozaj krásne, že Ján ich jasne definuje a charakterizuje. 
A my sa teraz práve na túto jeho charakteristiku pozrieme! 

• „stoštyridsaťštyritisíc tých, čo mali na čele napísane 
jeho meno a meno jeho Otca.“ (Zjv 14,1). Toto je prvý znak, 
ktorým Ján túto skupinu svätých a spasených charakterizuje. 
Myslím, že nás odkazuje znova do Starého zákona, kde 
čítame Mojžišove slová: „4 Počuj, Izrael, Pán je náš Boh, 
Pán jediný! 5 A ty budeš milovať Pána, svojho Boha, celým 
svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou silou. 6 A 
tieto slová, ktoré ti ja dnes prikazujem, nech sú v tvojom 
srdci, poúčaj o nich svojich synov a sám uvažuj o nich, či 
budeš sedieť vo svojom dome, či budeš na ceste, či budeš 
ležať alebo stáť. 8 Priviaž si ich ako znamenie na ruku, nech 
sú ako znaky medzi tvojimi očami, 9 a napíš si ich na veraje 
svojho domu a na dvere.“ (Dt 6,4–9). Myslím si, že na 
základe tohto miesta môžeme považovať zvrat „na čele 
napísane jeho meno“ za označenie lásky k Bohu. Krajnej, 
vášnivej lásky k Bohu. Áno, týchto 144 000 je zamilovaných 
do Krista a do Jeho Otca. Milujú Boha celým srdcom, celou 
dušou, celou silou, celou svojou bytosťou! Boh je zmyslom 
ich života, ich piesňou, dychom, tlkotom srdca! To je prvý 
znak nevesty, pripravenej pre svojho Ženícha, ako ich inde 
tituluje sám Ján: „7 Radujme sa a plesajme, vzdávajme mu 
slávu, lebo nadišla Baránkova svadba a jeho nevesta sa 
pripravila. 8 A smela sa obliecť do čistého, skvúceho kmentu; 
ten kment sú spravodlivé skutky svätých.“ (Zjv 9,7n). Prvým 
znakom svätosti je teda láska, krajná, bezvýhradná láska 
človeka k Bohu – a Boha k človeku… 

• „Tí nasledujú Baránka, kamkoľvek ide.“ (Zjv 14,4). 
Pretože nevesta miluje ženích, zanecháva všetko a nasleduje 
ženícha, aby bola stále s ním. Normálne a prirodzené chova-



nie sa zamilovaných. Preto je druhým znakom svätosti: túžba 
nasledovať Ježiša kamkoľvek ide. Túžba poznať Jeho túžby – 
a naplniť ich. Túžba splniť a vykonať všetko to, k čomu nás 
Boh povoláva, ísť, kamkoľvek nás posiela, splniť všetko, čo 
Mu len vidíme na očiach! Presne podľa slov Márie: „Urobte 
všetko, čo vám povie!“ (Jn 2,5). Biblia, dokumenty Cirkvi, 
literatúra – nie sú to skvelí sprievodcovia za poznaním Krista 
a Jeho túžob? Mali by sme ich denne študovať, poznať vari aj 
naspamäť – a s nimi aj Tvár Milovaného a Srdce Milovaného! 
A potom, samozrejme, modlitba: kontemplácia Ženícha vo 
svetle lásky, dotýkanie sa Boha, ponorenie a extáza zjednote-
nia… 

• „V ich ústach sa nenašla lož: sú bez škvrny.“ (Zjv 14,5). 
Toto je posledný znak, často prehliadaný, ale samozrejmý. 
Hovorí sa, že priatelia nášho priateľa sú aj našimi priateľmi. 
Preto Ježiš hovorí, že láska k blížnym – k ľuďom, ktorých 
miluje Boh – je neoddeliteľná od lásky k Bohu. „10 Podľa 
tohto sa dajú rozoznať Božie deti od detí diablových: kto 
nekoná spravodlivo, nie je z Boha; ani ten, kto nemiluje 
svojho brata.“ (1 Jn 3,10), hovorí Ján a na vysvetlenie dodáva: 
„Veď kto nemiluje brata, ktorého vidí, nemôže milovať Boha, 
ktorého nevidí.“ (1 Jn 4,20).  

Lenže platí to aj obrátene: nepriateľ môjho priateľa je aj 
mojim nepriateľom. Milovať Krista znamená milovať to, čo 
miluje On – a nenávidieť to, čo nenávidí On: hriech. Kresťan 
je svätý aj preto, že sa jasne oddelil od hriechu, od Sveta 
hriechu. „17 A preto vyjdite spomedzi nich, oddeľte sa, hovorí 
Pán, a nečistého sa nedotýkajte; a ja vás prijmem 18 a budem 
vaším Otcom a vy budete mojimi synmi a dcérami, hovorí 
všemohúci Pán.“ (2 Kor 6,17n), tlmočí Pavol Božiu výzvu – 
a Nevesta výzvu prijíma. Kresťan je človek, ktorý celým 
srdcom miluje hriešnika ako svojho blížneho – ale hriech 
samotný nenávidí takisto z celého srdca, chladnou a nezmieri-
teľnou nenávisťou. V jeho živote už viac niet miesta pre zlo, 
ani pre kompromis. „Veď akú účasť má spravodlivosť na 
neprávosti?! Alebo čo má spoločné svetlo s tmou?! 15 Aká 
zhoda je medzi Kristom a Beliarom?!“ (2 Kor 6,14n). Už viac 
žiadne snahy byť „zadobre“ s Bohom i so Svetom, žiť kres-
ťanstvo a ponechávať si aj zlo a hriech. Už nie.  

Mimochodom… pripomenulo mi to podmienky pre získanie 
úplných odpustkov. Patrí tam spoveď (platná) a potom „zane-
chanie akejkoľvek náklonnosti k akémukoľvek hriechu, aj 
ľahkému.“ Nulová náklonnosť – to je v podstate nenávisť, 
pretože ešte aj ľahostajnosť v sebe obsahuje niečo 
z náklonnosti, či sympatie… Ešte viac to posilňuje požiadavka 
spovede. Jej podmienkou je totiž vnútorné pokánie, o ktorom 
Katechizmus hovorí: „Vnútorné pokánie je radikálne 
preorientovanie celého  života, návrat, obrátenie celého nášho 
srdca k Bohu,  skoncovanie s hriechom, zavrhnutie zla spolu s 
odporom ku  zlým skutkom, ktorých sme sa dopustili. Zároveň 
zahrnuje  túžbu a rozhodnutie zmeniť život s nádejou na Božie  
milosrdenstvo a s dôverou v pomoc jeho milosti.“ (KKC 
1431). Prečo takéto „tvrdé“ podmienky? Pretože sú pre 
kresťanov – svätých – samozrejmé. A pretože sú samozrejmé 
pre lásku k Bohu. A práve láska k Bohu je „účinnou 
exenciou“ odpustkov, ako znova v súvislosti s odpustkami 
vraví Katechizmus: „Obrátenia, ktoré pochádzajú z vrúcnej 
lásky, môže  dosiahnuť úplné očistenie hriešnika, takže už niet 
nijakého  trestu.“ (KKC 1472).  

Takže si to zhrňme: 

• Láska k Bohu – celým srdcom, celou bytosťou. 

• Túžba poznávať Boha, nasledovať Ho, kamkoľvek nás 
vedie, splniť a vykonať všetko, k čomu nás pozve. 

• Nezmieriteľná nenávisť ku zlu a k hriechu v akejkoľvek 
podobe. 

Ak by sme si chceli tento postoj svätosti zhrnúť do jediného 
slova, potom by toto slovo znelo: DYCHTIVOS Ť. Byť 
svätý znamená dychtiť po Bohu, po Milovanom, po Žení-
chovi. Dychtiť po poznaní Boha: v Biblii, v dokumentoch 
Cirkvi, v kontemplácii a v modlitbe. Dychtiť nasledovať 
Boha kamkoľvek ide. Dychtivosť naplniť Božiu vôľu, Božie 
želania. A potom nenávisť voči hriechu… Pekne tento 
postoj vyjadril starozákonný autor: „3 túži a zmiera moja 
duša po nádvoriach Pánových.“ (Ž 84,3).  

Tak čo, patríte do „klubu“ svätých? Ak vo Vás planie tento 
oheň lásky, dychtivosť po Božom slove, po Božej vôli, túžba 
nasledovať Ježiša kamkoľvek – aj na smrť! – a nenávisť 
a rozhodný odpor voči akejkoľvek forme hriechu – potom ste 
„in“, ste v klube. Ste svätí! 

Napokon jedna poznámka: svätosť nie je bezchybnosť. Na 
jednom mieste Ježiš o Božom kráľovstve v podobenstve 
hovorí: „10 Sluhovia vyšli na cesty a zhromaždili všetkých, 
ktorých našli, zlých aj dobrých; a svadobná sieň sa naplnila 
hosťami.“ (Mt 22,10). Dobrí aj zlí ostali vonku – a takisto 
dobrí aj zlí prijali pozvanie a vstúpili do Kráľovstva. Je to, 
ako keď kráľ volá poddaných do boja. Niektorí – smelí 
i zbabelí – volanie odmietnu. Iní – tiež zbabelí, ale aj smelí – 
volanie počúvnu a prídu. Presne tak je to aj v kresťanstve: 
Božie volanie prijímajú, či odmietajú ľudia dobrí, aj zlí. 
Rozdiel medzi „svätými“ a „nesvätými“ je v tom, že „svätí“ 
sa do Boha zamilovali a nasledujú Ho – ako najlepšie vedia. 
Nie dokonale. Najlepšie ako vedia, najlepšie ako dokážu. Ale 
nasledujú. Poznávajú. Konajú. Milujú. Na rozdiel od tých 
druhých, ktorí sa nezamilovali. Nenasledujú. Nekonajú. 
Možno sa modlia. Možno aj do kostola chodia. Ale nikdy 
neprijali Jeho pečať lásky na svoje čelo… Práve preto mô-
žeme byť svätí všetci. Bez ohľadu na schopnosti, na predpo-
klady, na minulosť,… zamilovať sa môže každý. 
A nasledovať Ježiša najlepšie, ako len dokáže – to je tiež 
prístupné každému.  

Takže ostaňme pri tej dychtivosti. Ak najbližšie stretnete 
človeka, ktorý je úplne uchvátený Bohom, ktorý dychtivo 
poznáva Boha a duchovný život všade, kde sa mu to len 
naskytne, ktorý vníma svoj zmysel života v nasledovaní 
Boha a v naplnení Jeho nádhernej vôle, kto celým srdcom 
nenávidí zlo a hriech a je osobným nepriateľom Diabla 
rovnako mocne, ako celým srdcom miluje Boha a je Jeho 
priateľom až na smrť – potom ste stretli kresťana. 
Možno nebude bezchybný. Možno bude ešte stále 
v mnohom divný, kontroverzný, možno ešte v mnohom 
bude niesť putá starého života – ale je to kresťan. Práve 
ste stretli kresťana! Svätého v tom najpôvodnejšom 
zmysle slova: oddeleného pre Boha, patriaceho Bohu. 
Ako nevesta Ženíchovi… 

 

Váš Inky 
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