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AI Keď sa povie slovo kríza, niektorí si predstavia hospodársku krízu, 
iní finančnú krízu, ďalší spoločenskú krízu. My kresťania často 
hovoríme o kríze hodnôt, o kríze v cirkvi, o kríze duchovného života. 
Na krízu sa hľadí ako na niečo veľmi negatívneho. Skutočnosť 
mnohých kríz je dnes silne zaťažená pesimizmom, skleslosťou 
a smútkom. 
KE Aj keď sa to na prvý pohľad nezdá, aj dnešné evanjelium sa dotýka 
skutočnosti krízy. Ježiš hovorí: „Ja som pravý vinič a môj Otec je 
vinohradník. On každú ratolesť, ktorá na mne neprináša ovocie, 
odrezáva, a každú, ktorá ovocie prináša, čistí, aby prinášala viac 
ovocia.“ Radostná zvesť naznačuje, že kríza má priniesť ovocie. 
DI Odrezávanie a čistenie viniča je dosť razantný a nepríjemný zásah 
do života tohto stvorenia. Určite bolí. Preto sa javí ako niečo 
negatívne. Lenže bolesť je spôsobovaná preto, aby mohla priniesť 
ešte dokonalejší život. Kvalitnejší život už nie je niečo negatívne 
a skleslé, ale niečo veľmi žiadané. Všetci dobre vieme, že vinič 
z dnešného evanjelia je obrazom vzťahu človeka a Boha. Boh Otec si 
veľmi praje, ba túžobne očakáva, aby každé jeho dieťa prinášalo čo 
najkvalitnejšie ovocie. Lenže vychovať, doslova vypiplať Božie dieťa z 
nás nie je ľahký proces. Predpokladá a obsahuje v sebe skutočnosť 
mnohých kríz. Autor listu Hebrejom to vyjadruje v 12. kapitole veľmi 
trefne: „Syn môj, nepohŕdaj Pánovou výchovou, ani neklesaj, keď ťa 
on karhá.  Je na vašu nápravu, čo znášate. Boh s vami zaobchádza 
ako so synmi. A ktorého syna by otec nekarhal?  Pravda, každá 
výchova v prítomnosti sa nezdá radostná, ale krušná; neskôr však 
prináša upokojujúce ovocie spravodlivosti tým, ktorých ona vycvičila.“ 
Tento úryvok jasne poukazuje na to, že krízy sú súčasťou našich 
životov.  
PAR V rôznych jazykoch kríza nemá jednoznačne negatívny obsah, 
ale veľmi bohaté významy. Tak napr. v sanskrite kríza znamená 
odstrániť, očistiť, osvetliť, sprehľadniť. V taliančine je toto slovo 
spojené s postupným odstraňovaním trosky pálením. Termín teda 
zachytáva proces očisťovania od nepravého, aby sa ukázalo pravé. V 
gréčtine slovo krisis, krinein znamená jednak rozhodovanie na súde, 
čiže kritérium na určenie toho, čo je dobré a čo nespravodlivé. 
Gréčtina však ponúka aj ďalšie široké možnosti významov: kríza ako 
sila rozhodovania, voľba, odsúdenie, súd, riešenie, východisko, 
výklad, vysvetlenie atď. V latinčine označuje patologickú situáciu v 

chorobe, po ktorej nastáva uzdravenie. Kríza je teda dramatickou 
skutočnosťou, ale rozhodne nie tragickou. Možno ju chápať ako etapu 
očisťovania smerujúcu k novému pochopeniu hodnôt. V nej človek 
kriticky poznáva kritérium pomáhajúce odhaliť mu pravé hodnoty. Je 
to stav, keď sa človek pýta, ako ďalej. Znamená často zmätok, nechuť 
k existencii, neistotu a nebezpečenstvo. 
Náboženská kríza, ktorú naznačuje dnešné evanjelium, nie je stratou 
pôdy pod nohami, ale stav, ktorý nás provokuje, že existuje 
východisko, že existuje niečo lepšie, niečo ako Zasľúbená zem pred 
nami. Vyvoláva v nás nádej pre možné dobro. Je hodenou rukavicou 
vyzývajúcou k vývoju. Jednoducho patrí k životu. Každá zmena je 
sprevádzaná krízou ako špecifickým stavom nepokoja a nádeje. 
MY Kresťanská novinárka Renáta Holčáková z Velkých Karlovíc 
napísala malú knižočku s titulom Štěstí? Smůla? Kdo ví? Hneď 
v úvode ponúka túto múdrosť: - Kedysi som počula rozprávať jeden 
čínsky príbeh. Hovorí sa v ňom o roľníkovi, ktorý mal na obrábanie 
pôdy starého koňa. Raz mu kôň utiekol do hôr. Keď susedia dávali 
starcovi najavo svoju účasť v nešťastí, roľník odpovedal: "Smola? 
Šťastie? Kto vie?" Po týždni sa kôň vrátil a z kopcov priviedol stádo 
divokých koní. Tentoraz susedia blahoželali. "Šťastie? Smola? Kto 
vie?" húdol si ďalej svoje roľník. Za pár týždňov tiahlo dedinou vojsko. 
Všetkých schopných mladíkov odviedli. Keď videli roľníkovho syna so 
zlomenou nohou, neodviedli ho, ale nechali ho tak. Šťastie? Smola? 
Kto vie? -  
Renáta končí tento príbeh naplnený rôznymi životnými krízami 
slovami: „To, čo sa totiž na prvý pohľad zdá ako zlo, môže byť v 
dôsledku dobro a všetko, čo vyzerá ako dobro, môže byť v skutočnosti 
zlo. Často až ten úplne posledný dúšok života ukáže, či to, čo nás 
postretlo, bola smola či šťastie.“ Sv. T. Akvinský to už dávno vyjadril 
slovami: „Boh dopúšťa zlo iba preto, aby z neho vzišlo ešte väčšie 
dobro.“ 
ADE Nenechajme sa médiami alebo pesimistami dotlačiť k tomu, aby 
sme všetky krízy v živote hodnotili ako negatívne zlo. Skúmajme vo 
svetle dnešného evanjelia, či nás Boh Otec práve ďalšou životnou 
krízou nechce od niečoho očistiť, alebo k čomusi viesť, aby sme, ako 
kresťania, mohli prinášať ešte viac a kvalitnejšieho ovocia. Amen. 


