Slovensky

Čokoľvek ste neurobili jednému z týchto
mojich najmenších, ani mne ste to neurobili.
(Mt 25,45)

Toto hovorí Pán Boh: "Hľa, ja sám vyhľadám svoje ovce a ujmem sa ich. Ako sa pastier
ujíma svojho stáda, keď príde medzi svoje rozptýlené ovce, tak sa aj ja postarám o
svoje ovce a vyslobodím ich zovšadiaľ, kam sa rozpŕchli v oblačnom a hmlistom čase.
Ja sám budem pásť svoje ovce, ja im dám odpočinok, hovorí Pán Boh. Stratené ovce
vyhľadám, rozptýlené privediem naspäť, zranené obviažem, posilním slabé, tučné a
silné ochránim a budem ich pásť svedomito."
Tebe, moje stádo, hovorí Pán toto: "Hľa, ja budem súdiť medzi ovcou a ovcou, medzi
baranmi a kozlami."

Bratia a sestry, Kristus vstal z mŕtvych, ako prvý z tých, čo zosnuli. A pretože smrť
prišla skrze človeka, skrze človeka príde aj vzkriesenie z mŕtvych. Lebo ako všetci
umierajú v Adamovi, tak zasa všetci ožijú v Kristovi. Ale každý v poradí, aké mu patrí:
najprv Kristus, potom, pri jeho príchode, tí, čo patria Kristovi. Potom nastane koniec,
keď odovzdá Kráľovstvo Bohu Otcovi, keď zničí každú Vládu, každú Moc a Silu.
Lebo on musí kraľovať, kým mu Boh nepoloží všetkých nepriateľov pod nohy. Ako
posledný nepriateľ bude zničená Smrť. A keď mu bude všetko podrobené, vtedy sa aj
Syn podrobí tomu, ktorý mu všetko podrobil, a tak Boh bude všetko vo všetkom.

Ježiš povedal svojim učeníkom: "Až príde Syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci
anjeli, zasadne na trón svojej slávy. Zhromaždia sa pred ním všetky národy. A oddelí
jedných od druhých, ako pastier oddeľuje ovce od kozlov. Ovce si postaví sprava, a
kozlov zľava.
Vtedy povie Kráľ tým, čo budú po jeho pravici: 'Poďte, požehnaní môjho Otca,
zaujmite Kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta.
Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť; bol som smädný a dali ste mi piť; prišiel som
ako pocestný a pritúlili ste ma; bol som nahý a priodeli ste ma; bol som chorý a
navštívili ste ma; bol som v žalári a prišli ste ku mne.'
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Vtedy my spravodliví povedia: 'Pane, kedy sme ťa videli hladného a nasýtili sme ťa,
alebo smädného a dali sme ti piť? Kedy sme ťa videli ako pocestného a pritúlili sme ťa,
alebo nahého a priodiali sme ťa? Kedy sme ťa videli chorého alebo v žalári a prišli sme
k tebe?'
Kráľ im odpovie: 'Veru, hovorím vám, čo ste urobili jednému z týchto mojich
najmenších bratov, mne ste urobili.'
Potom povie i tým, čo mu budú zľava: 'Odíďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa,
ktorý je pripravený diablovi a jeho anjelom!
Lebo som bol hladný a nedali ste mi jesť; bol som smädný a nedali ste mi piť; prišiel
som ako pocestný a nepritúlili ste ma; bol som nahý, a nepriodeli ste ma; bol som
chorý a v žalári a nenavštívili ste ma.'
Vtedy mu aj oni povedia: 'Pane, a kedy sme ťa videli hladného, alebo smädného,
alebo ako pocestného, alebo nahého, alebo chorého, alebo v žalári, a neposlúžili sme
ti?'
Vtedy im on odpovie: 'Veru, hovorím vám, čokoľvek ste neurobili jednému z týchto
mojich najmenších, ani mne ste to neurobili.'
A pôjdu títo do večného trápenia, kým spravodliví do večného života."

Sviatok Krista Kráľa na konci cirkevného roka upriamuje našu pozornosť opäť na súvislosť
medzi naším pozemským životom a zavŕšením nášho života v Kristovi, Kráľovi a Pastierovi.
Ako spolu súvisí pozemský a "večný" život, ako môže byť Kristus Kráľ a zároveň Pastier?
Existuje sotva krajší obraz "pastiera", ako nám to ponúka a popisuje prvé čítanie: on uzdravuje
zranenia, hľadá všetkých, ktorí zblúdili, dáva silu slabým a ochraňuje silných. Je to obraz
starostlivej a milujúcej vernosti Jahweho, ktorý vovádza svoj ľud do svojej ochrany a svojej
náklonnosti. Tieto obrazy sa chcú dotknúť nášho srdca, pretože práve tam – v našom "strede",
kde podľa orientálneho chápania sa sústreďujú všetky životné sily – sa odohráva stretnutie s
Bohom.
S pojmom "pastier" sa často stretávame v Starom Zákone ako popis a titul pre milujúceho
Boha, ktorý sa stará o svoj ľud. Králi Izraela mali tento pastiersky Boží úrad prebrať a dať ho
reálne zakúsiť izraelskému ľudu. Tak prichádzame k spojeniu titulov "pastier" a "kráľ". V tomto
zmysle je milujúci a starostlivý Pastier Kristus Kráľom v pravom zmysle slova! Kráľom, ktorého
kráľovstvo – vďaka Bohu! – nie je z tohto sveta. Nie "hore" zdržiava sa, ale "dole" na základe,
fundamente, uprostred svojho ľudu. Je možné, že je to pre nás ťažké rozpoznať Ho, pretože
hľadáme tam, kde On nie je a to, keď dávame Božie kráľovstvo s obrazom pozemskej vlády a
moci na rovnakú úroveň, keď ich stotožňujeme? Krista nachádzame uprostred ponížených,
chudobných, outsiderov… Vždy a všade stretávame tých, ktorí sa buď osudnými ranami
takýmito stali alebo od narodenia patrili do ľuďmi vytvorených systémov, v ktorých na
základe svojej rasy alebo pohlavia sa rátali k utláčaným. Nemožno ich prehliadnuť, keď
budeme mať oči otvorené. Vždy, keď preukážeme našu náklonnosť ľuďom v núdzi tejto doby
a tomuto svetu – nie s almužnou, ale s pravým rešpektom pre ich dôstojnosť a s kreatívnou
láskou, stretneme sa vždy s Kristom, Kráľom a Pastierom a môžeme Ho takto dať zakúsiť a
zviditeľniť aj druhým.
Takéto chápanie Kristovho Kráľovstva nemôže nikdy k tomu viesť, tento sviatok víťazoslávne
oslavovať, sláviť. Môžeme vystupovať len ako pokorná a milosrdná cirkev, ktorá nesmie nikdy
svoju moc zneužiť k utláčaniu ľudí, ale – keď vezme vážne vzor Krista Kráľa – len k
oslobodzovaniu ľudí pre život. To, či oslavujeme tento sviatok v Ježišovom zmysle, ako
ochrancovia ľudí, ktorí žijú v tieni života, to sa bude ukazovať na našom správaní a to deň, čo
deň.
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