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… alebo o tom, v čom je Kristova sláva a kedy skutočne oslavujeme Krista 

Chvály, chválové stretká, spoločenstvá chvál… Dnes je to niečo v 
kurze. Možno trochu aj vďaka bratom protestantom, kde viac-
menej po uverení v Krista ostáva už len čakať na v nejakej forme 
vychvátenie do Neba – zaživa či po smrti – a medzitým už len 
oslavovať Boha za dar spasenia a ohlasovať iným radostnú zvesť o 
spasení sa vierou v Krista. Aj preto sú chvály pevne spojené s 
ohlasovaním Krista a sú súčasťou, často dokonca chrbtovou 
kosťou takýchto evanjelizačných podujatí. Je v tom veľmi pocho-
piteľná a naozaj dobrá a čistá túžba osláviť Boha, ktorého sme 
veľkými dlžníkmi, ako prosto vraví svätý Patrik. Nie je na tom nič 
zlé, naopak. Ako hovorí aj katolícka morálka, našou prvou úlohou 
a povinnosťou na zemi nie je spasiť sa, ale v prvom rade a hlavne 
osláviť Boha. Také je proste poradie lásky – ako hovorí sama za 
seba sv. Terézia Avilská, že aj keď bude v Pekle, aj tam Ťa, Bože, 
budem chváliť! 

Bežne potom takéto chválové stretko pozostáva zo spevu na Božiu 
slávu, z velebenia a oslavovaní Boha spontánnymi modlitbami a 
podobne. Je to ale naozaj tá pravá a správna oslava Boha? Isto si 
spomenieme na slová Písma, ktoré vraví: „Tento ľud ma uctieva 
perami, ale ich srdce je ďaleko odo mňa“ (Mt 15,8 SSV). Slová 
samotné na Božiu oslavu nestačia. Ako potom ale a čím Krista 
osláviť? A podľa čoho spoznáme, že sme natrafili na kresťanov, 
ktorí naozaj oslavujú Boha podľa Boha? Nechajme, nech nám 
poradí sám Kristus! 

On sám o svojej sláve hovorí toto: „Teraz je Syn človeka oslávený 
a v ňom je oslávený Boh.  32 A keď je Boh oslávený v ňom, aj Boh 
jeho v sebe oslávi, a čoskoro ho oslávi“ (Jn 13,31-32 SSV). Hovorí 
to v okamihu, keď Judáš vyšiel von z večeradla, aby Ho zradil a 
Ježišovo odsúdenie a smrť sú tak, ako On sám dobre vie, spečate-
né. Ježišovou slávou tu na zemi je Jeho Víťazstvo, ktoré získal a 
vydobyl na kríži. V tomto svetle potom porozumieme aj Jeho 
druhému výroku o Otcovej sláve: „Môj Otec je oslávený tým, že 
prinášate veľa ovocia a stanete sa mojimi učeníkmi“ (Jn 15,8 
SSV). To je zase návod pre nás ako oslavovať Krista a nášho Otca 
v Nebi. Zhrnuté krátko a stručne: 

 KRISTOVOU SLÁVOU je Jeho víťazstvo, ktoré otvorilo 
všetkým ľuďom akí kedy žili, žijú či budú žiť, Bránu do Neba, k 
zbožšteniu a prinieslo tak všetkým ľuďom akí kedy žili, žijú či 
budú žiť, spásu a vykúpenie z tohto sveta, ktorý je pre hriech 
človeka predsieňou Pekla, slepou uličkou v Pekle končiacou. Toto 
víťazstvo dosiahol ako Syn človeka, človek nám podobný tým, že 
podstúpil, vydržal a prekonal nepredstaviteľné: „Kristus, náš 
Spasiteľ, si vyvolil kríž, aby na seba vzal vinu sveta a aby na sebe 
vytrpel utrpenie sveta“ (Youcat 101); „Musel si vytrpieť všetku 
nenávisť, všetku zlobu, všetok hriech, všetky zločiny a všetku 
nelásku, ktorá kedy zahalila Zem. Musel si vytrpieť mňa i teba“ 
(Youcat – príprava na birmovku)1. To je obrovská vec. Aj keby 
sme Krista odmietli, aj keby sme si zvolili nebyť spasení a rozhodli 
sa ostať v Pekle – môžeme Ho nenávidieť, odmietať, ale nemôže-
me nijako spochybniť ohromnosť tohto Jeho Diela, skvelosť Jeho 
Víťazstva ani Jeho Slávu, ktorá z toho všetkého vyžaruje a obklo-
puje Ho. To je posolstvo prvého Ježišovho výroku. 

 OSLÁVIŤ KRISTA potom môžeme práve tým, že pred tvárou 
celého sveta tento Dar prijmeme, v celej jeho skvelosti a veľkosti, 
aby tak na nás a skrze nás celý svet jasne videl, čo Kristus dáva, k 
čomu pozdvihuje, čím obdarováva. A čím viac takýchto ľudí na 
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svete je, spasených, vykúpených Kristom, premenených, očiste-
ných, posvätených a znovuzrodených, plných Ducha a Božej Moci 
– tým väčšia je sláva Krista, Pôvodcu a Darcu tohto všetkého, i 
jeho Otca. To je posolstvo druhého Ježišovho výroku. Možno to 
znie na prvé počutie divne – spasiť sa nie kvôli sebe, ale Bohu na 
slávu; byť svätým nie kvôli svojej spáse, ale na slávu Krista, 
Víťaza a Spasiteľa – ale je to tak. Práve toto je tá pravá forma 
chvály a oslavy Boha! 

BYŤ CHVÁLOVÝM STRETKOM (SPOLOČENSTVOM) 
znamená chváliť a oslavovať Pána Ježiša Krista. A to znamená: 

 Veriť Kristovi. 

 Obrátiť sa. 

 Prijať Ducha Svätého. 

 V Jeho Moci – ktorá k nám plynie cez mocné dary sviatostí, 
obzvlášť Eucharistie – nastúpiť cestu svätého života, plnosti 
Božieho života, slobodného, žiariaceho a nádherne krásneho, 
pretože, ako pochopil už sv. Irenej z Lyonu: „Boh je oslávený v 
človekovi plnom života“ – nie hocijakého, ale Božieho života! A to 
všetko na slávu Boha, na oslavu Krista pred tvárou všetkých! 

 Využívať pritom – ako jednotlivci aj ako spoločenstvo – aj 
všetky ostatné nástroje, ktoré nám Boh na toto naše povznesenie 
dal: rozjímavú, neskôr meditatívnu a nakoniec kontemplatívnu 
modlitbu, umenie adorácie, štúdium Biblie, spoločné zdieľanie sa, 
vzmáhanie sa v teológii, učenie sa od svätých a mystikov pred 
nami, rozumnú a pochopenú askézu,… 

 Zdieľať tento život v spoločenstve a navzájom si pomáhať 
prehlbovať ho – v slobode a v iskrivej radosti, ktorá je našou silou 
(Neh 8,10) i našou povinnosťou a údelom súčasne (Flp 4,4). Tak, 
aby všetci ľudia na nás hľadeli s úžasom a bázňou ako vari kedysi 
na bájnych héroov (Sk 5,12n). Tak, aby sme boli tým, čo nám do 
vienka udelil sám Kristus: „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).  

 A nakoniec pomáhať čo najväčšiemu počtu ľudí prijať to, čo 
sme my prijali a žiť to, čo my žijeme a tak rozmnožiť slávu Krista 
pred tvárou sveta, démonov i anjelov, Pekla i Neba! 

AK TOTO KONÁME – potom naozaj oslavujeme Boha. Potom 
Ho naozaj a opravdivo chválime. Potom naše slová a spev sú 
vhodným i keď tým najmenším doplnkom tejto mocnej chvály 
Boha v našich životoch a konaní. Potom si naozaj môžeme hovoriť 
chválové stretko. Alebo aj inak: Cirkev, Boží ľud, Učeníci Krista, 
Prvotiny pre Krista, nášho Pána, ako ich majestátne opisuje samo 
Písmo: „Potom som videl, a hľa, Baránok stál na vrchu Sion a s 
ním stoštyridsaťštyritisíc tých, čo mali na čele napísané 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 star-
cami. A tú pieseň sa nemohol nik naučiť, iba tých stoštyridsaťštyri-
tisíc vykúpených zo zeme.  4 To sú tí, čo sa nepoškvrnili 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 SSV) 

Amen! 

Váš Inky 


