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Kde väzí tajomstvo Krista? – Premenenie ako východisko? – pre nás to znamená...? 

„Kto si, Pane?“ (Sk 9,5 SSV), pýta sa Pavol pred Damaskom 
Svetla, ktoré ho zrazilo a oslepilo. „Kto je to?“ (Mt 21,10 SSV), 
pýtajú sa rozrušení Jeruzalemčania, či učeníci na Jazere po búrke 
(Mk 4,41). Túto otázku si kladie aj múdry zákonník Nikodém. 
Nedá mu spať, dlho a dôkladne o nej uvažuje... a potom, kašlúc na 
riziko, vyberie sa za noci za Ježišom, aby si overil svoje závery. 
Zabúcha na dvere, nechá sa Jánom (u ktorého zrejme Ježiš počas 
pobytu v Jeruzaleme býval) uviesť k Učiteľovi a bez okolkov 
vyklopí svoju teóriu: „Rabbi, vieme, že si prišiel od Boha ako 
učiteľ, lebo nik nemôže robiť také znamenia, aké ty robíš, ak nie je s 
ním Boh“ (Jn 3,2 SSV). A Ježiš neprotestuje. Potvrdzuje Nikodé-
movu domnienku a vysvetľuje mu: „Nik nevystúpil do neba, iba 
ten, čo zostúpil z neba, Syn človeka.  ... Boh tak miloval svet, že dal 
svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale 
aby mal večný život“ (Jn 3,13-16 SSV). Neskôr to o sebe povie aj 
Židom a celkom otvorene: „Vy ste zdola, ja som zhora. Vy ste z 
tohto sveta, ja nie som z tohto sveta“ (Jn 8,23 SSV). 

Ako uhádol už Nikodém, toto je kľúč k Ježišovi. Kľúč k Jeho 
životu, konaniu, pohnútka, mysleniu, k Jeho smrti, ku všetkému... 
Ale aj tak Ježišove vyjadrenia nedokážu odhaliť naplno, čo sa za 
nimi skrýva. To sa udeje až neskôr: raz na Hore a raz v Záhrade. 

Na Hore, keď čítame: „Tam sa pred nimi premenil: tvár mu zažiari-
la sťa slnko a odev mu zbelel ako svetlo.  3 V tom sa im zjavil Mojžiš 
a Eliáš a rozprávali sa s ním.  4 Vtedy Peter povedal Ježišovi: 
"Pane, dobre je nám tu. Ak chceš, urobím tu tri stánky: jeden tebe, 
jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi."  5 Kým ešte hovoril, zahalil ich 
jasný oblak a z oblaku zaznel hlas: "Toto je môj milovaný Syn, v 
ktorom mám zaľúbenie; počúvajte ho."  6 Keď to učeníci počuli, 
padli na tvár a veľmi sa báli“  (Mt 17,2-6 SSV). Silu tohto zážitku 
ešte po rokoch cítime z Petrových slov v jeho liste: „On dostal od 
Boha Otca česť a slávu, keď mu z velebnej slávy zaznel hlas: "Toto 
je môj Syn, môj milovaný, v ktorom mám zaľúbenie."  18 A tento 
hlas sme my počuli; zaznel z neba, keď sme boli s ním na svätom 
vrchu“  (2 Pt 1,17-18 SSV). Tam konečne traja z učeníkov – prvý 
pápež a prví dvaja jeho kardináli – začali chápať, čo to znamená, že 
Ježiš je „Boží Syn“ a je „zhora“ a „nie z tohto sveta“. Uvideli 
bytosť, žiariacu nesmrteľným nepozemským Svetlom, nesmierne 
krásnu, nesmierne vznešenú, vyvolávajúcu lásku i strach, vôľu k 
oddanosti pre jej nesmiernu svätosť, ušľachtilosť, nádheru a jas, i 
pokušenie utiecť, či padnúť na tvár od hrôzy pred jej veľkolepos-
ťou, mocou a nepopísateľnou vznešenosťou. Tam sa Ježiš na 
okamih a iba trochu, ale predsa odhalil. Ukázal, kým v skutočnosti 
je a akým v skutočnosti je. Tak ako comicsový Superman ukrýval 
samého seba pod prevlek Kenta Clarka, Ježiš ukrýval svoje nesmr-
teľné Svetlo a Jas pod prevlek rabbiho z Galilei... a teraz ho na 
okamih poodhrnul. A učeníci možno po prvý raz začali matne 
chápať, kto tento „Syn človeka“ naozaj je...  

Druhý raz sa Ježiš poodhalil v Záhrade: „Ježiš, keďže vedel všetko, 
čo malo naňho prísť, popodišiel a opýtal sa ich: "Koho hľadáte?"  5 
Odpovedali mu: "Ježiša Nazaretského." Povedal im: "Ja som." Bol 
s nimi aj zradca Judáš.  6 Ako im povedal: "Ja som," cúvli a popa-
dali na zem“ (Jn 18,4-6 SSV) Už nie Svetlo a Jas Neba, ako na 
Hore. Len slovo. Meno. Meno plné Moci. Na okamih stojí pred 
nimi Boží Syn v moci, Ten, ktorého jediné slovo môže zmietnuť 
svet, ako neskôr napíše Ján vo svojom videní: „Oblečený bol v 
odeve skropenom krvou a jeho meno je: Božie Slovo.  14 Za ním išli 

nebeské vojská na bielych koňoch, oblečené do čistého bieleho 
kmentu.  15 Z jeho úst vychádzal ostrý meč, aby ním bil národy; a 
on bude nad nimi panovať žezlom železným; sám bude šliapať lis 
vína rozhorčeného hnevu všemohúceho Boha.  16 Na plášti a na 
bedrách má napísané meno: Kráľ kráľov a Pán pánov“  (Zjv 
19,13-16 SSV). Presne tak to povie učeníkom aj priamo tam, v 
Záhrade: „Alebo si myslíš, že by som nemohol poprosiť svojho 
Otca a on by mi hneď poslal viac ako dvanásť plukov anjelov?“ 
(Mt 26,53 SSV). Ale potom Ježiš znova starostlivo upraví svoj 
prevlek... nechá Moc zmiznúť a Svetlo pohasnúť... a „kohorta, 
veliteľ a židovskí sluhovia Ježiša chytili, zviazali ho  13 a priviedli 
najprv k Annášovi“ (Jn 18,12-13 SSV).  

Tieto dva okamihy sú svetlom a kľúčom aj pre nás. Veď vidieť je 
viac, ako desať ráz počuť, nie? Je jedna vec vedieť, že „Ježiš 
Kristus je Boží Syn, ktorý sa pre nás a pre našu spásu stal člove-
kom“ – ale až videnie nám pomáha porozumieť a pochopiť. 

Nie div, že mučeníci s radosťou a spevom chvály na perách 
zomierali pre Krista! Sám Štefan, prvý z nich, odhaľuje ich tajom-
stvo, keď hovorí: „Vidím otvorené nebo a Syna človeka stáť po 
pravici Boha“ (Sk 7,56 SSV) – a pohľad na svojho Pána a Kráľa v 
celej Jeho kráse, velebe, nádhere, jase, ušľachtilosti, láske, odda-
nosti, vernosti, dokonalosti, skvelosti, vznešenosti,... Boha ho 
naplní, prenikne, uchváti tak úplne, že všetok ostatný svet sa v 
porovnaní s tým scvrkne na špinavý nepekný ohorok, na odpadok, 
ako to vyjadrí iný mučeník, Pavol: „všetko pokladám za stratu pre 
vznešenosť poznania Krista Ježiša, môjho Pána. Preň som všetko 
stratil a pokladám za odpadky, aby som získal Krista“ (Flp 3,8 
SSV). 

Táto identita Krista je potom kľúčom k tomu, čo žije, čo koná, o 
čo usiluje a ako o to usiluje – aj k Jeho smrti na kríži. Ak vieme 
kto Ježiš je – potom toto všetko ostatné je jasné, zákonité, priro-
dzené a ani iné byť nemôže, ani si nevieme predstaviť, že by Ježiš 
mohol žiť a konať inak, nie kým bol tým, kým je! Rozumieme?1 

A teraz poďme k nám! Apoštol Pavol hovorí: „oblečte si Pána 
Ježiša Krista; a o telo sa nestarajte podľa jeho žiadostí“ (Rim 
13,14 SSV). Čo tým myslí? No, prvé, čo nás napadne, asi je, že si 
máme „obliecť“ Kristove skutky a Kristovo konanie, žiť a konať 
ako On. Veď či nehovorí Ján: „Každý, kto má túto nádej v neho, 
usiluje sa byť čistý, ako je on čistý“ (1 Jn 3,3 SSV)? A nehovorí 
Pavol: „Napodobňujte Boha“ (Ef 5,1 SSV)?  

Lenže ako by sme my, ľudia, mohli napodobňovať Boha? Nie je to 
azda nemožné? Nie je to, akoby ste chceli, aby bežný človek 
napodobnil miliardára? Len si to predstavte! 

Hotel President Wilson v Ženeve má strešný apartmán Royal 
Penthouse Suite. Jedna noc v ňom vyjde, aj so všetkými službami, 
ako napríklad osobný sluha, osobný asistent a osobný šéfkuchár, 
na pekných 61 160€. Plus nejaké to sprepitné a bar a tak... za-
okrúhlime to na pekných 65 000€  ktoré by majetný obyvateľ 
apartmánu (ako boli napríklad Rihanna, Michael Douglas, Bill 
Gates, magnát Richard Branson, bývalý britský premiér Tony 
Blair či zosnulý Michael Jackson) za noc zrejme s prehľadom 
utratil. Iste, pre človeka, ktorého ročné príjmy sa pohybujú v 
desiatkach, možno dokonca stovkách miliónov eur, to nie je v 

                                                           
1 Podrobnejšie v úvahe 390: Túžil Ježiš spasiť sa? 



podstate nič. Nič dramatické. Drobný výdavok. S ľahkým srdcom a 
gráciou ho utratí a tú noc, možno aj viac nocí, si parádne užije a 
ani trochu neoľutu je peniaze, ktoré za to dal. Veď pre neho (ak má 
príjem ročne vcelku skromných 50 000 000€) to znamená asi toľko, 
ako keby ste Vy mali mesačný plat 800€ a celý ten luxus by Vás 
vyšiel na nejakých 12€ na noc (nehovoriac o tom, že aj ostatné 
životné náklady by boli popri tom  rovnako malé, napríklad nájom 
za byt pár centov, účet za elektrinu podobne a tak). No, veď to by 
bolo úplne zadarmo! Smiešna suma, ktorú by ste v pohode a s 
radosťou oželeli a ešte by ste si to pochvaľovali, že aké lacné! Ale 
teraz si predstavte, že naozaj zarábate nejakých tých 800 éčiek 
mesačne. Uťahujete si opasok. Šetríte. Zriekate sa. Pomaly, euro po 
eure, si našetríte všetkými možnými spôsobmi 70 000€. Trvalo Vám 
to dvadsať rokov tvrdej driny. Ale máte ich. A teraz Vám niekto 
povie: Poď a utrať ich za noc v najdrahšom apartmáne na svete! 
Dokázali by ste to? Technicky isteže hej, ešte by Vám 5 000€ 
ostalo... Ale v skutočnosti by ste to asi neurobili za nič na svete! 
Len tak rozfúkať tak obrovské peniaze? Výsledok Vašej desiatky 
rokov trvajúcej driny? A keby aj – naozaj by ste si tento šialený 
výdavok vychutnali tak, ako hoci onen Richard Branson? Alebo by 
ste s nevýslovnou bolesťou sledovali, ako Vaše peniaze miznú...? A 
druhý deň sa potichu vykradli preč s vedomým, že sen skončil a ste 
zase tam, kde ste boli, len omnoho chudobnejší? Chápeme ten 
rozdiel? Bežný človek nie je miliardár. Aj keby ho navonok napo-
dobnil – na okamih, na chvíľočku, na jednu noc – vždy to bude len 
napodobnenie. Len navonok. Len na chvíľu. Viac nedokážeme. Ak 
máte na konte 5000€, nedokážete nielenže konať, ale ani myslieť 
tak, ako človek, ktorý tam má 5000 miliónov... Nie je to možné. 
Nedá sa to. Bodka. Akákoľvek výzva: „Žite tak, ako oni“, „napodo-
bňujte ich!“, je smiešna, absurdná a dokonale nereálna. Nie, kým 
nie ste rovnaký boháč, ako oni! 

A teraz späť k nášmu kresťanstvu! Môžeme byť ako Boh, ak nie 
sme ako Boh? Môžeme napodobňovať Jednorodeného Syna Boha 
Ježiša Krista – dokonca ani nielen navonok skutkami, ale samot-
ným jeho myslením, ako vraví Písmo: „zmýšľajte tak ako Kristus 
Ježiš“ (Flp 2,5 SSV)! – keď nie sme ako On? 

Ale tu prichádza to, čo mal na mysli Pavol, keď nás vyzýval, aby 
sme si „obliekli Pána Ježiša Krista“. Sv. Augustín to vyjadruje 
slovami: „Nielenže ste sa stali kresťanmi, ale samým Kristom. ... 
Stojte v úžase a radujte sa, stali ste sa Kristom!“ To je ovocie toho, 
čo hovorí Ježiš: „Ostaňte vo mne a ja vo vás. ... Ja som vinič, vy ste 
ratolesti“  (Jn 15,4-5 SSV). Kristus prišiel práve preto, aby nás 
bytostne spojil so sebou, aby si nás krstom úplne privtelil k sebe. 
Krstom sme sa stali ratolesťami viniča – Krista. Čiže viničom, veď 
predsa každá ratolesť viniča je viničom samotným, niet v tom 
žiadneho rozdielu! Dokonca aj keď odmietneme tento dar a odde-
líme sa od Krista, stále sme ratolesti Krista: síce odtrhnuté, mŕtve, 
ale stále vinič, ako vraví sám Ježiš, „Ak niekto neostane vo mne, 
vyhodia ho von ako ratolesť a uschne. Potom ich pozbierajú, hodia 
ich do ohňa a zhoria“ (Jn 15,6 SSV). Ako tomu od počiatku verí 
Nevesta Cirkev: raz pokrstený, navždy pokrstený; raz kresťan, 
navždy kresťan. V tomto zmysle chápeme a súhlasíme aj s protes-
tantským výrokom: Raz spasený, navždy spasený – totiž že Bohom 
daný dar už nijako nemožno zmazať, ani odčiniť. Človek sa môže 
od viniča odtrhnúť, ale stále ostáva viničom: suchým, mŕtvym, ale 
stále ratolesťou viniča. Môže zavrhnúť Otca, ale stále ostáva Jeho 
adoptívnym synom, strateným, zatrateným, ale už navždy synom. A 
môže zavrhnúť svoju spásu, ktorú od Boha dostal raz a navždy a 
vzdialiť sa preč od Boha do Pekla – ale len vytvorí možno najväčší 
paradox sveta a Vesmíru: zatratený spasený človek...  

Krstom sme sa teda stali Viničom, stali sme sa Kristom – so všet-
kými dôsledkami, ako o tom hovorí bl. Izák de Stella: „Ako hlava a 
telo jedného človeka sú jeden človek, tak aj Syn Panny a jeho 
vyvolené údy sú jeden človek a jeden Syn človeka. ... Teda veriace a 
rozumom obdarené Kristove údy môžu o sebe pravdivo povedať, že 
sú tým, čím je on sám, aj Božím Synom aj Bohom. Lenže čím je on 

prirodzenosťou, tým sú oni pridružením. Čím je on plnosťou, ony 
sú účasťou. A napokon, čím je Boží Syn zrodením, tým sú jeho údy 
adopciou. ... A mocou toho Ducha, z ktorého sa z lona Panny 
narodil Syn človeka, naša Hlava, aj my sa znova rodíme z krstné-
ho prameňa ako Božie deti, ako jeho telo.“ Sme teda so všetkými 
dôsledkami Kristom. Sme Kristom. Sme. Skutočne. Úplne. Až 
natoľko, že Ježiš, ktorý najprv hovorí: „Ja som svetlo sveta, ... 
Kým som na svete, som svetlo sveta“ (Jn 8,12; 9,5 SSV), sa vzápätí 
obráti na svojich učeníkov a hovorí im: „Vy ste svetlo sveta. Mesto 
postavené na návrší sa nedá ukryť.  15 Ani lampu nezažnú a 
nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým, čo sú 
v dome.  16 Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše 
dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach“ (Mt 
5,14-16 SSV). Dôvod? Sú predsa s Kristom jedno, sú On. A ak On 
je Svetlo, sú aj oni Svetlom. Všetko to, čo Kristus o sebe odhalil 
na Hore i v Záhrade, teraz platí aj o nich – nie symbolicky, prene-
sene, ale skutočne a reálne. Tak, ako to vidieť na Petrovi, o ktorom 
čítame: „Ešte aj na ulice vynášali chorých a kládli ich na postele a 
lôžka, aby aspoň Petrova tôňa padla na niektorého z nich, keď 
tade pôjde“ (Sk 5,15 SSV). A ako to pochopil aj Peter sám, keď na 
prvý pohľad akoby pyšne a sebavedome, ale v skutočnosti len 
chápajúco, kým sa v Kristovi stal, hovorí onomu chromému: 
„Striebro a zlato nemám, ale čo mám, to ti dám: V mene Ježiša 
Krista Nazaretského vstaň a choď!“ (Sk 3,6 SSV). 

„Obliecť si Krista“ teda znamená v prvom rade uveriť tejto zvesti. 
Uveriť tomu, že sme sa stali Kristom. Sme ľudia? Aj Ježiš je! Je 
On Synom Boha? Aj my sme! Je Jeho domovom Nebo? Aj našim 
je! Je On dedičom všetkého, čo Boh má a čím Boh je? Aj my sme! 
Je Ježiš naplnený Duchom Svätým, Pomazaným? Aj my sme, ako 
svedčí Písmo: „že ostávame v ňom a on v nás, poznávame podľa 
toho, že nám dal zo svojho Ducha“ (1 Jn 4,13 SSV). Má toto Ježiš 
všetko už darované a nemusel sa o to nijako ešte len usilovať, či 
zápasiť? Ale rovnako aj my máme a rovnako ani my nemusíme! 
Čo sa Boha týka, niet medzi nami a Kristom rozdielu, ako veľmi 
dobre pochopili už raní kresťania.2 Sme rovnako veľkí, vznešení, 
krásni, úchvatní, vyvýšení, milovaní i oslávení ako On! Amen! 

A keď si vierou takto „oblečieme Krista“, teda uveríme tomuto 
daru, prijmeme ho a aj z našej strany sa teda staneme tým, čím už 
od krstu sme – Viničom, Kristom, Božím synom (dcérou) – tak 
potom konečne prichádza to druhé: aj myslieť, aj konať, aj žiť ako 
Kristus. Ale to už je vlastne automatické, nie? Veď ak by ste 
vyhrali zajtra sto miliónov eur, nikto by vás nemusel učiť myslieť a 
konať ako milionári, robili by ste to sami od seba a stačilo by vám 
proste iba uveriť, že ste naozaj vyhrali a že vaše peniaze na tom 
účte naozaj sú a že ten výpis z neho je pravdivý. Neplatí to rovna-
ko aj tu? Uverme Evanjeliu – radostnej zvesti o našom Božom 
synovstve, o tom, že sme Kristom – a všetko ostatné z toho vyply-
nie akosi samozrejme a prirodzene. Až tak, že Ján môže napísať: 
„jeho prikázania nie sú ťažké“ (1 Jn 5,3 SSV). Iste, sú ťažké pre 
toho, kto vierou túto svoju identitu neprijal – pre takého človeka 
znamenajú slová a prikázania Evanjelia výzvu žiť a konať niečo, 
čo bytostne odporuje tomu, za čo a za koho sa pokladá. Úplne 
rovnako, ako keby od nás niekto chcel, aby sme s 5 000€ v ruke 
žili a konali ako človek, ktorý ich má 500 000 000. Ale ak uveríme 
a prijmeme od Boha už darovaný dar novej identity v Kristovi – 
tak potom je pre nás normálne, prirodzené a samozrejmé žiť to a 
tak, ako to našej identite zodpovedá, čiže ako Kristus. Úplne 
rovnako, ako keby sme vyhrali v lotérii oných 500 000 000€, tak 
by nám odrazu vôbec nerobilo ani najmenšie problémy žiť ako 
poloviční miliardári, ba naopak, neskutočne by sme si to užívali! 

A v tom je kľúč ku kresťanstvu, tajomstvo viery i jadro Pavlovej 
výzvy: „oblečte si Pána Ježiša Krista“ (Rim 13,14 SSV) . 

Váš Inky 
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