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AI Vo štvrtom storočí Augustín, biskup z pobrežného 
severoafrického mesta Hippo Regius, muž nasýtený tým najlepším, 
čo rímska kultúra priniesla, napísal knihu s názvom Boží štát. Od 
založenia mesta Ríma, uvádza Augustín, bola rímska moc založená 
na násilí a útlaku slabých zo strany mocných. Rímsky poriadok bol 
podmienený stelesneným libido dominandi (žiadostivou túžbou 
vládnuť), ktoré bolo zase podporované uctievaním násilných, 
rozmarných a mimoriadne amorálnych pohanských bohov. To 
znamená, uzaviera Augustín, že rímska spravodlivosť (ktorou sa jej 
obhajcovia vystatovali ako ideálom pravého poriadku) bola vlastne 
pseudo-spravodlivosťou, podobnou disciplíne a účelovosti, akú 
človek nachádza v úspešných bandách lupičov. Pravý poriadok, 
pokračuje, prichádza až vtedy, keď sú dominujúcimi hodnotami 
odpustenie, odpor voči násiliu a láska k nepriateľom a keď sú tieto 
hodnoty podporované uctievaním pravého Boha, ktorý je zo svojej 
prirodzenosti láskou. 
KE Augustín tu myslí na jediného pravého Pána a Vládcu, ktorým je 
v skutočnosti Boží Syn Ježiš Kristus. Ten o sebe jasne vyhlasuje 
v dnešnom evanjeliu: „Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby 
moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, moji služobníci by sa bili, aby 
som nebol vydaný Židom. Lenže moje kráľovstvo nie je stadiaľto.“ 
DI Jedno z najranejších a najzákladnejších kresťanských vyhlásení 
bolo: Iesous Kyrios (Ježiš je Pán-Vládca). My o tomto výroku 
zvykneme premýšľať v úzko „náboženskom“ zmysle, ako 
o duchovnom vyjadrení a tento význam aj naozaj má. No je oveľa 
širší. Keď túto frázu používali prví kresťania, obsahovala v sebe aj 
provokatívny politický podtón. V starovekom svete, v krajinách okolo 
Stredozemného mora, bol totiž cisár pánom – tým, ktorému patrila 
najvyššia oddanosť. Heslom doby a dôkazom oddanosti boli 
slová Kaisar Kyrios (Cisár je Pán). Keď teda kresťania hovorili, 
že Kyrios je Ježiš, priamo tým spochybňovali cisára a všetky 
mocnosti konajúce pod jeho záštitou a v jeho mene. Veľmi teda 
neprekvapuje, že Pavol veľa času zo svojej služby strávil vo väzení, 
že (s výnimkou Jána) boli všetci apoštoli umučení a že cirkev bola po 
tri storočia pravidelne sužovaná neľútostným prenasledovaním. 
Nepriatelia viery očividne chápali, čo znamenalo, keď niekto 
vyhlasoval, že niekto ukrižovaný cisárom je v skutočnosti Pánom. 
Naša kresťanská viera bola už od počiatku rebelskou vierou. A takou 
aj zostala. 
PAR Mnohí súčasní teológovia a veriaci podávajú námietku, že 
Kristov kráľovský úrad je zastaranou myšlienkou, obrazom, ktorý je 

cudzí „demokratickému zmýšľaniu“, a preto by sme ho mali jazykovo 
nahradiť výrazmi ako Kristus Prezident alebo Kristus Premiér. To by 
však bolo kontraproduktívne. Ľudia majú totiž nad svojimi 
prezidentmi a premiérmi obrovskú moc. Títo predstavitelia musia 
pravidelne stáť pred svojimi voličmi, a len tak z rozmaru ľudu môžu 
byť z úradu odvolaní. Do veľkej miery musia servilne uspokojovať 
meniace sa túžby tých, ktorí ich zvolili za svojich reprezentantov. My 
hriešnici by sme radi mali takýto vzťah aj s Ježišom. Na druhej 
strane, pánovi patrí úplná oddanosť. On nie je podriadený ľuďom. Ak 
má Ježišova cesta zvíťaziť nad obrovskou mocou cesty tohto sveta, 
musí byť uznaný ako pán, kráľ a veliteľ – a my by sme mali byť 
ochotní pochodovať v jeho „armáde“. 
MY Jedna veriaca vydáva takéto svedectvo. Prešla som v mojom 
živote ťažkými skúškami. Ešte v čase, keď som nepoznala Pána 
Ježiša, začala som vzťah s mojím terajším manželom. Máme spolu 2 
deti, dcérku a syna. Moje deti chodili so mnou do kostola a zdieľali 
sme sa spolu, no v dospelosti odišli od Pána a žijú podľa seba. Môj 
manžel doteraz neverí Bohu. Žije svetáckym životom. Počas 
manželstva som od neho utrpela veľa rán. No stále som verila, že 
Boh urobí zázrak a on sa obráti k Nemu. Pán Ježiš mi dával stále 
novú silu. Mala som Božiu rodinu a lásku bratov a sestier a to mi 
veľmi pomáhalo. Napriek Božej pomoci a opatere, zahniezdilo sa vo 
mne voči môjmu manželovi, ktorý mi spôsobil hlboké rany, svojím 
spôsobom života neodpustenie a horkosť. Trápilo ma, že nebol 
dobrým otcom a zanedbával deti. Modlila som sa, odpúšťala som, 
prosila som o radosť, no nič sa nepohlo. Nemala som už ani chuť žiť. 
Prosila som Boha, aby mi poslal niekoho, kto ma vypočuje, poradí mi 
a pomôže. Boh je dobrý a Jeho ucho nie je priťažké, aby nečulo 
naše prosby. Tak Pán poslal mne a aj iným núdznym brata 
Radovana. On si ma sústredene a s láskou vypočul a modlil sa za 
mňa i moju rodinu. Na poradenstve som bola 3x a Duch Svätý 
zjavoval korene môjho problému. A opadlo to zo mňa, tá horkosť 
a neodpustenie. Nadobudla som iný pohľad na manžela i deti. 
Pohľad cez Božie Slovo a cez Jeho pravdu. Boh vyriešil môj 
dlhoročný problém neodpustenia a môžem prežívať radosť Pánovu. 
ADE Zakončime modlitbou k nášmu Pánovi: „Pane Ježišu, 
potrebujem ťa. Ďakujem, že si zomrel za moje hriechy na kríži. 
Otváram ti dvere svojho života a prijímam ťa za svojho Spasiteľa a 
Pána. Ďakujem, že si mi odpustil hriechy a dávaš mi večný život s 
Bohom. Ujmi sa vedenia môjho života a zmeň ma, aby som bol taký, 
akým ma chceš mať. Amen.“  


