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Mt 4,17; Mk 1,15;  – KRAĽOVANIE NEBIES – je vo vás – horčičné semiačko – neoddeliteľné znamenia –
nekompletné Evanjelium – ku koreňom hriechu – prísľub budúceho – METANOIA – našim bohom je brucho – 

nemá to perspektívu – ostaňte vo mne! – návod na nastolenie Kráľovstva – na záver 

Ako hovorí Biblia: „Od tej chvíle začal Ježiš hlásať: "Robte 
pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo."“ (Mt 4,17). 
V Markovom evanjeliu sa nachádza trochu rozvinutejšia 
verzia tohto hutného ohlasovania: „Naplnil sa čas a priblížilo 
sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.“ (Mk 1,15). 
Podstatnú informáciu na tomto posolstve nesú tri slová, či 
skupiny slov: Nebeské (resp. Božie) kráľovstvo; kajajte sa; 
a nakoniec výzva „verte evanjeliu“. 

NEBESKÉ KRÁĽOVSTVO 

V Matúšovi tieto slová znejú: „Basileia tón uranon“. V 
Markovi znejú podobne: „Basileia tú Theu“. Slovo „basileia“ 
by sa dalo preložiť ako „kraľovanie“, „vláda“. Dôraz nie je 
kladený na fakt nejakého územného celku, nejakej inštitúcie. 
Dôraz je položený na fakt uplatňovania moci. Začalo sa 
obdobie, kedy sa Boh ujíma svojej moci a začína ju aktívne 
uplatňovať. Toto je podstata kráľovstva. Preto Ježiš vy-
svetľuje: „Božie kráľovstvo neprichádza tak, že by sa to dalo 
spozorovať.  Ani nepovedia: “Aha, tu je!” alebo: “Tamto 
je!” “ (Lk 17,20n). Nie je to tak, ako keď Pompeius dobyl 
Júdsko a podmanil ho Rímu. Nikde nevidieť žiadne víťazné 
légie Boha, hoci nebolo by zaťažko ich privolať (porov. Mt 
26,53). Nevzniká žiadna administratíva, nečítajú sa žiadne 
nové daňové výnosy. Božie kraľovanie sa prejavuje inde 
a inak. Ježiš pokračuje vo svojom vysvetľovaní: „Božie 
kráľovstvo je medzi vami“ (Lk 17,21). V pôvodine znejú tieto 
slová takto: „Hé basileia tú Theú entos hemón estin“. Presný 
preklad znie: „To kraľovanie toho Boha vo vnútri vás je“. 
A hoci je možné chápať ono „vo vnútri“ aj vo význame 
„uprostred vás“, predsa omnoho pravdepodobnejšie a bližšie 
kontextu je chápanie doslovné: „vo vás“. Božia vláda sa 
prejavuje v živote, v srdci, v osobe a na osobe človeka, 
ktorý sa tejto vláde poddal. V Ježišovom poňatí Boh nedo-
býva krajiny. Každý človek sám o sebe je samostatnou kraji-
nou, samostatnou pevnosťou. Ak otvorí svoje brány Bohu, 
Boh vstúpi a ujme sa vlády (porov. Zjv 3,20). 

Keď Ježiš hovorí v podobenstve, že toto Kráľovstvo sa podo-
bá horčičnému semienku, len výstižne konštatuje fakt, že na 
samom  počiatku sa toto Kraľovanie prejavuje, jestvuje 
len v jednej – jedinej osobe a tou je sám Ježiš Kristus. On je 
ten, ktorého naplnil v Jordáne Duch Svätý. On je ten, ktorý je 
úplne oddaný Bohu. Prešiel púšťou a pokúšaním Diabla 
a zvíťazil.  

Prostredníctvom Ježiša Krista sa môžu ľudia rukolapne 
presvedčiť o tom, že Boh sa už naozaj ujal svojej Moci 
a začal vládnuť. V Biblii čítame: „Každý zo zástupu sa 
usiloval dotknúť sa ho, lebo vychádzala z neho sila a uzdravo-

vala všetkých,“ (Lk 6,19). Biblia sa nijako netají tým, odkiaľ 
táto sila prichádza: „Keď v istý deň učil, … mal od Pána moc 
uzdravovať,“ (Lk 5,17). Boh, JHWH, vládol na „území“, 
ktoré sa rovnalo osobe Ježiša Krista – ale vďaka tomu mohli 
všetci, ktorí sa k Ježišovi priblížili, zakúsiť Moc Kráľovstva. 
A ľud zakúsil a žasol: „Čo je to? Nové učenie s mocou! Aj 
nečistým duchom rozkazuje a poslúchajú ho,“ (Mk 1,27). A 
inde: „Čo myslíš, kto je to, že ho i vietor, i more poslúcha-
jú?“ (Mk 4,41).  

Tieto znamenia sú v evanjeliách pevne prepojené 
s Ježišovým ohlasovaním. Ježiš „chodil po celej Galilei, 
učil v ich synagógach, hlásal evanjelium o kráľovstve a 
uzdravoval každý neduh a každú chorobu medzi ľudom,“ (Mt 
4,23). Ľudia videli, zažívali – na vlastnom tele – blahodarný 
prejav Božej vlády, Božej Moci. „Závisťou diabla … prišla 
na svet smrť,“ (Múdr 2,24), ale teraz sa veci menia. Boh sa 
ujíma vlády: „Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú čistí, 
hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa hlása evanje-
lium,“ (Mt 11,5). Následky hriechu sú odstraňované. Všade, 
kde zavíta Boh a Jeho vláda, sa rozlieva svetlo… Podobne 
budú znamenia previazané aj v ohlasovaní Ježišových 
nasledovníkov a pokračovateľov v Jeho diele: „Oni sa rozišli 
a všade kázali. Pán im pomáhal a ich slová potvrdzoval 
znameniami, ktoré ich sprevádzali,“ (Mk 16,20). Pavol jasne 
vysvetľuje, že úplné Evanjelium je len to, ktoré pozostáva 
nielen zo slov, ale zo slov a znamení, ktoré slovo sprevá-
dzajú. Píše: „Naše evanjelium neprišlo k vám iba v slovách, 
ale aj v moci a v Duchu Svätom a v celej plnosti,“ (1 Sol 
1,5). Bez prejavov Moci a Ducha by bolo Evanjelium ne-
kompletné, chýbala by mu podstatná časť, bez ktorej sa viera 
nemôže zakladať skutočne na Bohu (porov. 1 Kor 2,4n), ale 
len na ľudskej múdrosti a výrečnosti. 

Následky hriechu, ktoré mizli pod rukami Ježiša a apoštolov, 
ale nie sú hriechom samotným. Kým trvá hriech, následky sa 
budú objavovať znova a znova: uzdravení znova ochorejú, 
vzkriesení znova zomrú… 

Preto Ježiš ohlasuje, že skutky, ktoré koná, sú len zname-
niami niečoho omnoho väčšieho. Ježiš nie je lekár, ale 
hlásateľ Evanjelia. Vonkajšie uzdravenie je len znamením 
pre uzdravenie vnútorné, ktoré Ježiš prináša. Uzdravené 
následky hriechu priam volajú po tom, aby bol uzdravený 
a odstránený aj hriech samotný. Ježiš dáva najavo, že všetky 
tie veľké činy, ktoré ľudia videli, sú len odbleskom, závanom 
veľkých vecí, ktoré pripravil Boh. Po tom, čo sa na pár hodín 
nasýtili chlebom, ktorý rozmnožil, hovorí: „Ja som chlieb 
života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať, a kto 
verí vo mňa, nikdy nebude žízniť … Kto je moje telo a pije 



moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň.  
Lebo moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj.  Kto 
je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom.  Ako 
mňa poslal živý Otec a ja žijem z Otca, aj ten, čo mňa je, bude 
žiť zo mňa.  Toto je ten chlieb, ktorý zostúpil z neba, a nie aký 
jedli otcovia a pomreli. Kto je tento chlieb, bude žiť naveky.“ 
(Jn 6,35.54–58) 

Málokto zo zástupov túto výzvu prijal. Niektorí sa pohoršili 
a odišli (porov. Jn 6,60). Iným stačilo, že zase videli, počuli, 
chodili, uzdravili sa… a utekali rýchlo domov bez toho, aby 
pochopili hlbší význam tejto skúsenosti. Alebo si možno 
v duchu o Ježišovi hovorili: „Síce má dar uzdravovať, to hej, 
ale inak hovorí divné veci. Ktovie, či to má v hlave všetko 
v poriadku!“ Niektorí však uverili. Pred tými teraz stálo veľké 
a vážne rozhodnutie… 

KAJAJTE SA!  

Neviem, aký význam malo slovo „pokánie“ kedysi, ale viem, 
ako je vnímané dnes: zatváriť sa skrúšene, vyroniť pár sĺz, 
poprosiť o odpustenie viny… V tejto forme vôbec nezodpove-
dá slovu, použitému v Evanjeliu, ktoré znie: „metanoiete“.  

Metanoia, to je radikálna zmena myslenia a následne radikálne 
premena života. Podstatou tejto premeny bude „výmena 
boha“, ak to tak môžeme povedať. 

Ako hovorí Pavol, našim „bohom je brucho a hanba je 
slávou tých, čo zmýšľajú pozemsky,“  (Flp 3,19). Je to tak! 
Peniaze a čas, venovaný jedlu a pitiu, sa spravidla nemôžu ani 
porovnať s našim, nazvime si to „duchovným úsilím“. Nevie-
me si predstaviť život bez televízie, telefónov, internetu, 
hudby, pohodlia a zábavy. Na druhej strane ale život bez 
Biblie, bez pôstu a modlitby, bez znalosti koncilových doku-
mentov, bez stretiek a apoštolátu – to si nielen že vieme 
predstaviť, ale mnohokrát to už tak aj žijeme! A keď sa 
pýtame, že „Kedy bude na Slovensku lepšie?“, nemyslíme 
tým spravidla to, kedy sa všetci ľudia obrátia a zavládne život 
viery, ani to, kedy sa na všetkých ľudí vyleje Boží Duch, ale 
myslíme tým to, kedy budeme menej pracovať a viac zarábať. 
Za úspech považujeme nie krst v Duchu Svätom, ale dobré 
zamestnanie s dobrým platom. Toto je náš boh. Telo, svet, 
brucho. Tomuto bohu slúžime, obetujeme mu svoj čas, ener-
giu, peniaze. A ak nám  zostane z toho času niečo, tak, samo-
zrejme, môžeme sa aj pomodliť, či ísť do kostola. Veď ako 
inak by nám mohol Ježiš pomáhať v službe tomuto bohu tela, 
ktorému žijeme a slúžime? 

Ježiš hovorí, že táto cesta nemá perspektívu. Opakuje slová, 
na ktoré prišli generácie dávno pred ním. Kazateľ je to, ktorý 
hovorí: „Videl som všetko, čo sa deje pod slnkom, - ale to 
všetko je márnosť a honba za vetrom!“ (Kaz 1,14). Na rozdiel 
od neho ale Ježiš ponúka riešenie – a tým je Boh. Hovorí: 
„Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ratolesť nemôže prinášať 
ovocie sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak 
neostanete vo mne.  Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva 
vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa 
nemôžete nič urobiť.  Ak niekto neostane vo mne, vyhodia ho 
von ako ratolesť a uschne. Potom ich pozbierajú, hodia ich do 
ohňa a zhoria.  Ak ostanete vo mne a moje slová ostanú vo 
vás, proste, o čo chcete, a splní sa vám to.“ (Jn 15,4–7).  

METANOIA znamená vymeniť boha za Boha. Ako hovorí 
Ježiš: „Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravod-
livosť a toto všetko dostanete navyše.“ (Mt 6,33). Doteraz sme 
to robili opačne, slúžili sme najprv svojmu bruchu, svojmu 
telu. Zháňali sme sa za vecami tohto sveta v nádeji, že oni by 

mohli nasýtiť náš hlad a napojiť náš smäd. Boh, cirkev, 
duchovno,… to všetko bolo na vedľajšej koľaji, bolo to 
niečo, čomu sme sa venovali „až potom“, keď to hlavné – 
práca, nákupy, zábava,… – bolo vykonané. Odteraz sa ale 
veci zmenia. Maximum našej energie, nášho času, vynalieza-
vosti, umu, prostriedkov a peňazí sa obráti smerom k Bohu. 
On je cieľom, On je zmyslom, novým zmyslom nášho života. 
Ostatné je odsunuté nabok. Svojmu telu, jedlu, pitiu, prístre-
šiu… venujeme síce svoj čas i peniaze – ale nie viac, než je 
nevyhnutné. Máme všetko, čo potrebujeme na prežitie a na 
svoju prácu – ale nič navyše. Len nevyhnutné minimum – 
aby sme maximum mohli venovať zápasu o Kráľovstvo, 
o Živého Boha, ktorý nás pozýva k sebe a za sebou. Ak 
chcete v praxi vidieť radikalitu tohto rozhodnutia, pozrite si 
napríklad film „Die Grosse Stille“ spoza múrov Veľkej 
kartúzy. Možno pre nás nie je povolanie k mlčaniu a asi sa 
neutiahneme do kláštora kdesi vysoko v horách, hoci ktovie? 
Ale to, akým spôsobom napĺňajú slová Písma: „Neviete, že tí, 
čo bežia na štadióne, bežia síce všetci, ale iba jeden dosiahne 
víťaznú cenu? Bežte tak, aby ste sa jej zmocnili.  A každý, kto 
závodí, zdržuje sa všetkého; oni preto, aby dosiahli poruši-
teľný veniec, my však neporušiteľný.  Ja teda tak bežím, nie 
ako na neisto, tak bojujem, nie akoby som bil do vetra.  Ale 
krotím svoje telo a podrobujem si ho, aby som azda, kým 
iným kážem, sám nebol zavrhnutý.“ (1 Kor 9,24–27) – to je 
inšpirácia pre každého z nás, nielen pre mníchov a rehoľní-
kov! 

VERTE EVANJELIU!  

Veľká premena metanoie nás priviedla na cestu k zbožšteniu, 
k spáse. Na tejto ceste však potrebujeme spoľahlivého 
učiteľa, Krista. 

Práve Ježišovo Evanjelium je našou učebnicou, ktorú nám 
Ježiš zanechal. Odhaľuje nám dôležité informácie a návody 
na to, ako do jednoty s Bohom vstúpiť. Po tom, čo sme sa 
rozhodli, že tak urobíme, máme teraz v rukách návod ako 
to urobiť.  

A tak z Jn 4,16 a Mt 5,44–48 sa učíme, že jednota s Bohom 
je priamo úmerná našej podobnosti s Bohom. Sme  v Bohu 
natoľko, nakoľko sa Mu podobáme. 

Z 1 Jn 4,20 a z Kol 1,18 sa zase učíme o prepojenosti Krista 
a Cirkvi, ktorej je On hlavou a ona Jeho Telom. Vieme, že 
nemôžeme mať jednotu s Kristom a nemať jednotu s bratmi. 
Naša jednota s Bohom je úmerná jednote, ktorú tvoríme 
s Jeho rodinou, ktorou je Cirkev. 

A takto by sme mohli pokračovať. Bez týchto dôležitých 
informácií by bolo veľmi ťažké, ak nie nemožné, vrásť do 
Krista a dosiahnuť tak uskutočnenie Kráľovstva na nás 
samotných. 

Čo z toho vyplýva na záver? 

Pozvanie k radikálnemu obráteniu. Našou chybou je, že sa 
snažíme „praktizovať kresťanstvo“ bez toho, aby sme sa 
najprv takto radikálne obrátili a zvolili si (slovami Benedikta 
XVI.) Boha za svojho boha. Naučiť sa ohlasovať Evanje-
lium tak, ako ho ohlasoval Ježiš: úplné, v slovách, skut-
koch i znameniach. Samozrejme, bez obrátenia to nijakov-
sky nepôjde. Aj to je dôvod, prečo mnoho kňazov 
a katechétov „ohlasuje“ len múdrymi slovami. Bez obrátenia 
totiž viac nedokážu a ani nemôžu… A isto ešte mnoho 
iného… 

 

Váš Inky 


