
Suspírium:  

Myslieť ako Ježiš Kristus, 

cítiť ako Ježiš Kristus, 
milovať ako Ježiš Kristus, 

konať ako Ježiš Kristus, 
hovoriť ako Ježiš Kristus, 
povedať to, čo Ježiš Kristus, 

jedným slovom: celý náš život  
má byť Kristovým. 

Byť kresťanom znamená byť  
druhým Kristom,  
aby sa náš život prispôsobil Kristovmu 

je nevyhnutné Pána tak spoznávať,  
a o Ňom tak rozjímať, 

že prenikneme do Jeho citov,  
vôle, túžob, zámerov, 
aby sme všetko robili  

v dokonalej jednote s Ním. 

Kristus žil, jedol, spal, hovoril, 

mlčal, bol na cestách, unavený, 
odpočíval, pociťoval hlad, smäd 
a znášal chudobu. 

Jedným slovom pracoval,  
trpel a zomrel za nás,  

pre našu spásu.  

Budem teda žiť, jesť, spať i hovoriť, 
mlčať, pracovať, trpieť,  

– a všetko, čo budem robiť,  
budem to znášať spolu s Kristom 

a tak, ako by On chcel,  
aby som to robil a trpel aj ja… 
kto to tak robí, 

bude pretvorený na Ježiša 
a spolu s apoštolom bude môcť vyznať:  

Nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus. (Gal 2,20) 
 
Kázeň na 3. nedeľu po Zjavení – poslednú po Zjavení 

 
Kázňový text:  

Lebo ja som skrze zákon umrel zákonu, aby som žil Bohu. Spolu s Kristom som ukrižovaný, 

a nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus. (Gal 2, 19 – 20) 

 

Pán Ježiš robil rôzne zázraky alebo divy, ktorými vyjavoval Božiu moc. Odstraňoval núdzu, 
keď premenil vodu na víno či nasýtil hladné zástupy na púšti. Uzdravoval nemocných: 

chorého sluhu stotníka, Petrovu svokru a mnohých ďalších. Alebo kriesil mŕtvych. Po jednom 
takom zázraku, keď utíšil búrku na mori, sa učeníci udivene pýtali: „Kto je Tento, že 
rozkazuje i vetrom i vode, a poslúchajú Ho?“ (L 8, 25) Až pokiaľ siaha Jeho moc?  

Veľkosť Pánovej moci nemáme poznať len sprostredkovane – zo svedectiev iných ľudí 
vrátane tých, zapísaných v Písme svätom. Božiu moc môžeme a máme poznať a zakúsiť 



priamo na sebe. Apoštol Pavel vyjadril túto osobne prežitú skúsenosť s Bohom slovami 
kázňového textu: ...Spolu s Kristom som ukrižovaný, a nežijem už ja, ale žije vo mne 

Kristus. Tú skúsenosť by sme mohli parafrázovať takto: Keď som poznal Krista, moje staré 
ja zomrelo. Starý hriešny človek – Adam, ktorý sa spoliehal na seba, bol vo mne ukrižovaný 

a povstal alebo ožil vo mne nový človek, ktorý dôveruje Bohu, podobný samému Kristovi.  
Poznanie Boha v Ježišovi Kristovi Pavla zmenilo jeho srdce, takže táto zmena bola viditeľná 
aj navonok. Viera v Pána Ježiša zanechala v apoštolovom živote viditeľnú stopu. Na inom 

mieste Pavel tento nový stav života a bytia vyjadril slovami: „... ak je niekto v Kristovi, 
je nové stvorenie. Staré veci sa pominuli a nastali nové“ (2K 5, 17).  

 
 

 

 
 

 
1. Apoštol vyznáva: Už nie ja žijem... V mojom srdci zomrelo všetko, na čom som si  
v minulosti zakladal, čím som sa chválil, čo som pokladal za prednosť pred inými ľuďmi.  

V Pavlovom prípade to bola jeho náboženská kariéra, na ktorej si tak zakladal, no ktorú po 
poznaní Božej lásky v Kristovi pokladal za smeti:  „... ale čo mi bolo ziskom, uznal som pre 

Krista za stratu... pre nekonečne vzácnu známosť o Kristu Ježiši, svojom Pánovi, pre ktorého 
som všetko stratil a všetko pokladám za smrti“ (dosl. za výkaly) (F 3, 7 – 8). Z pyšného 
farizeja sa stal pokorný ponížený apoštol. Iste nebolo jednoduché všetko – celý svoj 

dovtedajší život obetovať Pánovi. Povedať Mu: Odovzdávam Ti, Pane, celý svoj život, Pane! 
Ale tá bolesť, s ktorou sa lúčil so „starým“ Saulom a s predošlým životom bola nevyhnutná 

preto, aby v spojení s Kristom začal žiť nový život s Božou pomocou – z moci Ducha 
Svätého. V tej obeti srdca sa dostal k Pánovi až tak blízko, že vyznal: Nežijem už ja, ale žije 
vo mne Kristus.  

Ako Kristov nový život po smrti bol zaplatený vysokou cenou, nevinným utrpením a smrťou, 
aj náš nový život v Kristovi nie je len tak, zadarmo, ale niečo nás stojí. Platíme zaň bolesťou 

z toho, čo pre Krista musíme stratiť, čoho sa musíme vzdať. Hovorí sa: Čo nič nestojí, za nič 
nestojí. Alebo: Čo je lacné, nie je vzácne. Ani tá najväčšia strata a bolesť sa však nevyrovná 
radosti so spojenia a z novej budúcnosti s Kristom. Je to ako s človekom z Ježišovho 

podobenstva, ktorý na poli našiel vzácnu perlu. Keď ju našiel, bol ochotný všetko, úplne 
všetko predať, len aby mohol vzácnu peru získať, kúpiť si ju (por. Mt 13, 44 – 50). 

Prežil si v srdci podobnú bolesť zo straty, no ktorá bola nevyhnutná, aby si sa skutočne spojil 
s Kristom? Bol si už s Kristom pochovaný? Čo si pre Krista doteraz stratil? Čoho si sa musel 
pre Neho vzdať? Čomu si musel zomrieť, aby bol pravdou o tebe ten nový stav: Už nie ja 

žijem, ale žije vo mne Kristus?  
Je to naše ego, ktoré nám bráni odovzdať sa  Kristovi naplno. Nemôže však v nás žiť aj staré 

hriešne ja aj nevinný Kristus zároveň. Iba ak sme umreli sebe, môže v našom srdci vierou žiť 
Kristus nový život, ktorý je pre večný život.  
 

2. Radikálnej premene Pavlovho života, novému stvoreniu, predchádzalo Pavlove osobné 
stretnutie s Kristom pred Damaskom, opísané ako osvietenie svetlom z neba: „Ako šiel  

a blížil sa k Damasku, ožiarilo ho odrazu svetlo z neba“ (Sk 9, 3). Od tej chvíle Boh prestal 
byť objektom Pavlovej viery, predmetom uctievania, ale stal sa subjektom a neoddeliteľnou 
súčasťou Pavlovho života. Viera v Boha sa pre Pavla stala vzťahom s Bohom v osobe Ježiša 

Krista. Stala sa Pavlovým osobným stretnutím s Kristom.  
Aj pre nás viera v Boha nemá byť len poznaním na úrovni teoretických vedomostí o Bohu. 

Viera v Boha má byť pre každého z nás osobným stretnutím s Bohom v Ježišovi Kristovi. Ak 

Pán Boh chce zjaviť – ukázať svoju moc na nás! 

1. V pokání Mu obetujme svoje srdce. 

2.  Prosme o nový život z Jeho moci. 



sme sa s Bohom v Ježišovi Kristovi osobne stretli, potom to stretnutie zanechalo stopu. Je to 
ako keď sa s niekým stretneme a dotyčný na nás hlboko zapôsobí, takže nás to stretnutie 

ovplyvní: Ak som smutný, zažívam, ako ma Boh potešuje; ak som slabý a unavený, zažívam 
príliv Božej sily; ak riešim nejaký problém, Boh mi z neba zošle svoje svetlo – svoju radu  

a pomoc; ak mám výčitky svedomia z toho, čo som urobil zle, zažívam príliv radosti z 
Božieho odpustenia atď. 
Ak sa apoštol dopracoval k tomu krásnemu vyznaniu a k novej identite, nebola to zásluha 

významných náboženských učiteľov – rabínov, u ktorých študoval. Nebola to ani jeho vlastná 
šikovnosť, že by sa snažil napodobňovať Pána Ježiša ako herec, ktorý dostane nejakú rolu a 

snaží sa do nej vcítiť a čo najdôveryhodnejšie ju zahrať. Pavlov nový život bol darom od 
Boha z nezaslúženej Božej milosti. Tú premenu s Pavlom urobil sám Duch Svätý bez toho, 
aby sa Pavel k tejto zmene vedome nútil a sa o ňu usiloval.  

Zakúsil si už Božiu moc na sebe v podobe premeneného srdca a života? Je tvoja viera 
existenciálnym poznaním – bytostným spojením s Kristom, ktoré formuje tvoj život? Platí o 

tebe: Žije vo mne Kristus?! Formuje Kristus tvoje zmýšľanie a správanie, takže z toho, čo 
hovoríš a čo robíš je na tebe vidieť, že Mu patríš? Nestačí, aby Pán Ježiš vstal z mŕtvych 
„len“ v Písme  – aby sme poznali Kristov nový život po vzkriesení z evanjelií. Nestačí, aby 

Pán Ježiš „ožíval“ len vo svedectve kazateľa, ktorý Kristov nový život po vzkriesení  
s nadšením ohlasuje. Ježiš Kristus chce žiť svoj nový život v nás. Tak prosme o nový život 

 z Božej moci na modlitbách. 
 
Milí bratia a milé sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi! 

Keď sa apoštol Pavel osobne stretol s Bohom v osobe Ježiša Krista a vierou v srdci prežíval 
Božiu lásku, od tej chvíle už nič nezostalo po starom. Boh prestal byt iba predmetom jeho 

uvažovania a snaženia, ale vstúpil do vzťahu s Ním, ktorý prežíval ako mystickú jednotu  
s Kristom. Pán Ježiš vstúpil do Pavlovho srdca a formoval jeho myslenie, jeho túžby a vôľu, 
takže apoštol vyznal: Nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus. Počúvajme to vyznanie apoštola 

so závisťou a s veľkou túžbou. Položme si každý osobne otázku: Žije vo mne Kristus?  
A túžobne prosme o pomoc z neba – o dar Ducha Svätého, aby sme sa aj my  

z Božej milostivej moci stali novým stvorením. Amen. 
 
Modlitba:  

Bože milostivý ďakujem za ponuku nového života v Kristovi, za ktorý draho zaplatil svojím 
nevinným umučením a smrťou na kríži. Pohľad na Kristov svätý život ma usvedčuje z 

mnohých hriechov a vzbudzuje vo mne túžbu byť ako On. Prosím o dar Ducha Svätého. Nech 
sa s Jeho pomocou úprimne kajám a vierou žijem nový život, podobný Kristovi, k môjmu 
spaseniu a životu večnému. Amen.  

 
 

 
 
 

 
 

 
 


