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Byť tam, kde Kristus – hokejová lekcia – ovocie – príklad – potvrdenie 

Je to asi najšokujúcejšia vec v Cirkvi (a asi najväčšie zahanbe-
nie nás, kňazov), ale ako poukazuje filozof Peter Kreeft, väčšina 
kresťanov (vrátane katolíkov) nemá tušenie, ako sa spasiť.  

V tom prípade čítania dnešnej 5. veľkonočnej nedele v roku „B“ 
môžeme vziať ako minikurz o štyroch lekciách, ktorý nás to 
naučí. 

SPÁSA: znamená byť tam, kde je Ježiš: „prídem a vezmem vás 
k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja“ (Jn 14,3 SSV); alebo 
inde: „Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou 
tam, kde som ja“ (Jn 17,24 SSV). 

1. minilekcia: Ako sa dostať tam, kde je Ježiš? Odpovedá na 
ňu Ježiš v dnešnom Evanjeliu: „Ostaňte vo mne a ja vo vás“ 
(Jn 15,4 SSV). Pochopiť nám to pomôžu hoci aj majstrovstvá 
sveta v hokeji, ktoré práve sledujeme. Isteže našim chlapcom 
fandíme, veríme im, povzbudzujeme, čítame o nich, tešíme sa z 
nich, oslavujeme ich,... Koľko toho musíme urobiť, aby sme si 
nakoniec zaslúžili pozvánku do reprezentácie, v ktorej by stálo: 
„Vzhľadom na to, že ste splnili zlatú kvótu v povzbudzovaní 
našich chlapcov, v ich oslave, vo viere v nich, zaslúžili ste si, 
aby ste sa zúčastnili budúcich MS v hokeji už ako naši hokejoví 
reprezentanti“? Že to tak nefunguje? Ani keď odpracujeme 
2500 brigádnických hodín na údržbe hokejových štadiónov a 
celý svoj majetok daruje Slovenskému zväzu ľadového hokeja? 
Ani vtedy? Tak čo teda musíme urobiť, aby sme boli tam dole, 
na ľade, ako reprezentanti? No, v podstate je to jednoduché: Ak 
chceme byť reprezentanti spolu s ostatnými hokejistami, musíme 
aj my byť rovnako dobrí hokejisti ako oni a hrať rovnako skvelý 
hokej, ako oni. To je všetko... S Kristom je to rovnako. Ježišu, 
ako môžeme byť tam, kde si Ty, na „nebeskom ľade“ v „repre-
zentácii“ Tvojich svätých? Koľko omší, modlitieb, sebazáporov, 
obiet, pútí, spovedí musíme absolvovať, aby sme si zaslúžili 
vstup medzi túto elitu? A Ježiš odpovedá: Nič, dvere sú doko-
rán, nemusíte si to nijako zasluhovať. Ale ak chcete byť tam, 
kde som ja a žiť moju blaženosť, musíte byť vo mne a ja vo vás. 
Musíte byť so mnou tak jedno ako viničné ratolesti s viničom. 
Musíte byť tým, čím som ja, žiť to, čo žijem ja, konať to, čo 
konám ja. Musíme byť tak úplne jedno, aby vaše myšlienky boli 
mojimi myšlienkami, vaše skutky mojimi skutkami, váš život 
mojim životom, vaše túžby mojimi túžbami, aby som ja bol 
úplne vo vás a vy úplne vo mne. A ak to urobíte, budete aj 
prinášať moje ovocie. Takže: ak chceme byť v reprezentácii s 
ostatnými hokejistami, musíme byť ako oni (skvelí hokejisti) a 
robiť to, čo oni (hrať skvelý hokej). Inak to nejde. A ak chceme 
byť v Nebi s Ježišom a ostatnými svätými, musíme byť ako oni 
(svätí a dokonalí) a robiť/žiť to, čo oni a prinášať tak rovnaké 
ovocie, ako oni. Tiež to inak nejde. 

2. minilekcia: Aké ovocie máme prinášať?  V druhom čítaní 
Ján vo svojom liste píše: „Deti moje, nemilujme len slovom a 
jazykom, ale skutkom a pravdou“ (1 Jn 3,18 SSV). Táto veta 
naplno vynikne len v pôvodine. Grécke ergon znamená dielo, 
biznis, niečo, na čom pracujeme, čo vytrvalo budujeme, tvorí-
me. Pravda, aletheia, potom označuje niečo pravé, skutočné, 
rýdze. Kresťanská láska a kresťanstvo všeobecne sa teda preja-
vuje v tom, že sa zasväcujeme vytrvalej a horlivej práci na 

skutočne rýdzom, pravom, dokonalom, nesmrteľnom a 
vpravde hodnotnom diele – a je len jedno také a tým je Božie 
Kráľovstvo. Ak to nerobíme, nie je v nás Božia láska a my 
ešte nie sme v Kristovi, pretože presne tomuto dielu On sám 
zasvätil svoj život a celého seba. Nemôžeme byť s Ním 
jedno, ak s Ním nie sme jedno v tomto zásadnom bode, 
ktorým je zmysel života, samo životné poslanie! 

3. minilekcia: Príklad. Skutky nám ukazujú Pavla ako 
príklad. V okamihu, keď uveril a obrátil sa, pochopil, že 
účasť na Kristovom diele s rovnakým zanietením a zasväte-
ním, aké vidíme u Krista, je podmienkou nasledovania Krista 
a jednoty s Kristom. Takže sa ihneď celým srdcom, naplno 
vrhá do služby Kráľovstvu s takou vervou, až ho chcú zabiť: 
najprv v Damašku, potom v Jeruzaleme, potom znova a 
znova na jeho cestách, na ktoré ho „vyhnala“ tá istá Kristova 
túžba po spáse sveta a vzraste Kráľovstva, s ktorou sa v láske 
stotožnil. 

4. minilekcia: Potvrdenie. Skutky dnes zakončujú vetou: „A 
Cirkev mala pokoj ... a rástla v úteche Svätého Ducha“ 
(Sk 9,31 SSV). Podobne Ján zakončuje: „A že ostávame v 
ňom a on v nás, poznávame podľa toho, že nám dal zo svojho 
Ducha“ (1 Jn 4,13 SSV). V obidvoch prípadoch sa nehovorí 
o daroch Ducha, ale o samotnom Duchu a Jeho „úteche“ – 
čiže o samotnom Božom živote, ktorým je „Božia láska ... 
rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého“ 
(Rim 5,5 SSV). A to je vlastne presný význam onoho „byť 
tam, kde je Kristus“. Kristus, Christos, Mašiach,... všetko 
slová, vyjadrujúce, že Ježiš je pomazaný, naplnený samot-
ným Duchom Svätým. Ak teda nasledujeme Krista, žijeme 
to, čo On, konáme to, čo On, sme tým, čím je On – potom aj 
prijímame Ducha tak, ako on, stávame sa christoi ako On, 
kristovci, kresťania, naplnení Duchom podľa slov Písma: „vo 
vás prebýva Boží Duch“ (1 Kor 3,16 SSV). A to je Nebo, to 
je Spása, zbožštenie sa v Duchu: „Duch adoptívneho synov-
stva zbožšťuje veriacich“ (KKC 1129). Ak sme teda už teraz 
plní Ducha, plní Božieho života, Božej radosti a blaženosti – 
„ jasáte nevýslovnou radosťou, plnou slávy,  9 že dosahujete 
cieľ svojej viery - spásu duší“  (1 Pt 1,8-9 SSV) – potom je to 
to pravé potvrdenie toho, že náš život naozaj smeruje tam, 
kde je Ježiš, k spáse a osláveniu s Kristom – ba už je do 
veľkej miery tam! 

Tak čo, je nám to už jasné? 

Váš Inky 


