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AI Otec kardinál Špidlík bol veľkým obdivovateľom východnej 
kresťanskej spirituality. Pri jednom kongrese v Moskve, po páde 
totality, ho zastavili dvaja mladí ľudia. Povedali mu, že začínajú 
s vysielaním v súkromnej rozhlasovej stanici a že by s ním radi urobili 
rozhovor. Keď skončili a keď dal otec Špidlík mladej slečne medailónik 
s Kristom, ona sa úplne nečakane spýtala: „Koľko je vlastne Kristov?“ 
Na takú hlbokú otázku sa pátrovi ťažko odpovedalo. Preto sa slečny 
spýtal odkiaľ pochádza a kde študovala. Dozvedel sa, že to bola 
Tatarka a vierou moslimka. Povedala mu, že si aj oni uctievajú Krista, 
preto sa medailóniku potešila. Nakoniec si páter kladie takúto 
vnútornú otázku: „Kto vie, čo by sme počuli, keby sme sa začali 
vypytovať našej mládeže, za koho považuje Krista!“ 
KE Aká zmes názorov musela kolovať v Palestíne, keď tam Ježiš 
začal pôsobiť a keď kolovali správy o jeho zázrakoch. Koľko to muselo 
byť dišpút a prípadne i hádok. Mnoho ľudí sa chcelo informovať aj 
u učeníkov. Učeníci mohli odpovedať lepšie na otázku: „Za koho 
pokladajú ľudia Syna človeka?“ A rôznosť odpovedí sme práve počuli. 
A počuli sme i tú pravdivú: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha.“ 
DI Otázku o svojej totožnosti pokladá Ježiš svojim učeníkom. 
Odpovedá na ňu Šimon Peter. Skutočnosť, že Ježiš kladie rovnakú 
otázku aj svojim učeníkom, je náznakom, že od nich očakáva odlišnú 
odpoveď. Apoštol Peter vyznáva úplne jedinečný Ježišov význam pre 
ľudí a jeho úplne jedinečný vzťah k Bohu. Ako Mesiáš je Ježiš Bohom 
poslaným, jediným, posledným a konečným Kráľom a Pastierom 
izraelského ľudu, ktorý obdaruje tento ľud a celé ľudstvo plnosťou 
života. 
PAR V dnešnej spoločnosti, ktorá sa pyšní pluralizmom, teda 
mnohosťou názorov, by sme asi počuli rôzne vyjadrenia o Ježišovej 
totožnosti. Obávam sa, že pravda o Ňom by vôbec nemusela zaznieť. 
Dnešné evanjelium nám osvetľuje dôležitý fakt: buď Krista prijmeme 
takého aký je a budeme sa podľa toho snažiť meniť, ako to zažili 
učeníci, alebo si budeme predstavy o Kristovi meniť tak, aby nám 
vyhovovali. A toto zaváňa falošnými predstavami. Kateřina 
Lachmanová práve preto napísala knihu Falešné obrazy Boha. Okrem 
iného v nej opisuje takéto predstavy o Bohu, ktoré ľudia aj dnes majú:  

1. Boh-hodinár. Na počiatku stvoril svet a príde ho na konci súdiť. 
Stvoril svoje diela, dal ich do chodu, natiahol ich a viac sa o nič 
nestará. A tak o všetko sa musím starať sám - s Bohom nemožno v 
ničom počítať. 
2. Boh-bábkar. Všetko riadi a nikomu nedovoľuje iniciatívu. Všetko, čo 
sa deje vo mne, okolo mňa je už rozhodnuté. Všetko musím prijať, nič 
nemôžem zmeniť - a tak ani nie som za nič zodpovedný. Všetko je tzv. 
„Božia vôľa“. 
3. Boh-počítač. Boh veľmi inteligentný, ale neosobný. Všetko vidí, ale 
ničoho sa nedotýka. Je bez citov. Nedotkne sa ho žiadne utrpenie. 
Neprejaví súcit. Hoci vie o všetkom. Je to akási „absolútna 
inteligencia“, ktorá ja nad všetkými citmi. 
4. Boh-sudca. Je tam hore na sudcovskom kresle. Ja úbožiak sa tu 
trasiem pred ním. Má niečo spoločné s Bohom despotom a policajtom, 
tu je však viac dôraz na sledovaní zákona. Jediný cieľom je poslúchať 
zákon. 
5. Boh-dedo mráz. Veľmi „dobrý Boh“ - pravý opak despotu. Nikoho 
nevychováva, každý nech si robí, čo chce. 
MY Kto je teda pre mňa, pre nás Kristus? Na túto otázku sa takto 
vyjadrila Sv. Matka Tereza: „Ježiš je Slovo, ktoré sa stalo telom. Ježiš 
je chlebom života. Ježiš je obetou za naše hriechy, obetovaný na kríži. 
Ježiš je obetou, ktorá sa pri sv. omši obetuje za hriechy sveta a za 
moje hriechy. Ježiš je Slovo, ktoré je nutné vysloviť. Ježiš je pravda, 
ktorú je potrebné hlásať. Ježiš je cesta, po ktorej je nutné kráčať. Ježiš 
je svetlo, ktoré je nutné rozsvietiť. Ježiš je život, ktorý je treba žiť. Ježiš 
je láska, ktorá chce byť milovaná. Ježiš je radosť, na ktorej máme mať 
podiel. Ježiš je obeť, ktorú je treba obetovať. Ježiš je mier, ktorý chce 
byť rozdávaný. Ježiš je Chlieb života, ktorý je nutné jesť. Ježiš je ten, 
koho nikto nechce, chce, aby sme o neho stáli.  
Pre mňa je Ježiš môj Boh. Ježiš je môj snúbenec. Ježiš je môj život. 
Ježiš je moja jediná láska. Ježiš je mi všetkým vo všetkom. Ježiš je 
moje všetko. Ježiša milujem celým svojím srdcom, celým svojím 
bytím. Dala som Mu všetko, i svoje hriechy,  a On sa so mnou zasnúbil 
s veľkou nežnosťou a láskou. Teraz i po celý život som nevestou 
svojho ukrižovaného Snúbenca.“  
ADE Hľadajme úprimne odpoveď na Ježišovu dnešnú otázku. 
Pomôže nám ku spáse. Amen. 


